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Łódź, 2 lutego 2021 r.

ZK-I.6333.16.2021

Pan

Paweł Stelmach

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej 

w Łodzi

Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na pismo OIA/4 z dnia 28 stycznia br. w sprawie szczepień przeciw Covid-19 

farmaceutów i pracowników aptek przekazuję następujące informacje.

Celem Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19 jest osiągnięcie poziomu 

zaszczepienia społeczeństwa umożliwiającego zapanowanie nad pandemią Covid-19 do końca 

2021 roku, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. 

Na dzień 2 lutego br. w województwie łódzkim wykonano łącznie 87 232 szczepienia. 

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministerstwo Zdrowia, do dnia 28 stycznia br. 

w województwie łódzkim zaszczepiono 1 144 farmaceutów oraz pracowników aptek. 

Aktualnie realizowane są szczepienia grup priorytetowych z etapu 0 oraz 1 w kolejności 

określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Szpitale węzłowe są zobowiązane do 

przestrzegania kolejności określonej we wskazanym akcie prawnym. 

Jednocześnie, pragnę podkreślić, że ze względu na wstrzymanie dostaw szczepionki do 

kraju, ograniczeniu uległo wykonywanie szczepień wszystkich grup priorytetowych – aktualnie 

oraz w najbliższym tygodniu będą odbywały się jedynie szczepienia drugą dawką. 

Nie ulega wątpliwości, że wraz ze wzrostem dostaw szczepionki do Polski realizacja 

Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19 nabierze tempa. 
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W przypadku wątpliwości czy chęci uzyskania bieżących informacji na temat realizacji 

Programu, proszę o bezpośredni kontakt z Panią Jolantą Kowalik-Gęsiak, Pełnomocnikiem 

Wojewody Łódzkiego ds. szczepień przeciw Covid-19 - tel. 788 262 439.

Z poważaniem

I WICEWOJEWODA

Karol Młynarczyk
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