
Bezpłatna akcja szczepień przeciw grypie m.in. dla personelu medycznego, farmaceutów, 

nauczycieli, seniorów czy pensjonariuszy DPS-ów 
 

Bezpłatnie zaszczepią się: 

 

• medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych 

• farmaceuci i pracownicy aptek 

• diagności laboratoryjni 

• nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z 

doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni 

• studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów 

• osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące 

czynności kontrolne lub inspekcyjne 

• pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placówkach zapewniających 

całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w 

podeszłym wieku 

• pacjenci: 

• zakładu opiekuńczo-leczniczego 

• zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego 

• hospicjum stacjonarnego lub domowego 

• oddziału medycyny paliatywnej 

• osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową 

opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku 

• nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania 

przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia 

dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-

terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 

• funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży 

Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 

Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony 

kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników 

górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze 

• Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego 

• seniorzy, czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 r. 

Jak się zaszczepić 

Jeśli należysz do osób uprawnionych do bezpłatnego szczepienia, nie musisz prosić lekarza o 

receptę na szczepionkę ani umawiać się w przychodni. Wystarczy, że zgłosisz się do jednego z 

punktu szczepień wskazanego na mapie znajdującej się pod artykułem i umówisz na termin 

zabiegu. Przed szczepieniem należy wypełnić oświadczenie, a następnie porozmawiać z lekarzem 

kwalifikującym do zabiegu. 

Pobierz oświadczenie przed szczepieniem na grypę 

Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/zdrowie/rusza-bezplatna-akcja-szczepien-przeciw-grypie2021 

https://pacjent.gov.pl/sites/default/files/2021-09/Oświadczenie%20osoby%20uprawionej%20do%20szczepienia%20grypa%202021.2022%20wzór%20ostateczna.pdf
https://www.gov.pl/web/zdrowie/rusza-bezplatna-akcja-szczepien-przeciw-grypie2021


Lista lokalnych punktów bezpłatnych szczepień na grypę: 

 
SIERPC KONTAKT 

Gabinet Diagnostyczno Zabiegowy II SPZZOZ Sierpc 

Juliusza Słowackiego 16  

09-200 Sierpc 

242752944 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Profil-Med" Sp. z o.o. PUNKT 

SZCZEPIEŃ 

Piastowska 30  

09-200 SIERPC 

242752741 

Maciejewski Janusz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

"MEDICAR" 

Stefana Grota-Roweckiego 2A  

09-200 Sierpc 

242753220 

GMINY  

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - 

PUNKT SZCZEPIEŃ 

JANA PAWŁA II 6  

09-204 ROŚCISZEWO 

24276414  
242764609  
575099228 

Ośrodek Zdrowia w Zawidzu - Punkt szczepień 

Mazowiecka 15  

09-226 Zawidz Kościelny 

242766113 

242766676 
 

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MADENT-

MED" -punkt szczepień Zawidz Kościelny 

MAZOWIECKA 26  

09-226 ZAWIDZ KOŚCIELNY 

236791029 
 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W 

GOZDOWIE-FILIA NR 1 W LELICACH 

PARKOWA 9  

09-213 LELICE 

242761514 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W 

GOZDOWIE-OŚRODEK ZDROWIA W GOZDOWIE 

KRYSTYNA GOZDAWY 13  

09-213 GOZDOWO 

242762196 

NZOZ 'Nasza Przychodnia", Ośrodek Zdrowia w Gójsku 

Sierpecka 10  

09-227 Gójsk 

242768123 

NZOZ 'Nasza Przychodnia", Ośrodek Zdrowia w Szczutowie 

Lipowa 11  

09-227 Szczutowo 

242767168 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicar Filia w Ligowie 

Jana Pawła II 32  

09-228 Ligowo 

242765306 
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