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Dotycąv: odpowiedzi na petycję pana Michała Welka

Rada Gminy Stary Targ rozpatrzyła petycję od pana Michała Welka zam.ul' Boisko 3913 8I-

183 Gdynia ( wpłynęła do Rady Gminy w dniu 11 grudnia 2020r.)

Według informacji przekazywanych społeczeństwu Szczepienia przeciwko COVID-19 s4

dobrowolne i nie odpłatne, sporządzane sę listy osób chętnych poddaniu się szczepieniu. Ponadto w

pierwszej kolejności do szczepienia mają prawo osoby, które są najbardziej naraŻone na zakaŻęnia a

niianowicie: pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę),

pracownicy domów pomocy społecznej i pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej,

personel pomocniczy i administracyjny w placowkach medycznych, w tym stacjach sanitamo-

epidemiolo gtczny ch i rodzice wcześniaków.

Kolejna grupa objęta szczepieniem to: pensjonariuszę domów pomocy społecznej oraz za|<ładów

opiekuńczo-Ieczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonamego pobytu_ będą

szczepieni w miejscu pobytu, osoby powyżej 60. roku Życia w kolejności od najstarszych, służby

mundurowe' w tym wojsko oraz nauczyciele (szkołylprzedszko|a/żłobkiluczelnie v,ryŻsze), w tym

personel obsługuj ący oświatowe.

Spośród tych osób kaŻdy ma dobrowolny wybór i decyzje podejmuje sam. Szczepionki są bezpłatne

i dobrowolne. Kazdy moŻe skorzystać z poradnika dotyczącego przebiegu szczepień na stronie

internetowej pacjent.gov.pl gdzie podkreśla się' ze szczepionka nie jest obowięzkowa.

Pozostawia się decyzje kazdemu obywatelowi. Warto jednak zwrócić uwagę, aby wpodejmowanych

decyzjach kaŻdy kierował się zapewnieniem poczucia bezpteczeistwa dla siebie i osób w najblizszym

otoczeniu, zmtęrzał ku zł.agodzeniu objawów ewentualnego zaraŻenia CovID-l9 i ewentualnych

powikłań u ozdrowieńców

SzczepioŃa chroni przed objawami COVID-19' co udowodniono w badaniach klinicznych.

Zarovtno w przypadku szczepionki Comirnaty, jaktez szczepionki Moderna na stronach Europejskiej

Agencji Leków (EMA) widnieje informacja, Że niejest znany wpływ szczepienia na przenoszenie

wirusa i czy osoby Zaszczepione mogą przenosić wirusa SARS-CoV-2, Badania kliniczrre są



Zaplanowanę na f lata i w ramach dopuszczenia warunkowego firrny będ4 uzupełniały dane po

kolej nych okresowych ocenach.

W związku z pov,ryŻszym Rada Gminy nie dostrzega konieczności podejmowania uchwały

w powyiszej.sprawie.
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