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Zapytanie

w sprawie szczepienia przeciw covid-19 w powiatowych zespołach szkół.

W trakcie dzisiejszej konferencji prasowej Pełnomocnik Rządu ds. narodowego programu szczepień 

ochronnych minister Michał Dworczyk omawiając niepokojącą sytuację w zakresie szczepień przeciw 

covid-19 apelował do wszystkich o zachęcanie do szczepień jako skutecznego środka w walce z epidemią. 

Eksperci z interdyscyplinarnego zespołu doradczego ds. COVID-19 przy prezesie PAN opublikowali 

stanowisko, w którym piszą, co można zrobić, aby w roku szkolnym 2021/2022 uniknąć zamknięcia 

placówek edukacyjnych. Ich zdaniem w obliczu czwartej fali koronawirusa należy poddać szczepieniom 

personel szkół i uczniów. Zdaniem zespołu nauczyciele, którzy nie przyjęli szczepionki przeciw COVID-19, 

nie powinni mieć kontaktu z uczniami.

Być może jednym z ułatwień przy szczepieniu uczniów byłoby ich organizowanie w szkołach przy 

współpracy z POZ przy spełnieniu wymogów w odniesieniu do uczniów niepełnoletnich. Obecne 

uwarunkowania w zakresie szczepień teoretycznie umożliwiają zaszczepienie wszystkich uczniów, gdyż 

mają powyżej 12 lat, a część jest nawet pełnoletnia.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1) czy Zarząd Powiatu dysponuje danymi dotyczącymi liczby nauczycieli w poszczególnych zespołach szkół, 

którzy zostali zaszczepieni? Jeżeli tak, jaki to jest procent w poszczególnych zespołach szkół w odniesieniu 

do liczby wszystkich nauczycieli pracujących w tych szkołach?

2) czy Zarząd Powiatu zamierza w powiatowych zespołach szkół promować szczepienia przeciw covid-19? 

Jeśli tak to w jakiej formie? A jeśli nie, to dlaczego?

3) czy Zarząd Powiatu planuje zorganizować szczepienia w poszczególnych zespołach szkół w porozumieniu 

z placówkami POZ?

4) w jakiej ewentualnie formie Zarząd Powiatu zamierza współpracować z rodzicami niepełnoletnich 

uczniów przy promowaniu szczepień? Na przykład czy zamierza zorganizować zebrania rodziców 

poświęcone tej tematyce z udziałem pracowników ochrony zdrowia?

Z wyrazami szacunku

Józef Szczepańczyk
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