Organizacja szczepień w Galeriach Handlowych
Niniejszy dokument zawiera podstawowe wymogi bezpieczeństwa oraz sposób
organizacji szczepień w punktach realizujących szczepienia przeciwko Covid-19 na
terenie obiektów handlowych oraz przylegających do nich powierzchni parkingowych.
Wytyczne dotyczące organizacji szczepień w galeriach handlowych zostały
opracowane przez zespół KPRM, MZ, NFZ, RARS, GIF, GIS i CeZ we współpracy z
Polska Radą Centrów Handlowych (PRCH)

Podmioty tworzące punkty w galeriach handlowych
Ta forma organizacji szczepień dedykowana jest dla podmiotów leczniczych
wykonujących działalność leczniczą w tym indywidualnych praktyk lekarskich (wpis do
RPWDL) oraz aptek już działających na terenie danego obiektu handlowego
zainteresowanych tworzeniem punktów w galeriach handlowych. Każdorazowo
utworzenie punktu szczepień musi się odbywać w porozumieniu i za zgodą zarządcy
obiektu handlowego.
Punkty szczepień w galeriach handlowych i na przylegających powierzchniach
parkingowych mogą być organizowane w trzech formach:
● w budynku handlowym galerii w obrębie wolnej powierzchni całego lokalu
usługowego lub wydzielonej, odgrodzonej boksami części wspólnej ciągów
komunikacyjnych galerii, pod warunkiem, że pozwalają na to względy
bezpieczeństwa,
● w obrębie powierzchni lokalu apteki funkcjonującej w obiekcie handlowym –
szczegółowe wytyczne dla tej formy organizacji szczepień zostały określone w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien
odpowiadać lokal aptek Dz U. 2021.poz.1035 dostępny pod linkiem
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1035
● na terenie wydzielonej powierzchni parkingowej galerii w formie punktu
szczepień Drive-Thru - szczegółowe wytyczne dla tej formy organizacji
szczepień zostały określone w wytycznych dla punktów drive-thru do pobrania
pod linkiem: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-informacyjne-dlaszpitali-i-pacjentow-dotyczace-szczepien-przeciw-covid-19 w dziale Wytyczne Materiały.
Podmiot organizujący szczepienia odpowiada za następujące czynności:
● zamawianie szczepionek w Systemie Dystrybucji Szczepień (SDS) w oparciu
oferty udostępnione przez zespół Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
przy czym rekomendowaną szczepionką dla tej formy organizacji punktów
szczepień jest jednodawkowa szczepionka COVID-19 Vaccine Janssen, co nie
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wyklucza stosowania pozostałych, dopuszczonych na rynku krajowym
szczepionek dwudawkowych,
odbiór i przechowywanie szczepionek dedykowanych na szczepienia w
obiektach handlowych,
prowadzenie rejestracji pacjentów na wskazane terminy szczepień w systemie
e-Rejestracja (opcjonalne)
prowadzenie dokumentacji medycznej związanej ze szczepieniami formularz
kwalifikacji, e-karta szczepień w powiązaniu z uprzednio wystawionym
pacjentowi e-skierowaniem,
po zakończeniu pełnego cyklu szczepienia wydanie poświadczenia realizacji
szczepienia na żądanie osoby zaszczepionej,
rozliczenie wykonanych szczepień z NFZ, przy czym podmiotowi
organizującemu szczepienie przysługuje wynagrodzenie w wysokości 61,24 zł
za każde jedno wykonane szczepienie udokumentowane w raporcie
rozliczeniowym wystawioną e-kartą szczepień powiązaną z wystawionym
uprzednio e-skierowaniem.

● utylizację odpadów medycznych poszczepiennych wytworzonych w punkcie
szczepień zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 i 784).
● zapewnienie i przygotowanie kadry obsługującej szczepienia w punkcie
szczepień (personel medyczny)
● zapewnienie w punkcie szczepień środków ochrony osobistej dla zespołów
szczepiących i pacjentów;
● zapewnienie odpowiedniej ilości kwestionariuszy wstępnego wywiadu przed
szczepieniem dostępnych dla pacjentów przybywających do punktu.
Podmiot organizujący we współpracy z zarządcą obiektu odpowiada za:
● wybór i przygotowanie odpowiedniego miejsca spełniającego minimalne
wymogi sanitarne, umożliwiającego sprawne przeprowadzenie szczepień, a w
razie potrzeby szybki dostęp ratowników medycznych i dojazd karetki,
● zapewnienie i przygotowanie w obiekcie handlowym ochrony oraz wsparcia
służb sprzątających zgodnego ze standardowymi procedurami obowiązującymi
w obiekcie (zadanie w wyłącznej odpowiedzialności zarządcy obiektu)
● zapewnienie bezpieczeństwa i sprawności wykonywanych szczepień w ramach
kompetencji każdej ze stron,
● wyznaczenia miejsc na umieszczenie oznakowania kierującego pacjentów do
punktu szczepień oraz, jeśli to możliwe, przekazanie stosownych informacji
pracownikom punktów informacyjnych/ recepcji centrum handlowego,
● zapewnienie materiałów higienicznych w łazienkach i innych stosownych
pomieszczeniach dostępnych dla klientów znajdujących się na terenie galerii
handlowej zgodnie ze standardowymi procedurami obowiązującymi w obiekcie
(zadanie w wyłącznej odpowiedzialności zarządcy obiektu).
2

