
 
 

 

Warunki organizacyjne i sanitarno-epidemiologiczne do 
przeprowadzenia akcji szczepień wyjazdowych COVID-19 
 

Ważne! 

Ze względu na zmieniające się wytyczne Ministerstwa Zdrowia 

dokument może ulec zmienie. Aktualna wersja zostanie przekazana 

przez Koordynatora ds. szczepień Medicover podczas ustalania 

szczegółów akcji.  

 

Warunki ogólne: 

 

1. Zgłoszenie zapotrzebowania na realizację szczepień wyjazdowych odbywa się przez 

formularz zgłoszeniowy.  

 

2. Formularz zgłoszeniowy jest weryfikowany przez Medicover. 

 

3. Akcja będzie realizowana po dostarczeniu przez Klienta listy osób do zaszczepienia 

(imię, nazwisko i numer PESEL, a w przypadku obcokrajowca, który musi posiadać 

prawo pobytu, dodatkowo: nr paszportu, datę urodzenia i płeć). W przypadku 

obcokrajowca weryfikacja czy jest uprawniony do szczepienia jest po stronie Klienta.  

 

4. Szczepienia wyjazdowe dotyczą osób dorosłych powyżej 18 rż. 

 

5. Pracodawca jest zobowiązany do przekazania swoim pracownikom druku kwalifikacji 

do szczepienia przed rozpoczęciem akcji, który otrzyma od Medicover. 

 

Wymogi dot. pracowników uczestniczących w akcji szczepień: 

 

1. Osoby zgłaszające się na szczepienie przychodzą z dokumentem 

tożsamości/paszportem oraz osobiście wypełnioną i podpisaną kwalifikacją 

do szczepienia (awaryjne, niewypełnione druki kwalifikacyjne powinny być też 

dostępne w dniu akcji na stanowisku recepcyjnym zorganizowanym przez Klienta). 

 

2. Pracodawca informuje swoich pracowników, że na szczepienie powinni zgłaszać się 

tylko pracownicy z negatywnym wywiadem epidemiologicznym – czyli bez kontaktu 

z osobami zarażonymi SARS-CoV-2, nie będący w dniu akcji w nadzorze 

epidemiologicznym, w kwarantannie czy na zwolnieniu lekarskim i z temp. >37,8°C, 

zmierzoną w dniu akcji.  

 

3. Każdy Pracownik zgłaszający się na akcję musi mieć założoną maseczkę ochronną 

osłaniającą usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem do „gabinetu”. 

 

4. Pracownik powinien pozostać w pobliżu miejsca wykonywania szczepień 

przez 15-20 minut po wykonanym szczepieniu. Jeżeli po tym czasie nie wystąpią 

żadne niepokojące objawy, pracownik może opuścić miejsce akcji szczepień. 
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Wymogi sanitarne dot. przestrzeni i gabinetów szczepień: 

Klient chcący zorganizować szczepienie wyjazdowe p. COVID-19 zobowiązany jest 

zapewnić: 

1. Odpowiednią przestrzeń w biurze lub na terenie zakładu pracy umożliwiającą 

zachowanie dystansu min. 2 metrów od innych osób. Na potrzeby bezpiecznego 

i sprawnego przebiegu akcji szczepień należy: 

o W biurze - wydzielić piętro lub jego część.  

o W zakładzie pracy - wydzielić miejsce poza halami produkcji na 

terenie siedziby firmy. 

 

2. Pomieszczenia, w których wykonywane będą kwalifikacje i szczepienia: 

• Osobne gabinety/stanowiska dla osób kwalifikujących oraz wykonujących 

szczepienie, a w nich:  

a. miejsce do wykonywania czynności przez osoby szczepiące i kwalifikujące do 

szczepienia (biurko lub stolik i krzesło dla każdego stanowiska)  

b. miejsce dla uprawionego do szczepienia pracownika (krzesło dla każdego 

stanowiska). 

 

• Liczba gabinetów/stanowisk szczepień i kwalifikacji uzależniona jest od 

liczby pracowników biorących udział w szczepieniach (szczegóły zostaną 

przekazane przez Koordynatora szczepień). Każde stanowisko powinno 

być usytuowane w oddzielnym pomieszczeniu lub w wydzielonym 

parawanami miejscu zapewniającym intymność i prywatność (jeśli są 

oszklone drzwi lub ściany – na czas szczepień powinny być zasłonięte). 

 

• Wyposażenie pomieszczenia, w którym wykonywane będą szczepienia i 

kwalifikacje, w szczególności powierzchnia miejsca pracy personelu 

medycznego powinna być zmywalna (stolik/biurko, które można 

zdezynfekować płynem dezynfekcyjnym).  

 

• Pomieszczenia powinny być w bliskiej odległości do bieżącej wody. 

 

• Gabinety powinny być oznakowane numerami, a listy zapisanych na 

szczepienie Pracowników przypisane do poszczególnych gabinetów. 

