
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/15387,SzczepimySie-szczepienia-przeciwko-COVI
D-19-dla-nauczycieli.html
2023-05-25, 03:47

#SzczepimySię – szczepienia przeciwko COVID-19 dla
nauczycieli
Nauczyciele będą mogli skorzystać ze szczepień przeciwko COVID-19 w etapie I.
Rozpocznie się on już od 15 stycznia. Dodatkowo nauczyciele klas I-III szkół
podstawowych będą mogli być przetestowani na obecność koronawirusa przed
zakończeniem ferii zimowych. Testowanie będzie odbywać się między 11 a 15
stycznia 2021 r. Badania będą dobrowolne i bezpłatne.

Szczepienia dla nauczycieli
Zachęcamy nauczycieli do szczepień, które rozpoczną się już w połowie stycznia 2021 r.
Szczepienia będą realizowane w:

przychodniach (POZ),
szpitalach,
szpitalach rezerwowych,
u lekarzy samodzielnie prowadzących praktykę.

Procedura rejestracji na szczepienia jest bezpieczna i prosta. Została on szczegółowo opisana
na stronie internetowej Szczepienie przeciwko COVID-19.

Testowanie nauczycieli klas I-III szkół podstawowych
Ministerstwo Zdrowia zebrało informacje o zapotrzebowaniu na testy dla nauczycieli poprzez
kuratoria i Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. Wynika z nich, że chętnych na
przeprowadzenie testu  będzie ok. 190 tys. osób. Obecnie Powiatowe Stacje Sanitarno-
Epidemiologiczne zbierają listy imienne pedagogów ze szkół podstawowych.

Testy będą wykonywane metodą RT-PCR, w sanepidach oraz mobilnych punktach drive thru.

Testy na obecność koronawirusa będą dla nauczycieli odbywały się na zasadzie dobrowolności.
Jeśli nauczyciel nie ma niepokojących objawów choroby i nie zdecyduje się na test, będzie
mógł wrócić do nauczania.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/procedura-szczepien-krok-po-kroku


Warto zaznaczyć, że powrót dzieci do szkół nie zależy od wyniku testowania nauczycieli, lecz
od dalszego przebiegu epidemii.

Najważniejsze pytania i odpowiedzi:
1. Czy będą testowani również pracownicy szkolnej administracji i obsługi?

Tak. Personel ze szkół może także zgłaszać się do powiatowych stacji sanitarno-
epidemiologicznych. Pracowników administracji obowiązują identyczne zasady jak nauczycieli.

2. Czy Ministerstwo Zdrowia ma w planach testowanie nauczycieli przedszkoli?

Na dziś przygotowujemy testowanie kadry nauczania początkowego w szkołach przed
powrotem do nauki stacjonarnej w klasach I-III.

3. Kto odpowiada za testowanie nauczycieli?

Za proces testowania w powiatach odpowiadają powiatowe stacje sanepidu.

4. Co grozi nauczycielowi, który nie będzie chciał się przetestować?

Testowanie jest dobrowolne.

5. Kto zostanie poinformowany o wyniku testu danego nauczyciela?

O wyniku jest informowany pracownik. Jeśli wynik będzie pozytywny, wtedy pracownik
automatycznie zostanie skierowany na izolację, a sanepid rozpocznie dochodzenie
epidemiologiczne, by ustalić osoby, które miały kontakt z osobą zakażoną.

Więcej informacji na temat programu szczepień:

Szczepienie na COVID-19
Testowanie nauczycieli klas I-III odbędzie się między 11 a 15 stycznia - komunikat Ministerstwa
Zdrowia
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