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   Minimalne wymogi dla punktów szczepień 
usytuowanych poza podmiotami leczniczymi, 
w których odbywać się będą masowe 
szczepienia 

1.  W pomieszczeniach/ miejscach, w których będą wykonywane szczepienia powinny zostać 
wyodrębnione stanowiska:

• punkt badań, 
• stanowisko szczepień,
• poczekalnia/ miejsce do oczekiwania dla osób przed i po szczepieniu.

Punkt badań i stanowisko szczepień, powinny być oddzielone, co najmniej parawanem lub inną przegrodą.

2. Wyposażenie:

•  sprzęt biurowy (stolik, krzesła dla lekarza, pielęgniarki i osoby szczepionej, szafka/pudełko na dokumen-
tację medyczną, telefon),

• sprzęt komputerowy (laptop),
• dostęp do Internetu,
• zalecana kozetka lekarska,
• szafka/stolik na artykuły sanitarne i inne materiały medyczne,
• stolik/taca do przygotowania szczepionki, 
•  zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej, w tym zestaw przeciwwstrząsowy (zestawy do przeta-

czania płynów infuzyjnych),
• aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi,
• stetoskop,
• środki do odkażania i dezynfekcji,
• środki do dezynfekcji powierzchni dotykowych,
• termometr,
• lodówka/ urządzenie chłodnicze.

Przy wyborze punktu badań i stanowiska szczepień należy zwrócić uwagę na minimalne wymogi dla 
pomieszczenia, w tym mobilnego:

•  Pomieszczenie mobilne ustawione na stronę zacienioną, niesłoneczną, zadaszone, ze ściankami 
osłaniającymi przed: bezpośrednim dostępem promieni słonecznych, wiatrem, kurzem, deszczem, stabilne 
(może być namiot).

•  Zapewnienie:
 -  co najmniej jednej umywalki z dostępem do bieżącej wody oraz dozownika z mydłem w płynie w celu 

szybkiej i łatwej możliwości umycia rąk wodą z mydłem; dopuszczalna umywalka przenośna,
 -  dozownika/ dozowników ze środkiem dezynfekcyjnym,
 - pojemnika z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnika na zużyte ręczniki,
 -  toalety dla personelu i pacjentów w miejscu/ w pobliżu miejsca udzielania świadczenia; dopuszczalna 

toaleta przenośna, do użytku wyłącznie przez personel,
 - pojemników na odpady medyczne (szczegóły w tabeli poniżej),
 -  zabezpieczenia odpadów medycznych i ich odbiór oraz utylizację przez podmiot realizujący 

szczepienia. 
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Odpady o ostrych końcach i krawędziach Sposób postępowania 
•  Igły bezpośrednio po szczepieniu lub podaniu 

leków w iniekcji.
•  Ampułki i fiolki po zużytych szczepionkach
•  Ampułkostrzykawki

Wrzuca się do plastikowego sztywnego, 
odpornego na przekłucie lub przecięcie, pojemnika 
jednorazowego użycia

Inne odpady medyczne Sposób postępowania
•  Fiolki z gumowymi korkami po zużytych 

szczepionkach
• Strzykawki jednorazowego użytku (bez igieł)
• Szpatułki jednorazowego użytku
•  Materiały opatrunkowe (gaziki, gaza, lignina, 

wata) zużyte w związku ze szczepieniem, 
udzielaniem pierwszej pomocy po dezynfekcji 
powierzchni dotykowych

Wrzuca się do pojemnika wyłożonego workiem 
jednorazowego użycia z folii polietylenowej koloru 
czerwonego

PODSTAWOWE WYMOGI ORGANIZACYJNE

1. Przechowywanie i transport szczepionek

•  szczepionki przechowuje się wg zaleceń producentów dotyczących zarówno transportu, jak  
i przechowywania produktów immunologicznych, w tym również szczepionek, zapewniając temperaturę 
w przedziale od +2°C do +8°C jako warunek zachowania ich trwałości oraz skuteczności (jeśli produkt 
wymaga innych temperatur to muszą być zapewnione warunki przechowania zgodnie z CHPL)

Szczepionki są transportowane i przechowywane z zachowaniem łańcucha chłodniczego, który oznacza 
środki techniczne i rozwiązania organizacyjne służące utrzymaniu oraz monitorowaniu, zgodnych  
z zaleceniami wytwórcy warunków przechowywania, transportu i dystrybucji produktów immunologicznych 
w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo farmaceutyczne, w celu zachowania ich trwałości i zapobieżenia 
zmniejszeniu ich skuteczności. 

