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Stowarzyszęnie Polska Wolna od GMo
Anna Szmęlcęr Przęwodnicząca
ul. Jagiellońska 21, 44-100 Gliwice

Dotyczy: odpowiedzi na petycję Stowarzyszenia Polska Wolna od GMo

Rada Gminy Stary Targ rozpatrzyŁa petycję od Stowarzyszenla Polska Wolna od GMo.

Szczepienia przeciwko CoVID-19 są dobrowolne i nie odpłatne, sporządzane są listy

osób chętnych poddaniu się szczepieniu. W pierwszej kolejności do szczepienia mają prawo

osoby' które są najbardziej nataŻone na zakazęnia a mianowicie: pracownicy sektora ochrony

zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę), nauczyciele akademiccy zatrudnięni w

uczelni medycznej albo w innej uczelni prowadzqcej zajęcia na kierunkach przygotowujęcych

do wykonywania zawodu medycznego oraz doktoranci i studenci tej uczelni biorący udział w

zajęciach z udział'em pacjentów lub w trakcie których następuje kontakt z biologicznym

matęriałem zakaŹnym, pracownicy domów pomocy społecznej i innych

placówek zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnościami, przewlekle

chorym lub osobom w podeszłym wieku, osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym

działalnośó Leczniczą,farmaceuci i technicy farmaceutyczni,rcdzice wcześniakówurodzonych

ptzed ukończeniem37 , tygodnia ciąĘ i przebywających w szpitalu.

Kolejna grupa to pensjonariusze za\<ładu opiekuńczo-|eczniczego, za|<ładu

pielęgnacyjno-opiekuńczęgo, hospicjum stacjonarnego i oddziału medycyny paliaĘwnej oraz

osoby przebywające w domu pomocy społecznej osoby powyiej 60. roku Życia w kolejności

odnajstarszych_szczepienia dla osob 70+ zaczęły się 25 stycznia br., osoby urodzone po

1961 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19

(dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek |ub z chorobą nowotworoWą, u

ktorych po dniu 3l grudnia 20|9 r' prowadzono leczenie chemioterapią lub

radioterapią lub poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej, lub po ptzeszczepach

komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne), nauczyciele,

wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni oraz osoby zatrudnione w przedszkolu, innej



formie wychowania przedszkolnego' szkole lub placowce działającej w systemie oświaĘ,

pracujące z dziecmi w placówce opiekuńczo.wychowawczej, w regionalnej placówce

opiekuńczo-terapeutycznej, w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym oraz w ramach form

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, nauczycielę akademiccy orazinne osoby prowadzące w

uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami, funkcjonariusze albo Żołniętze: Sił Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Strazy Granicznej, Agencji B'ezpieczenstwa Wewnętrznego,

Agencji Wywiadu' Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Słuzby Wywiadu Wojskowego'

Służby Kontrwywiadu Wojskowego' Służby Celno.Skarbowej, Państwowej Straży Pozarnej,

Służby ochrony Państwa, Służby Więziennej, straĘ gminnych (miejskich), Inspekcji

Transportu Drogowego, strazy ochrony kolęi, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oruz

cztonkowie ochotniczych straĘ pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący

działania ratownicze.

Spośród tych osób kaŻdy ma dobrowolny wybór, decyzje podejmuje samodzięlnie.

Szczepionki s4 bezpłatne i dobrowolne. KaŻdy moze skorzystaÓ z poradnika dotyczącego

przebiegu szczepieńna stronie internetowej pacjent.gov.pl gdzie podkreśla się, Że szczepionka

nie jest obowiązkowa.

Pozostawia się decyi1e każdemu obywatelowi' Warto jednak zwrócić uwagę' aby w

podejmowanych decyzjach kuŻdy obywatel kierował się zapewnieniem poczucia

bezpieczenstwa dla siebie i osob w najbliiszym otoczeniu, zmięrzałku zł'agodzeniu objawow

ewentualnę go zar aŻenia C oV I D - 1 9 i ewentualny ch powikłań.

W związku z povtyŻszym Rada Gminy nie dostrzega konieczności podejmowania

uchwĄ w powyższej sprawie.
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