 

• Pomieszczenia, w których wykonywane będą szczepienia i kwalifikacje 

powinny być zaopatrzone w system wentylacyjno-klimatyzacyjny. Instalacje 

wentylacji mechanicznej powinny pracować stale z maksymalną 

wydajnością. Dodatkowym i zalecanym działaniem jest również okresowe 

wietrzenie pośrednie lub bezpośrednie pomieszczenia poprzez otwieranie 

okien/świetlików i umożliwienie wymiany powietrza z wykorzystaniem 

powietrza atmosferycznego (o ile jest to możliwe z technicznego punktu 

widzenia).  

 

• Pomieszczenia, w których wykonywane będą szczepienia i kwalifikacje 

powinny być zamykane na klucz. Do tych pomieszczeń na czas akcji dostęp 
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może mieć tylko personel medyczny (z uwagi na dokumentację medyczną 

oraz leki). 

 

3. Dwie oddzielne przestrzenie wyznaczone dla osób oczekujących na szczepienie 

oraz osób po wykonanym szczepieniu (przestrzeń uzależniona od liczby 

pracowników zaplanowanych do szczepienia zapewniająca zachowanie dystansu 

min. 2 metry od innych osób). Poczekalnią dla osób po szczepieniu mogą być 

otwarte przestrzenie biurowe (np. open space) zlokalizowane w niedalekiej 

odległości od gabinetów szczepień.  

 

4. Ruch jednokierunkowy w miejscu akcji szczepień, tzn. drogi komunikacji pacjentów 

przed szczepieniem oraz po szczepieniu nie powinny się krzyżować: 

 

Wymogi organizacyjne i administracyjne: 

 

Klient chcący zorganizować szczepienie wyjazdowe p. COVID-19 zobowiązany jest 

zapewnić: 

 

1. W celu uniknięcia nadmiernego gromadzenia się Pracowników, Pracodawca 

powinien wprowadzić zapisy na szczepienia na konkretne dni i godziny – szczegóły 

dotyczące zapisów pacjentów zostaną przekazane przez Koordynatora szczepień. 

Każdy zespół szczepiący, jak również osoby odpowiedzialne za koordynacje i 

organizacje akcji szczepień po stronie Klienta, powinni mieć dostarczone przez 

Pracodawcę listy osób do zaszczepienia z podziałem na poszczególne 

gabinety/stanowiska szczepień.  

 

2. Tymczasową „recepcję” odpowiedzialną za sprawny przebieg akcji szczepień: 

• przy akcjach do 2 stanowisk szczepiących – 1 osoba,  

• przy akcjach od 2 do 6  stanowisk szczepiących – 2 osoby, 

• przy akcjach powyżej 6 stanowisk szczepiących – 3 osoby, 

• dodatkową osobę sprawującą nadzór nad pracownikami oczekującymi po 

wykonanym szczepieniu (15-20 minut), która w razie niepokojących 

objawów wezwie najbliższy personel medyczny. Jeżeli po tym czasie nie 

wystąpią żadne niepokojące objawy, pracownik może opuścić miejsce akcji 

szczepień. 

 

3. Do zadań tymczasowej recepcji należy:  

• weryfikowanie osób zgłaszających się na szczepienie z listą zapisanych, 

• pomiar temperatury ciała zgłaszającego się pracownika oraz wpisanie tej 

wartości na kartę kwalifikacji do szczepienia (termometry zostaną 

dostarczone przez Medicover), 

• kierowanie do odpowiednich gabinetów,  

• odpowiadanie na pytania organizacyjne,  

• zarządzanie ruchem i zapobieganie gromadzieniu się zbyt dużej liczby osób 

w jednym miejscu,  

• przestrzeganiem odległości, noszenia maseczek, dezynfekcji rąk, 
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• dezynfekcji przestrzeni wspólnych na terenie akcji (m.in. klamki, przyciski). 

4. W niedalekiej odległości od stanowiska recepcji powinny być umieszczone środki do 

dezynfekcji rąk oraz środki służące do dezynfekcji przestrzeni wspólnych na terenie 

akcji, które powinny być na bieżąco uzupełniane. 

 

Uwaga! 

1. Z uwagi na trudności związane z dostępnością szczepionek, skomplikowaną 

logistyką szczepień, oraz bezpieczeństwem epidemiologicznym Pracodawca 

ma obowiązek zdyscyplinować swoich pracowników, tak aby każdy stawił się 

w wyznaczonym terminie i wyłącznie na wyznaczoną godzinę szczepienia.  

2. Ze względu na konieczność wykorzystania wszystkich dawek szczepionek 

podczas akcji szczepień, ostatnia fiolka preparatu zostanie otwarta tylko             

i wyłącznie wtedy, gdy zgłosi się i zostanie zakwalifikowana niezbędna liczba 

pracowników do zaszczepienia 1 fiolką preparatu. Liczba ta różni się w 

zależności od rodzaju szczepionki (6-10 osób). 

3. Szczepienia są wykonywane dostępnymi na rynku i dostarczonym przez 

Agencję Rządową szczepionkami. Medicover nie ma możliwości wyboru jaki 

rodzaj szczepionki zostanie dostarczony. W związku z tym Pracodawca oraz 

pracownik na szczepieniach wyjazdowych nie mają możliwości wyboru 

szczepionki, którą zostaną zaszczepieni.  

 

 

 


