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Ponad 2700 osób zostało dotąd zaszczepionych w  zorganizowanych przez powiat leszczyński dwóch punktach szczepień 
powszechnych - w Garzynie w gminie Krzemieniewo oraz w Wilkowicach w gminie Lipno. Oba funkcjonują w ramach Narodowego 
Programu Szczepień przeciwko Covid-19.

Samorząd powiatowy - po konsulta-
cjach z gminami i analizie dostępnych 
obiektów – zorganizował dwa punkty 
szczepień powszechnych – w Garzynie 
w gminie Krzemieniewo oraz w Wilko-
wicach w gminie Lipno. W obu przy-
padkach obiekty są odpowiednio duże, 
mają zaplecze socjalne, przed budynka-
mi są parkingi. 

Za procedurę szczepień odpowiada-
ją podmioty medyczne już wykonujące 
szczepienia przeciw Covid-19 w punk-
tach w Lesznie – w przypadku Ga-
rzyna to Wojewódzki Szpital Zespolo-
ny w Lesznie, a Wilkowic - VigorMed 
z Leszna. Za organizację (m.in. wypo-
sażenie) i funkcjonowanie (m.in. obsłu-
ga administracyjna) punktów odpowia-
da powiat leszczyński. 

W prawidłowe organizowanie 
szczepień – oprócz samorządu powia-
towego - zaangażowały się wszystkie 
gminy powiatu leszczyńskiego, które 
– podobnie jak powiat leszczyński - de-
legują pracowników do wykonywania 
działań koordynacyjnych, wpływających 
na sprawne przeprowadzenie szczepień 
w obu punktach. To kolejny przykład 
dobrej współpracy administracji lokal-
nej w skutecznych działaniach na rzecz 
mieszkańców. 

Punkt w Garzynie, zlokalizowany 
w Domu Kultury, działa od 28 kwiet-
nia br. Jest czynny od środy do nie-
dzieli w godz. 8:30 – 15:00. Dotych-
czas zaszczepionych w nim zostało 
2160 osób.

Natomiast mieszczący się w Domu 
Strażaka w Wilkowicach punkt szcze-
pień powszechnych rozpoczął działal-

ność 19 maja br. i jest czynny od po-
niedziałku do piątku w godzinach od 
8:00 do 16:00. Przez pierwszy tydzień 
szczepionki podano 550 osobom. 

Osoby chcące zapisać się na szcze-
pienie w Garzynie i Wilkowicach po-
winny wskazać to miejsce podczas 
rejestracji, możliwy jest także wy-
bór dnia, godziny i producenta szcze-

pionki. Przypominamy o punktual-
nym zgłaszaniu się na szczepienie, 
a w przypadku niemożliwości poja-
wienia się w punkcie szczepień do-
konanie wcześniejszej zmiany dnia 
szczepienia, a tym samym zwol-
nienie zarezerwowanego terminu 
dla innej osoby. 

Szczepimy w Garzynie i Wilkowicach

▲ Punkt szczepień w Garzynie.

▲ Punkt szczepień w Wilkowicach.

POWIAT LESZCZYŃSKI – ŚCIEŻKI MOŻLIWOŚCI

 05.2021

Jarosław Wawrzyniak, 
starosta leszczyński:  

- Powiat leszczyński po raz kolejny 
włączył się w bardzo ważną społecznie 
działalność, tym razem związaną z bez-
pieczeństwem zdrowotnym mieszkańców. 
Walka z koronawirusem to nasze wspól-
ne zadanie, dlatego samorząd powiatowy 
czyni wszystko, aby zaszczepić przeciwko 
Covid-19 jak najwięcej osób, a sam pro-
ces szczepienia w naszych punktach prze-
biegał sprawnie i komfortowo. 

Sposoby rejestracji w punktach szczepień masowych:
1) Zadzwonić na całodobową i bezpłatną infolinię – 989 – i podać chęć
     zaszczepienia się w Garzynie lub Wilkowicach.
2) Zarejestrować się elektronicznie poprzez e-rejestrację dostępną
      na stronie pacjent.gov.pl (wymagane posiadanie profilu zaufanego)
3) Wysłać sms pod numer telefonu 664 908 556 lub 880 333 333 o treści:    
      SzczepimySie


