30 sierpnia 2021

#Szczepimy się, bo chcemy być razem. Frekwencja była imponująca

48 osób skorzystało z możliwości zaszczepienia się podczas pierwszego
dnia miejskiej akcji „#Szczepimy się, bo chcemy być razem”. Akcja
odbywała się w niedzielę 29 sierpnia 2021 r. w powszechnym
przenośnym punkcie szczepień usytuowanym w Parku Królowej Heleny.
Kolejna okazja do zaszczepienia się będzie już w najbliższą niedzielę 5
września 2021 r.
Akcję promującą szczepienia przygotowało Miasto Bielsk Podlaski we
współpracy z partnerami: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, Powiatową Stacją SanitarnoEpidemiologiczną, 14 Batalionem Lekkiej Piechoty w Hajnówce i Wojskową
Komendą Uzupełnień w Bielsku Podlaskim oraz Bielskim Domem Kultury. W
pobliskim amfiteatrze miejskim towarzyszył jej doroczny festyn „Pelargonia”,
przygotowany przez BDK. Ze sceny zachęcano uczestników festynu do udziału
w szczepieniach. Przed zgromadzoną publicznością wystąpiła m.in. Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim Marzenna Perzyna. O bezpieczeństwo
uczestników akcji zadbali funkcjonariusze Powiatowej Komendy Policji w
Bielsku Podlaskim.
Podczas niedzielnej akcji pracownicy SPZOZ w Bielsku Podlaskim zaszczepili w
powszechnym przenośnym punkcie szczepień 48 osób. Chętni do zaszczepienia
mieli do wyboru jednodawkową szczepionkę wektorową firmy

Johnson&Johnson lub dwudawkową szczepionkę mRNA firmy Pfizer/BioNTech.
SPZOZ zapewnił też opiekę pracowników medycznych i dyżur karetki z
ratownikami.
Niedzielnej akcji towarzyszyły stanowiska informacyjne Wojsk Obrony
Terytorialnej oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Pracownicy
Urzędu Miasta Bielsk Podlaski wręczali osobom zaszczepionym nagrody i
upominki przygotowane przez organizatorów. Chętni mogli odebrać torbę
bawełnianą z logotypami promującymi szczepienia, pulsoksymetr i zestaw
gadżetów promocyjnych Miasta Bielsk Podlaski. Z kolei w punkcie rejestracji
SPZOZ osoby zaszczepione mogły uzyskać potwierdzenie w postaci Unijnego
Certyfikatu COVID, popularnie nazywanego „paszportem covidowym”.
Pracownicy inspekcji sanitarnej przygotowali konkursy, w których można było
wygrać ich upominki.
Już w najbliższą niedzielę – 5 września 2021 roku – kolejni chętni będą mogli
zaszczepić się podczas drugiej części miejskiej akcji. „Szczepionkowe
miasteczko” będzie rozstawione w tym samym miejscu – w Parku Królowej
Heleny w pobliżu pomnika kapitana Władysława Wysockiego, a do
powszechnego przenośnego punktu szczepień SPZOZ w Bielsku Podlaskim
będzie można zgłosić się w godzinach 12:00 – 18:00.
Tym razem nasza akcja będzie towarzyszyła dwóm odbywającym się 5 września
wydarzeniom: 6. Rajdowi Samochodowemu Bielska Podlaskiego, którego
oficjalny start zaplanowano około godziny 10:30 w pobliżu ratusza oraz
Białoruskiemu Festynowi Ludowemu (godzina 14:00 w amfiteatrze miejskim).
Dla zaszczepionych ponownie przewidziane są nagrody i zestawy upominkowe.
Do miejskiej akcji włączy się również Narodowy Fundusz Zdrowia. który
zorganizuje stoisko profilaktyczno-informacyjne z ofertą z zakresu profilaktyki i
edukacji na temat szczepień. Przedstawiciele NFZ-u udzielą informacji oraz
pomocy w zarejestrowaniu się do programu badań profilaktycznych
„Profilaktyka 40 plus”, pomogą w wydaniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia
Zdrowotnego, poinformują o ubezpieczeniach zdrowotnych i sanatoriach,
bezpłatnych programach żywieniowych oraz programie treningowym „8
tygodni dla zdrowia”.
Akcja promująca prowadzona będzie również w punktach szczepień na terenie
Bielska Podlaskiego od 6 września 2021 roku do wyczerpania nagród i
upominków. Zorganizowanie akcji możliwe jest dzięki dofinansowaniu z
budżetu państwa.

Wydarzenie miało miejsce 29.8.2021
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