
INFORMACJA DOTYCZĄCA SZCZEPIEŃ 
PRZECIWKO COVID-19 

Jak można się zarejestrować?  

1. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989 

Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Podczas 
rejestracji wybierzesz dokładny termin oraz miejsce szczepienia.  

2. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-rejestrację dostępną na 
pacjent.gov.pl 

Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu rejestracji, musisz posiadać Profil Zaufany.  

3. Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień 

Punkty szczepień na obszarze miasta i gminy Mszana Dolna:  

SP ZOZ przy ul. Matejki w Mszanie Dolnej    tel. 183310028 

AllMedica przy ul. Orkana w Mszanie Dolnej   tel. 182657488 

NZOZ Medicus Kulka Holding Mszana Górna   tel. 668645579 

NZOZ Danuta Mrażek w Kasince Małej    tel. 183313031 

SPECJALMED w Kasince Małej      tel. 508329634 

NZOZ Danuta Mrażek w Rabie Niżnej    tel. 183316060 

NZOZ Bogdan i Beata Baczyńscy w Kasinie Wielkiej   tel. 183314023 

Mapa i dane kontaktowe wszystkich punktów szczepień dostępne są pod 
poniższym linkiem. 

4. Wyślij SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: 
SzczepimySie 

Wysyłając SMS pod jeden z wyżej wskazanych numerów połączysz się z systemem, 
który pokieruje Cię krok po kroku. 

Szczegóły dotyczące rejestracji przez SMS są dostępne TUTAJ. 

Kto się może zarejestrować? 

Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się: 

• Osoby, które skończyły 80 lat  

• Osoby, które skończyły 70 lat 

• Osoby, które skończyły 60 lat  

https://pacjent.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien
http://www.gov.pl/szczepimysie/zarejestruj-sie-na-szczepienie-przez-sms


Jesteś przewlekle chory? Nie zwlekaj tylko zarejestruj się aby 
zaszczepić się przeciw COVID-19 

W kwietniu uruchomione zostały zapisy dla kolejnych roczników. Rejestracja 
prowadzona jest zgodnie z poniższym harmonogramem: 

 12 kwietnia – rocznik 1962, 

 13 kwietnia – rocznik 1963, 

 14 kwietnia – rocznik 1964, 

 15 kwietnia – rocznik 1965, 

 16 kwietnia – rocznik 1966, 

 17 kwietnia – rocznik 1967, 

 19 kwietnia – rocznik 1968, 

 20 kwietnia – rocznik 1969, 

 21 kwietnia – rocznik 1970, 

 22 kwietnia – rocznik 1971, 

 23 kwietnia – rocznik 1972, 

 24 kwietnia – rocznik 1973. 

Informacje o starcie rejestracji dla kolejnych grup będą podawane na bieżąco.  

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja 

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja

