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Jak przebiegają szczepienia w grupie „0”?

  
Kategoria -  Koronawirus 

Data publikacji -13 stycznia 2021 godz. 13:46  

Pod koniec ub.r. w woj. lubuskim rozpoczęły się szczepienia przeciwko
COVID-19 pracowników z grupy „0”. Ile osób zapisało się na listę? Ile
przyjęło już pierwszą dawkę? Sprawdziliśmy, jak ten proces przebiega w
samorządowych jednostkach ochrony zdrowia.   
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Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Do końca ub. tygodnia zaszczepionych przeciwko COVID-19 zostało 420 osób z
personelu zielonogórskiego szpitala. W poniedziałek, 11 stycznia, przyszło 540
dawek. Dziennie szpital szczepi około 100-110 osób. Do środy więc liczba osób,
które przyjęły pierwszą dawkę, powinna wynieść 750. Natomiast do końca tygodnia
960.

W sumie personel szpitala liczy około 1700 osób (w tym lekarze na kontrakcie).
Chęć przyjęcia szczepionki zgłosiło około 1300 z nich, co oznacza, że przy tym
tempie, szczepienia powinny zakończyć się do końca przyszłego tygodnia. Warto
zaznaczyć, że część personelu przeszła już z COVID-19 i chęć przyjęcia szczepionki
odłożyła na dalszy termin.

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

Do tej pory szpital dostał 1303 dawki szczepionki. We wtorek, 12 stycznia, udało się
na zaszczepić aż 210 osób. To aż 50 osób więcej niż w poniedziałek i niemal
3-krotnie więcej niż pierwszego dnia szczepień. W środę pierwszą dawkę ma przyjąć
około 200 kolejnych osób. W sumie zaszczepionych zostało już 895 osób z grupy „0”
(pracownicy szpitala). Pozostało jeszcze 1700. Są to nie tylko pracownicy szpitala,
ale również przedstawiciele innych placówek należących do grupy „0”. Do końca
tygodnia planowane jest zakończenie szczepień pracowników gorzowskiego
szpitala, a do końca lutego pozostałych osób z grupy „0”.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze

W środę, 13 stycznia, rozpoczęły się szczepienia pracowników WOMP w Zielonej
Górze. Na 48 pracowników placówki, chęć zaszczepienia się zgłosiło 29 osób.
Wszystkie w środę przyjmą pierwszą dawkę.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.

Spośród 38 osób pracujących oraz współpracujących z WOMP w Gorzowie
Wlkp., na listę szczepień wpisały się 24 osoby. Od 18 stycznia Wielospecjalistyczny
Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. rozpoczyna umawianie na szczepienia osób
zakwalifikowanych do grupy "0", które nie są pracownikami szpitala.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Zielonej Górze

Na tę chwilę w Stacji zatrudnione są 153 osoby (na podstawie umów o pracę oraz
innych umów). Dotychczas zaszczepiło się 12 osób. W kolejce czeka jeszcze 30. Nie
wszyscy jednak byli wpisani na listę, ponieważ mogą zapisać się u innego
pracodawcy, z którym współpracują.

Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.

Szczepienia pracowników rozpoczęły się we wtorek, 12 stycznia. Pierwszego dnia
dawkę przyjęły 4 osoby. W czwartek, 14 stycznia, zaszczepionych zostanie
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kolejnych około 30 osób. Łącznie na około 110 pracowników placówki, chęć
zaszczepienia się zgłosiło 70 osób. Najpóźniej do 20 stycznia planowane jest
zakończenie szczepienia wszystkich chętnych.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu oraz Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze

Szczepienia placówka rozpoczęła 5 stycznia. Obecnie pierwszą dawkę podano około
200 osobom. Spośród ok. 430 zatrudnionych w szpitalu, chętnych, by poddać się
szczepieniu, jest ok. 330. Cały czas jednak zgłaszają się kolejni pracownicy, którzy
na zgłoszenie się mają czas do czwartku, 14 stycznia. Część osób czeka z decyzją,
ponieważ z różnych przyczyn nie mogą jeszcze tego zrobić, np. są po
przechorowaniu COVID-19, kwarantannach, czy izolacjach.

Drugie szczepienie zacznie się 26 stycznia.

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

Do tej pory zaszczepionych zostało 179 osób, z czego 9 dawek otrzymali pacjenci.
Na początku przyszłego tygodnia szpital otrzyma kolejnych 90 dawek, z czego około
połowa zostanie przeznaczona dla pracowników z grupy „0”,a pozostałe dla
pacjentów.

26 i 27 stycznia szpital zacznie podawanie drugiej dawki.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w
Zaborze

Rozpoczęcie szczepień pracowników placówki rozpocznie się w poniedziałek, 18
stycznia i będzie trwało do środy, 20 stycznia. Do tej pory na listę zapisało się około
70 osób spośród ponad 100 zatrudnionych.

Ośrodek dla Osób Uzależnionych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nowy
Dworek"

Na około 100 pracowników chęć zaszczepienia się wyraziła około połowa personelu.
Do wtorku, 12 stycznia, pierwszą dawkę przyjęło 37 osób. Natomiast w środę miało
zostać zaczepionych kolejnych 15. W kolejce czeka jeszcze 5 pracowników, którzy
dawkę mają przyjąć 22 stycznia. Chętni mogą się jeszcze zgłaszać.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDKOL" w Zielonej Górze

SPZOZ „MEDKOL” wysłał zgłoszenie do zaszczepienia swoich pracowników
będących w grupie „0” do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
MSWiA w Zielonej Górze. Zgłosiło się 37 chętnych. Do tej pory zaszczepiono 2
pracowników. 35 jeszcze czeka. Planowany najbliższy termin szczepienia to 21
stycznia. Wtedy dawka podana zostanie 15 osobom. Kolejny termin nie jest jeszcze
znany.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Dworcowa" w Gorzowie
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Wlkp.

Spośród 33 osób uprawnionych do szczepienia, około 20 zgłosiło taką chęć. Na razie
jeszcze nie jest znany dokładny termin podania pierwszej dawki, które ma
przeprowadzić szpital na Dekerta.
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