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Tworzymy punkty masowych

SZCZEPIEŃ PRZECIW

COVID-19
dla szkół i uczelni
Doświadczenie

Nasz Gabinet to ogólnopolska sieć przychodni. Szczepimy
aktualnie w 11 największych polskich miastach. Posiadamy wykwaliﬁkowany personel i najwyższej klasy nowoczesne zaplecze techniczne. Ponadto działamy na terenie
całej Polski w ramach Narodowego Programu Szczepień.
Realizujemy program Ministerstwa Zdrowia, ułatwiając
dostęp tym, którzy chcą skorzystać z darmowych, dobrowolnych szczepień przeciw COVID-19

Zasięg

Możemy utworzyć jednocześnie:
• 50 punktów szczepień na terenie szkół i uczelni
• 50 mobilnych punktów szczepień

Działamy w ramach Narodowego
Programu Szczepień

Realizujemy program Ministerstwa Zdrowia ułatwiając
dostęp tym, którzy chcą skorzystać z darmowych, dobrowolnych szczepień przeciw COVID-19.

Lokalizacyjna Elastyczność

Jeżeli możesz przeznaczyć pomieszczenie na punkt szczepień - zadbamy o to, żeby spełniało odpowiednie standardy, a jeśli nie będzie to możliwe - możemy zorganizować mobilny punkt w postaci naszego busa lub zorganizować szczepienia w jednej z naszych przychodni.

Korzyści ze szczepień

Oczywiście największą korzyścią, jaką odniesiemy szczepiąc się, jest ochrona przed koronawirusem SARS-CoV-2.
Pozwoli to ponownie cieszyć się życiem codziennym i zagwarantuje powrót do normalności.
• chronimy i dbamy nie tylko o siebie, ale także o naszą
rodzinę i całe swoje otoczenie
• szczepienie to ochrona uczniów przed chorobami
zakaźnymi – zmniejszenie zachorowań w szkołach i
uczelniach
• szczepienia w szkołach i uczelniach są planowane
indywidualnie do potrzeb, jak i dyspozycyjności
wszystkich zainteresowanych szczepieniem
• zaszczepieni są zwolnieni z kwarantanny po kontakcie
z osobami zakażonymi lub z wysokim ryzykiem zakażenia oraz po podróży do krajów wysokiego ryzyka
• zaszczepieni nie są uwzględnieni w obowiązujących
limitach zgromadzeń i spotkań
• szczepionka to przepustka do podróży bez ograniczeń
po całym świecie
• osoby zaszczepione mogą korzystać z oferty Służby
Zdrowia bez konieczności wykonywania testów przed
zabiegami

Uwaga! Młodzież pomiędzy 12 a 18
rokiem życia nie musi być z rodzicem lub
opiekunem prawnym. Szczepienia
odbywają się na podstawie deklaracji
rodziców po wypełnieniu wstępnego
wywiadu przesiewowego.

