SZCZEPIENIA
COVID-19

kompleksowa oferta
dla Twojej ﬁrmy

W związku z uruchomieniem Szczepień w zakładach pracy w ramach Narodowego Programu Szczepień zachęcamy
do zapoznania się naszą ofertą realizacji bezpłatnych szczepień przeciw COVID-19 dla Państwa Pracowników.

Profesjonalna organizacja szczepień w Twojej ﬁrmie
Gyncentrum jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą (PWDL) uprawnionym do przeprowadzenia szczepień ochronnych. Posiadamy odpowiednie zaplecze, wykwaliﬁkowany personel oraz doświadczenie w organizacji
masowych szczepień. Jesteśmy bardzo elastyczni, jeśli chodzi o sposób organizacji szczepień. W ramach współpracy
zorganizujemy dla Państwa cały proces szczepień, dostosowując się do Państwa preferencji. Szczepienia mogą
odbywać się w Państwa siedzibie lub w naszych Punktach Szczepień na terenie całego Śląska oraz Małopolski.

Korzyści ze współpracy
Przeprowadzimy Państwa ﬁrmę przez proces rejestracji w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
Zamówimy szczepionki.
Ustalimy dogodne dla Państwa terminy szczepień.
Bezpłatnie wykonamy szczepienia.
Zapewnimy wykwaliﬁkowany personel medyczny.
Zapewnimy odpowiedni sprzęt.
Sporządzimy dokumentację medyczną.
Zutylizujemy odpady medyczne.
Wyznaczymy dla Państwa opiekuna koordynującego szczepienia w Państwa ﬁrmie.

Działania organizacyjne po stronie ﬁrmy
Abyśmy mogli zorganizować dla Państwa akcję szczepień, prosimy jedynie o wykonanie poniższych czynności:
Podpisanie z nami porozumienia dotyczącego współpracy (dokument w załączeniu).
Stworzenie listy pracowników, współpracowników oraz ich rodzin, chętnych do odbycia szczepienia.
Zgłoszenie zakładu pracy do programu poprzez formularz udostępniony na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Formularz będzie dostępny od 4 maja. W ramach współpracy przeprowadzimy Państwa przez ten proces.
Wskazanie dogodnego dla Państwa sposobu realizacji akcji szczepień. Szczepienia możemy przeprowadzić zarówno w siedzibie Państwa ﬁrmy, jak również w naszych Punktach Szczepień.

Procedura zgłaszania i organizacji szczepień w zakładach pracy
1. Zakład pracy nawiązuje współpracę (podpisanie porozumienia) z istniejącym punktem szczepień.
2. Pracodawca wysyła zgłoszenie przez formularz RCB podając liczbę osób chętnych do szczepienia
i dane współpracującego PWDL.

3.

Kiedy przyjdzie kolej na dany zakład pracy, RARS wystawi ofertę dla PWDL (kolejność wg daty

wysłania formularza i dostępności szczepionek). Co do zasady wielkość oferty jest równa liczbie
pracowników zgłoszonych w formularzu RCB; w przypadku dużych zgłoszeń możliwe jest jednak
etapowanie.

4.

Po akceptacji oferty przez PWDL, RARS dostarcza zamówioną liczbę dawek (PWDL wskazuje

adresy odbioru dawek).

5. PWDL wykonuje szczepienia, wypełniając po każdym szczepieniu e-kartę szczepień.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Koordynator szczepień
tel. +48 538 908 614
e-mail: szczepienia@gyncentrum.pl

