7 września 2021

91 osób zaszczepiło się podczas miejskiej akcji promującej szczepienia

Przed dwie kolejne niedziele chętni mogli skorzystać z możliwości
zaszczepienia się przeciwko COVID-19 w przenośnym punkcie
szczepień, który znajdował się w Parku Królowej Heleny w Bielsku
Podlaskim. Podczas akcji koordynowanej przez Miasto Bielsk Podlaski
zaszczepiło się 91 osób.
Akcję promującą szczepienia – pod hasłem „#Szczepimy się, bo chcemy być
razem” – przygotowało Miasto Bielsk Podlaski we współpracy z partnerami:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim,
Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Bielsku Podlaskim,
Narodowym Funduszem Zdrowia, 14 Batalionem Lekkiej Piechoty w Hajnówce
i Wojskową Komendą Uzupełnień w Bielsku Podlaskim oraz Bielskim Domem
Kultury. Pomocą służyli też funkcjonariusze Powiatowej Komendy Policji w
Bielsku Podlaskim, którzy zapewnili bezpieczeństwo uczestników akcji i
druhowie Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Bielsku Podlaskim.
Szczepienia odbywały się 29 sierpnia i 5 września 2021 roku w przenośnym
punkcie szczepień w Parku Królowej Heleny. Wykonywali je pracownicy SPZOZ
w Bielsku Podlaskim. 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.

Akcję prowadzono przy okazji imprez plenerowych: dorocznego festynu
Pelargonia, Białoruskiego Festynu Ludowego oraz 6. Rajdu Samochodowego
Bielska Podlaskiego. Organizatorzy tych wydarzeń także zachęcali uczestników
do udziału w szczepieniach.
Osoby, które wzięły udział w szczepieniach prowadzonych podczas imprez,
otrzymały nagrody i upominki przygotowane przez organizatorów. Nagrodami
były: pulsoksymetry napalcowe oraz termometry elektroniczne, torby
bawełniane z logotypami akcji promującej szczepienia, a także gadżety
promocyjne Miasta Bielsk Podlaski. Zaszczepieni odbierali je na specjalnym
stoisku z rąk pracowników Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Korzystali także z
możliwości pobrania potwierdzenia szczepienia w postaci Unijnego Certyfikatu
COVID, zwanego popularnie „paszportem covidowym”, które wydawali
pracownicy SPZOZ.
Uczestnicy chętnie korzystali również z bogatej oferty innych organizatorów.
Pracownicy inspekcji sanitarnej przygotowali konkursy, w których można było
wygrać ich upominki. Narodowy Fundusz Zdrowia zorganizował stoisko
profilaktyczno-informacyjne z ofertą z zakresu profilaktyki i edukacji na temat
szczepień. Przedstawiciele NFZ-u udzielali informacji oraz pomocy w
zarejestrowaniu się do programu badań profilaktycznych „Profilaktyka 40
plus”, wydawali Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, informowali o
ubezpieczeniach zdrowotnych i sanatoriach, bezpłatnych programach
żywieniowych oraz programie treningowym „8 tygodni dla zdrowia”. Wojsko
Obrony Terytorialnej i Wojskowa Komenda Uzupełnień informowały o
możliwości kariery w służbie ojczyźnie.
Akcja „#Szczepimy się, bo chcemy być razem” jest nadal prowadzona – do
wyczerpania przygotowanych upominków – w stacjonarnych punktach
szczepień działających na terenie Miasta Bielsk Podlaski. Jej zorganizowanie
było możliwe dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa.
Wydarzenie miało miejsce 29.08.2021 i 5.9.2021

Tagi: BDK, COVID-19, epidemia, festyny, policja, rajd samochodowy, Sanepid, szczepienia, szpital,
wojsko

