
 

 

       Warszawa, dnia 8.1.2021 r. 

 

Szanowni Państwo, 

 

uprzejmie informuję, decyzją Ministra Zdrowia termin zgłoszenia do szczepień przeciw COVID-19 priorytetowej 

grupy „zero” obejmującej m. in.  personelu medycznego i niemedycznego szpitali i innych podmiotów istotnych 

dla sytemu świadczeń zdrowotnych został przedłużony do dnia 14 stycznia 2021 r.  

 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. 

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

wykonaniem szczepień w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie prosimy o przesyłanie zgłoszenia 

drogą mailową na adres szczepieniacovid@brodnowski.pl załączając wypełniony kwestionariusz z podaniem 

numerów PESEL i informacji czy Pracownik jest medyczny czy nie oraz dostarczając do Szpitala do Sekretariatu 

Dyrektora Medycznego oryginały Oświadczeń  Pracowników, którzy wyrazili gotowość do szczepienia przeciwko 

COVID do dnia 14 stycznia  2020 roku do godziny 12.00.   Obydwa ww. pliki, czyli „Formularz szczepienie” i 

„Oświadczenie szczepienie COVID - inne podmioty” znajdują się stronie internetowej Szpitala 

http://brodnowski.pl/o-szpitalu/aktualnosci/szczepieniami-przeciwko-covid-19,1015.html 

Pracodawca może zgłosić swoich Pracowników do szczepień również poprzez stronę 

https://szczepieniakadry.rcb.gov.pl/ 
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Zgłoszenia wysłane już do tej pory na adres szczepieniacovid@brodnowski.pl  oraz  

sekretariat-med.@brodnowski.pl  po dostarczeniu oryginałów Oświadczeń Pracowników zostały przekazane do 

NFZ celem wystawienia e-skierowań na szczepienie przeciwko COVID-19. W terminie do 15 stycznia 2021 roku 

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie planuje zakończyć szczepienie personelu Szpitala (grupa 0) oraz 

rozpocząć szczepienie osób z grupy „0” zgłoszonej do szczepień spoza Szpitala. Celem zapisania się na konkretny 

dzień udostępnimy Państwu do dyspozycji specjalną infolinię, tak aby każdy mógł umówić się na kwalifikacje do 

szczepień, a po jej pozytywnym zakończeniu na wykonanie szczepienia przeciwko COVID-19 w siedzibie Szpitala 

przy ul. Kondratowicza 8. Szczegóły zostaną podane Państwu na początku przyszłego tygodnia na stronie 

internetowej Szpitala. 

  

Dziękujemy za wybór Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, jako Państwa „szpitala węzłowego” 

do szczepień przeciwko COVID-19 

  

Z poważaniem 

 

lek. med. Czesław Ducki  

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych  

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie  

 

 

 

 

 

Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka z o.o. 

ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa 

tel. 22 326-55-00, fax 22 326-58-99 

NIP 524-26-88-913   REGON 141983460 

www.brodnowski.pl 
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