
 
    

Warszawa, dnia 12.01.2021 r. 

 

 

Szanowni Państwo, 

Dziękuję za wybór przez Państwa Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego jako „szpitala 

węzłowego” do wykonania szczepień przeciwko COVID-19. Mazowiecki Szpital Bródnowski 

planuje (czekamy jeszcze na potwierdzenie dostawy szczepionki) od dnia 16 stycznia 2021 r. 

rozpocząć szczepienia osób zakwalifikowanych do grupy 0 nie będących Pracownikami 

Szpitala. Dla przypomnienia podaję poniżej jeszcze raz kto zalicza się do grupy 0.  

Do szczepienia w szpitalach węzłowych w ETAPIE 0 są uprawnieni: 

a. Pracownicy szpitala węzłowego, 

b. Pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym 

stacji sanitarno-epidemiologicznych, 

c. Pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy 

Społecznej, 

d. Pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, 

hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki, 

e. Pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych, 

f. Osoby zatrudnione w izbach lekarskich, pielęgniarek i położnych, aptekarskich oraz 

diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów, 

g. Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego, 

pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów 

itp.) tych podmiotów, jak również z firm współpracujących z podmiotem przebywający 

w trybie ciągłym w podmiocie. 

Szczepienia będą odbywały się w siedzibie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w 

Warszawie, przy ulicy Kondratowicza 8: w soboty i niedzielę w gabinetach 102 i 121 w 

głównym budynku, na pierwszym piętrze przychodni (wejście główne do Szpitala), zaś od 

poniedziałku do piątku w budynku Rehabilitacji, wejście od ulicy Chodeckiej i będą 

odpowiednio oznaczone.  

Jeżeli Państwo (Pracodawca), jako podmiot zakwalifikowany do ETAPU 0 zgłosiliście 

gotowość do szczepień w Mazowieckim Szpitalu Bródnowski, dostarczyliście wymagane 

dokumenty i posiadacie skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19 prosimy o kontakt z 

naszym Zespołem za pośrednictwem infolinii 22 326 52 26, czynnej w dni powszechnie w 

godzinach 7.30 – 18.00 w celu ustalenia konkretnego terminu i czasu szczepienia. 



  

Przed kontaktem z infolinią zalecamy zapoznanie się z informacjami dotyczącymi 

szczepionki  Comirnaty (Pfizer) oraz co jest szczególnie ważne,  z przeciwskazaniami do 

szczepień m. in. ciąża, uczulenie na glikol polietylenowy (PEG) itd., które są zawarte w 

Kwestionariuszu wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej 

przeciw COVID-19.  Pytania zawarte w ww. Kwestionariuszu, wywiad oraz pomiar 

temperatury ciała będą jednymi z podstawowych elementów lekarskiej kwalifikacji do 

szczepienia. Podanie kolejnej dawki szczepionki Comirnaty (Pfizer) jest zalecane po 21 dniach 

(maksymalnie po 42) od pierwszego podania, co jest ważne w momencie planowania 

pierwszego podania. 

  

Zapraszamy do zapisywania się na szczepienie osób z tzw. grupy 0. Grupa 1 i pozostałe osoby 

zainteresowane szczepieniami przeciwko COVID-19 będą informowane o możliwości zapisów 

w kolejnym etapie. 

 

 

Z poważaniem  

 

lek. med. Czesław Ducki 

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych 

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie  
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