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Szanowny Panie Rzeczniku, 

w odpowiedzi na pismo z dnia 1 kwietnia 2021 roku dotyczące możliwości zaszczepienia 

osób z niepełnosprawnością, w tym w spektrum autyzmu oraz ich opiekunów, proszę 

o przyjęcie poniższych informacji.     

Osoby z niepełnosprawnościami ze względu na swój stan zdrowia i szczególne potrzeby 

oraz okoliczności, w których się znajdują, wymagają podjęcia dodatkowych działań, 

które dadzą im szanse skorzystania z możliwości zaszczepienia się.  

Od 10 maja osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz ich 

opiekunowie (do trzech opiekunów na osobę niepełnosprawną) będą mieli możliwość 

zaszczepienia się w punktach szczepień powszechnych (PSP) bez konieczności 

wcześniejszego umówienia się na termin szczepienia. Praca PSP będzie zorganizowana 

w taki sposób aby obsłużyć bez kolejki wskazane osoby oraz zapewnić jak najlepsze 

warunki szczepienia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Szczepienia dla osób niepełnosprawnych mogą być zorganizowane na terenie 

następujących placówek:

 ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o jakich mowa                          

w ustawie o pomocy  społecznej (środowiskowe domy samopomocy i kluby 

samopomocy), 

 warsztaty terapii zajęciowej,

 zakłady aktywności zawodowej,
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 centra integracji społecznej,

 kluby integracji społecznej,

 Ośrodki Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawcze,

 uczestnicy programu "Rehabilitacja 25 plus",

 Szkoły Przysposabiające do Pracy,

 mieszkania chronione.

Na terenie ww. ośrodków mogą zostać zaszczepieni:

 osoby niepełnosprawne korzystające z tych placówek, 

 opiekunowie ww. osób niepełnosprawnych,

 personel tych placówek.

Aby zorganizować szczepienia na terenie swojej placówki, każdy ośrodek powinien 

nawiązać współpracę z wybranym punktem szczepień i przygotować listę osób chętnych 

do zaszczepienia. Listy osób chętnych nie będą przesyłane do punktów szczepień. 

Umawiając się z punktem wystarczy podać liczbę osób chętnych do zaszczepienia. 

Punkty szczepień będą mogły zamówić w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych 

szczepionki dedykowane dla ww. ośrodków. Z uwagi na ograniczoną liczbę dawek, 

dedykowane dostawy mogą być realizowane w drugiej połowie maja lub na początku 

czerwca. Szczegóły powinny być uzgadniane indywidualnie pomiędzy koordynatorem 

wskazanym przez podmiot świadczący wsparcie osobom niepełnosprawnym a punktem 

szczepień.

Osoby, których stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do stacjonarnego 

punktu szczepień lub skorzystanie z transportu organizowanego przez jednostki 

samorządu terytorialnego zostaną zaszczepione w ramach istniejących już form                           

i procedur, tj.  przez wyjazdowe punkty szczepień.

Należy mieć na uwadze, że osoby niepełnosprawne, poza ww. udogodnieniami, mogą 

korzystać ze wszystkich pozostałych kanałów dostępnych w ramach Narodowego 

Programu Szczepień na ogólnie obowiązujących zasadach, włączając populacyjne 

punkty szczepień i punkty drive-thru. 
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Z poważaniem, 

Hubert Życiński 

Zastępca Dyrektora 
/dokument podpisany elektronicznie/
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