2. Dokumentacja medyczna

•  dokumentacja medyczna przechowywana w sposób zapewniający zachowanie poufności wrażliwych 
danych osobowych (ważne z uwagi, m. in. potwierdzenie przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego, ew. 
przeprowadzenia konsultacji i badań dodatkowych w celu kwalifikacji ustalenia istnienia przeciwskazań 
do szczepienia lub wskazań do czasowego odroczenia przeprowadzania szczepienia, zaszczepienia  
z odnotowaniem rodzaju i numeru seryjnego szczepionki, odtworzenie informacji na wypadek wystąpienia 
niepożądanego odczynu poszczepiennego),

•  dokumentacja medyczna zewnętrzna - po przeprowadzonym szczepieniu osobie szczepionej wydawane 
jest zaświadczenie lekarskie o przeprowadzonym szczepieniu ochronnym.

3. Kto kwalifikuje i wykonuje szczepienia - kwalifikacje osób realizujących szczepienia

•  Uprawnione do kwalifikowania są osoby wykonujące zawód: lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, 
położnej, felczera, ratownika medycznego, higienistki szkolnej, fizjoterapeuty, farmaceuty, diagnosty 
laboratoryjnego oraz osoby, które kształcą się: na piątym lub szóstym roku studiów na kierunku lekarskim 
albo na trzecim roku studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

•  Uprawnieni do przeprowadzania szczepień są: lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy, 
ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, farmaceuci, higienistki szkolne i diagności laboratoryjni.

•  Osoby wykonujące niektóre z w/w zawodów powinny uzyskać dokument potwierdzający posiadanie 
umiejętności kwalifikowania i/lub wykonywania szczepień. Szczegółowe wymogi opisane są  
w Rozporządzeniu (szczegóły poniżej); informacje o kursach uprawniających do kwalifikowania  
i wykonywania szczepień przeciwko Covid-19 znajdują się m.in. na stronie internetowej Centrum 
Medycznego Kształcenia Podyplomowego, link https://www.cmkp.edu.pl/vaxstopcovid.
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Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób 
przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19. 

4. Podstawowe zasady podczas realizacji szczepień: 

•  W miejscu organizacji szczepień wyznaczona jest osoba koordynująca wykonywanie szczepień, 
zapraszająca poszczególne osoby do poczekalni/ miejsca oczekiwania i pilnująca liczby osób znajdujących 
się w niej.

• Osoba wchodząca do poczekalni/ miejsca oczekiwania dezynfekuje dłonie.
• Między osobami w poczekalni/ miejscu oczekiwania powinna być zapewniona odległość min. 1,5 m.
•  Osoba wchodząca do poczekalni/ miejsca oczekiwania oraz punktu badania, a następnie szczepienia 

ma osłonięte maseczką usta i nos.
• Poczekalna w pomieszczeniu stałym wietrzona jest raz na 1h w sposób pośredni lub bezpośredni.
•  Pomieszczenie stałe, w którym jest wykonywane szczepienie oraz punkt badań są wietrzone raz na 1h 

przez co najmniej 5 minut.
•  Punkt badań i stanowisko szczepień jest dezynfekowane na bieżąco – procedura realizowana przez 

personel po każdej osobie zaszczepionej.
•  Raz na godzinę wykonywana jest przerwa podczas której dezynfekowane są elementy często dotykane 

przez klientów: klamki, poręcze, oparcia krzeseł, itd., podłoga w poczekalni.
•  Między osobą badaną, a osobą szczepioną należy zapewnić odstęp, w tym z użyciem parawanów czy 

przesłon, zapewniających intymność podczas badania i szczepienia.
•  Osoba przed szczepieniem wypełnia w poczekalni/ miejscu oczekiwania ankietę lub przynosi ją 

wypełnioną ze sobą.
• Zachowanie minimalnych wymagań zawsze wpływa na poziom zaufania społecznego do szczepień.

Odpowiedzialność za przeprowadzanie szczepień, zgłaszanie NOP, czyli szeroko pojęte bezpieczeństwo 
szczepień itd. pozostaje zawsze po stronie osób przeprowadzających szczepienia ochronne.
czerwonego 


