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Państwo
Rodzice uczniów szkół i placówek
województwa mazowieckiego

Szanowni Państwo,

maleją dzienne statystyki osób zakazonych koronawirusem w Polsce. Wszyscy uczniowie
wrócili do nauki stacjonarnej w szkołach, systematycznie znoszone są obostrzenia w sferze
zycia społecznego i ekonomicznego. Dlatego tak wazne jest, aby jak największa populacja
osób się zaszczepiła,

Zachęcam Państwa do aktywnego włączenia się w akcję szczepień swoich dzieci.
Od 7 czerwca 2021 r, wszystkie dzieci od 12 roku zycia można rejestrowac do szczepienia.
Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych,
Proces szczepienia dziecka, z uwagi na jego wiek, musi odbywać się przy udziale rodzica
iobejmuje.

wyrazenie zgody rodzica na szczepienia dziecka,
wypełnienie Kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego przed
szczepieniem osoby małoletniej przeciw COV\D - 19 (przed wizytą w punkcie
szczepień),
kwalifikację lekarza
szczepienie.

Zbliża się okres wakacyjnych wyjazdów dzieci, wspólnych rodzinnych urlopów oraz
zintensyfikowanych kontaktów społecznych. Zaszczepienie daje szansę na bezpieczny
wYPoczynek a takze bezpieczny powrót wszystkich uczniów i nauczycieli do nauki
stacjonarnej w szkole.
Aby ułatwiĆ szczepienia młodzieży po zakończeniu wakacji we wrześniu 2021 r. będą one
realizowane obok punktów stacjonarnych, takze w tymczasowych mobilnych punktach
szczepień w tym na terenie szkół,

Drodzy Rodzice,

proszę aby Państwo zadbali o zdrowie Waszych dzieci i skorzystali jak najszybciej
z mozliwoŚci zaszczepienia dziecka. Uchronią Państwo tym samym dzieci przed
niebezpieczeństwem związanym z chorobą oraz innymi zagrożeniami, które niesie ze sobą
pandemia, takimi jak np.: izolacja społeczna czy pogorszenie odporności fizycznĄ
i psychicznej.

JednoczeŚnie zapraszam Państwa na wideokonferencję organizowaną przez Mazowieckiego
Kuratora OŚwiaty przy współpracy z podmiotem leczniczym, podczas której bęóą
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wyjaśnianie kwestie związane ze szczepieniem dzieci, a takze będą udzielane odpowiedzi
na pytania rodziców.
lnformacje o terminie konferencji oraz sposobie przesyłania pytań otrzymają Państwo od
dyrektorów szkół.

W zalączeniu dodatkowe informacje.

Zwyrazami szacunku

MAZoWlEcKl
WlcEKURAToR osWlATY

/-/
Dorota Skrzypek

Załączniki:
Qznzania nia uczniów w wieku 12-1 R lat Reknmpndenie rlla rar]zir.ólnt

Szczepienia uczniów w wieku 'l2-18 lat. lnformacje dla szkół i placówek,
Kwestionari usz wstepneqo wvwiad u przesiewoweqo przed szczepien iem osoby

1)
2)
3)

niepełnoletniej przeciw COVl D-1 9,
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