KWESTIONARIUSZ I REJESTRACJA
Od poniedziałku (17 maja) 16 i 17-latkowie mogą już być zapisywani na szczepienie przeciw COVID-19. Wszystkie osoby z odpowiednich roczników będą miały automatycznie wystawione e-skierowanie do szczepienia. E-skierowanie otrzymają wszystkie osoby, które ukończyły 16 r.ż. w przypadku osób, które ukończą ten wiek w 2021 r. E-skierowania będą wystawiane po fakcie ukończenia 16 r.ż. w odstępach tygodniowych.
Rodzic może zarejestrować dziecko m. in. poprzez szybką ścieżkę e-rejestracji na http://pacjent.gov.pl. 
Więcej informacji: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-16-i-17-latkow
Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19  od niedzieli ( 16 maja) jest dostępny na stronie gov.pl. Wypełnia go osoba szczepiona wraz z opiekunem prawnym. Wersja kwestionariusza dla osób niepełnoletnich  zawiera uzupełnienie o zgodę opiekuna ustawowego na szczepienie osoby niepełnoletniej. Na kwestionariuszu wymagany jest również podpis opiekuna wyrażający zgodę na wykonanie szczepienia przeciw COVID-19.
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-informacyjne-dla-szpitali-i-pacjentow-dotyczace-szczepien-przeciw-covid-19 
Kwestionariusz macie Państwo również w tej wiadomości w załącznikach. 
Zachęcamy do wcześniejszego pobrania formularza i podpisania go przez opiekuna prawnego. Oczywiście, jeśli ktoś nie będzie miał wydrukowanego kwestionariusza ze sobą, to otrzyma go do wypełnienia w Punkcie Szczepień. Wówczas jednak osoba niepełnoletnia będzie musiała przyjść na szczepienie z opiekunem prawnym, który wyraża zgodę na udzielenia świadczenia. 
Odpowiedzi na pytania z kwestionariusza pozwolą personelowi kwalifikującemu do szczepienia zdecydować, czy danej osoby można wykonać szczepienie przeciw COVID-19. Odpowiedzi będą wykorzystane w czasie kwalifikacji do szczepienia. Osoba kwalifikująca może zadać dodatkowe pytania. W przypadku niejasności, należy poprosić o wyjaśnienie pracownika medycznego kwalifikującego lub realizującego szczepienie.
Przypomnijmy, obecnie tylko szczepionka Comirnaty firmy Pfizer została dopuszczona przez Europejską Agencję Leków do stosowania u osób w wieku 16 lat i starszych. Comirnaty zawiera cząsteczkę zwaną informacyjnym RNA (mRNA) z instrukcjami wytwarzania białka, nazywanego białkiem S, naturalnie występującego w SARS-CoV-2, wirusie wywołującym COVID-19. Szczepionka działa poprzez przygotowanie organizmu do obrony przed wirusem SARS-CoV-2.
Ważne! Szczepionka firmy Pfizer w Punktach Szczepień Powszechnych na terenie Powiatu Mikołowskiego (punkty są zlokalizowane w Mikołowie i Łaziskach Górnych) będzie dostępna dla chętnych od 2 czerwca 2021 roku. Już teraz możecie Państwo rejestrować się na szczepienia w naszych punktach, wybierając dogodny dla Was termin.
Punkt Szczepień Powszechnych na terenie Powiatu Mikołowskiego zlokalizowane są:
– w Mikołowie - sala gimnastyczna SP 1 - ul. Konstytucji 3 Maja 20,
– w Łaziskach Górnych - Hala MOSiR - ul. Ogrodowa 50 (działa tu również punkt drive-thru).
Jak się zarejestrować? Masz 4 możliwości zapisu na szczepienie:
– zadzwoń na całodobową, bezpłatną infolinię 989
– wyślij SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie
– zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na www.pacjent.gov.pl
– skontaktuj się z infolinią obsługiwaną przez pracowników Starostwa Powiatowego w Mikołowie (32) 32 48 188; czynna od 09.00 do 16.00.
*** W załącznikach kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19

