
Rejestracja osób powyżej 65 lat
11 marca uruchomimy rejestrację na szczepienia dla seniorów 65+

• Rejestracja będzie realizowana zgodnie z harmonogramem
Ponieważ uprawnionych do szczepień w tej grupie wiekowej są ponad 3 miliony osób, 
wprowadzamy harmonogram rejestracji. Chcemy w ten sposób uporządkować i ułatwić cały 
proces.

DATA GRUPA

11.03 - 13.03 Rocznik 1952

18.03 - 20.03 Rocznik 1952 - 1954

22.03 - 24.03 Rocznik 1952 - 1956

25.03 - 27.03 Grupa 70+

Uwaga! Dajemy pierwszeństwo w rejestracji osobom najstarszym, ale to nie znaczy, że jeśli 
miną podane terminy, seniorzy z danej grupy wiekowej nie będą mogli zapisać się później.
Przykład: jeśli 69-latek nie zarejestruje się na szczepienie w dniach 11-13 marca, nadal będzie 
mógł to zrobić w późniejszym terminie. 

• Zgłoś się przez formularz – zostaniesz sprawniej obsłużony
Choć sposobów na zarejestrowanie się na szczepienie jest kilka, zachęcamy do skorzystania 
z formularza zgłoszeniowego. Dlaczego?

• Bo możesz zrobić to już teraz – nie musisz czekać na Twoją kolej rejestracji.
• Bo będzie sprawniej i szybciej – po przesłaniu formularza, nie będziesz musiał już 

nigdzie dzwonić, ani pisać. To my do Ciebie zadzwonimy.
Wypełnienie formularza jest bardzo proste i nie zajmuje dużo czasu. Zostaniesz poproszony o 
wpisanie kilku podstawowych informacji: m.in. imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Na 
podany adres otrzymasz wiadomość z prośbą o potwierdzenie zgłoszenia. Wystarczy, że 
klikniesz we wskazanym miejscu. I… to wszystko. Kiedy przyjdzie Twoja kolej na 
szczepienie, zadzwoni do Ciebie konsultant z infolinii. Podczas rozmowy umówisz się na 
konkretny i dogodny dla Ciebie termin szczepienia. Więcej informacji na ten temat 
znajdziesz TUTAJ.
 

Jesteś przewlekle chory? Nie zwlekaj i zaszczep się 
przeciw COVID-19
Rejestracja pacjentów onkologicznych, dializowanych, po przeszczepach i mechanicznie 
wentylowanych rozpocznie się 10 marca 2021 r. A szczepienia - 15 marca. Chcemy, żeby 
osoby przewlekle chore, które są najbardziej narażone na ciężki przebieg choroby COVID-19 
lub śmierć z jej powodu, były zaszczepione jak najszybciej. Dlatego nie zwlekaj i zaszczep 
się przeciw COVID-19.
Jeśli jesteś pacjentem:

•        dializowanym z powodu przewlekłej niewydolności nerek,
•        z chorobą nowotworową, u którego po 31.12.2019 r. prowadzono leczenie 

chemioterapią lub radioterapią,

https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/zgloszenia


•        po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u którego prowadzi się leczenie 
immunosupresyjne,

•        poddawanym przewlekłej wentylacji mechanicznej,
- możesz się zaszczepić priorytetowo. Kliknij tutaj i dowiedz się, na jakich zasadach odbywa 
się szczepienie osób przewlekle chorych.

Jeżeli w Twojej okolicy nie ma dostępnego terminu - 
wypełnij formularz zgłoszenia
Jeżeli masz 65 lat lub więcej oraz posiadasz PESEL - możesz zarejestrować się już 
na termin szczepienia. Rejestracji możesz dokonać na kilka sposobów: poprzez e-
rejestrację na pacjent.gov.pl, dzwoniąc na Infolinię Narodowego Programu Szczepień 
989, kontaktując się   bezpośrednio z wybranym przez siebie punktem szczepień (tutaj   
znajdziesz mapę i dane kontaktowe) lub wysyłając sms-a.
Jeżeli jednak w Twojej okolicy nie ma już dostępnych wolnych terminów, możesz 
wypełnić formularz zgłoszenia. Skontaktujemy się z Tobą, gdy sytuacja się zmieni i 
pojawią się nowe wolne terminy.

WYPEŁNIAM FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

Jak się będzie można zarejestrować?
Jeżeli jest już Twój etap rejestracji, masz 4 możliwości zapisu na szczepienie:

1. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989
Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu 
wystarczy numer PESEL. Numer telefonu komórkowego nie jest wymagany, ale jeśli 
go podasz, otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W 
ten sposób możesz zarejestrować swoich dziadków lub rodziców. Wystarczy, że 
rozpocznie się etap szczepień i będziesz miał numer PESEL bliskiej osoby.
Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie - 
jeśli podałeś numer telefonu - otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty 
na szczepienie.

https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/zapraszamy
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/zarejestruj-sie-na-szczepienie-przez-sms
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien
http://www.gov.pl/szczepimysie/zarejestruj-na-szczepienie-przez-infolinie
http://www.gov.pl/szczepimysie/zarejestruj-na-szczepienie-przez-infolinie
http://www.gov.pl/szczepimysie/zarejestruj-sie-elektronicznie-poprzez-e-rejestracje
http://www.gov.pl/szczepimysie/zarejestruj-sie-elektronicznie-poprzez-e-rejestracje
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/osoby-przewlekle-chore
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/osoby-przewlekle-chore

