Organizacja transportu osób na szczepienia
w Ciechocinku
Transport na szczepienia przeznaczony jest dla osób:
• posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu
znacznym o kodzie „R” lub „N”
• zakwalifikowanych do I. grupy inwalidztwa ze schorzeniami o kodzie „R”
lub „N”
• mających trudności z dostępem do punktu szczepień (osoby starsze
niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

Procedura zgłaszania potrzeby transportu na szczepienie
Realizacją zgłaszanych potrzeb transportu osób na szczepienie kieruje
powołany w Gminie Miejskiej Ciechocinek Koordynator ds. transportu osób
na szczepienia – dane kontaktowe e-mail: mops@ciechocinek.pl

tel.:

536 700 119 lub 54-416 10 18.
Zgłoszenia są przyjmowane w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00.
•

procedura zgłaszania:
1) zadzwoń pod wskazane numery telefonu lub wyślij mail na wyżej
wskazany adres;
2) zgłoś potrzebę transportu na szczepienie;
3) zostaniesz poproszony o podanie następujących danych:
a) imię i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania,
b) numer telefonu kontaktowego,
c) miejsce szczepienia oraz jego datę i godzinę;
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następujące pytania:
a) czy jesteś objęty izolacją domową lub kwarantanną i do kiedy,
b) czy ktoś z rodziny lub znajomych może ciebie przewieźć na
szczepienie,

c) czy posiadasz aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu
znacznym lub o zaliczeniu do I. grupy inwalidztwa z kodami „R” lub
„N”,
d) czy jesteś osobą leżącą,
e) czy poruszasz się na wózku inwalidzkim,
f) czy wymagasz pomocy drugiej osoby przy wsiadaniu do środka
transportu;
4) po zebraniu powyższych danych Koordynator poinformuje Cię czy
zostanie Ci przydzielony środek transportu oraz poda miejsce, dzień i
godzinę jego podstawienia.
•

jakie zasady obowiązują osobę przewożoną na szczepienie:
1) osoba przewożona ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojeździe
(rekomendowane maseczki);
2) osoba przewożona ma obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu
od innych pasażerów;
3) osoba przewożona ma obowiązek stosowania się do poleceń osoby
kierującej pojazdem (obsługi pojazdu).