Co do zasady obiekty handlowe będą pobierały symboliczną opłatę za udostepnienie
powierzchni handlowej przeznaczonej na realizację szczepień, której wysokość
powinna się zawierać w przedziale 100 – 600 zł brutto miesięcznie.
Wszelkie dodatkowe koszty, jakie mogą powstać przy organizacji szczepień, takie jak
budowa pomieszczeń z przeznaczeniem na punkty szczepień lub inne koszty
organizacyjne pokrywają organizator i/lub zarządca obiektu w porozumieniu po
uprzednich wzajemnych pisemnych ustaleniach.
Koszty zużycia mediów (energia elektryczna, internet, inne media) w punkcie
szczepień pokrywa Organizator szczepień na podstawie rozliczenia przedstawionego
przez Zarządcę obiektu handlowego. Natomiast Organizator, co do zasady nie
partycypuje w kosztach wspólnych dla najemców obiektu tzw. service charge.
Zgodę na otwarcie punktu szczepień w obiekcie handlowym (z wyłączeniem
aptek) wydaje NFZ po zweryfikowaniu spełnienia wymogów formalnych, analizie
zapotrzebowania na dodatkowy punkt szczepień w danej okolicy oraz wizytacji przed
rozpoczęciem szczepień (włączając weryfikację odpowiedniego oznaczenia punktu
szczepień). Otwarcie punktu szczepień w obrębie powierzchni apteki
zlokalizowanej na terenie obiektu handlowego jest uwarunkowane wyłącznie
wypełnieniem wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4
czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów,
jakim powinien odpowiadać lokal aptek Dz U. 2021.poz.1035 oraz wypełnieniem
warunków ogłoszenia Dyrektora właściwego terytorialnie Oddziału Wojewódzkiego
NFZ do udziału w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2. Punkty szczepień, które spełnią powyższe wymagania zostaną przez
NFZ zakwalifikowane do realizacji szczepień we wskazanej lokalizacji poprzez ich
zamieszczenie na stosownym wykazie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego
terytorialnie Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sposób organizacji punktów w galerii handlowej.
W punktach szczepień muszą być zachowane podstawowe zasady bezpieczeństwa
obowiązujące w związku z epidemią Covid-19 (osłona ust i nosa, odpowiednie odstępy
między pacjentami, członkami personelu medycznego i pracownikami
administracyjnymi).
Przy organizacji punktów szczepień powinny zostać uwzględnione następujące
czynniki:
● natężenie ruchu pieszego w ciągach komunikacyjnych obiektów handlowych
oraz łatwość w dotarciu do punktu szczepień,
● zapewnienie każdemu oczekującemu na szczepienia pacjentowi min. 1,5 metra
odstępu od pozostałych oczekujących,
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● uzależnienie liczby szczepionych osób w danym punkcie od jego wydajności i
wielkości (liczba zespołów szczepiących) z uwzględnieniem czasu niezbędnego
na obligatoryjną obserwację poszczepienną tak aby możliwym było zachowanie
1,5 metra dystansu społecznego pomiędzy pacjentami na każdym etapie
procesu szczepienia,
● dla punktów organizowanych w formule drive-thru dopasowanie liczby
zapisanych pacjentów w odniesieniu do wydzielonych na potrzeby punktu
miejsc parkingowych i dróg wewnętrznych dla pojazdów.
Oznaczenie punktów szczepień
Wszystkie punkty szczepień, niezależnie od formuły działania muszą być oznaczone
według jednolitych standardów przewidzianych w ramach Narodowego Programu
Szczepień. Wzory oznakowania i stosowne materiały można znaleźć pod linkami:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/grafiki
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/plakaty-i-ulotki
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-informacyjne-dla-szpitali-i-pacjentowdotyczace-szczepien-przeciw-covid-19

Kto może zaszczepić się w punkcie szczepień zorganizowanym w galerii
handlowej.
Punkty dedykowane są wszystkim zainteresowanym osobom, które posiadają
wystawione aktywne e-skierowanie, wyrażają chęć szczepienia oraz pozytywnie
przejdą kwalifikację w wybranym punkcie szczepień zlokalizowanym na terenie galerii
handlowej.
Wymogi / wytyczne dla pacjentów.
● przed udaniem się do punktu na szczepienie zaleca się aby pacjent wydrukował
i wypełnił kwestionariusz wstępnego wywiadu przed szczepieniem, który jest
dostępny pod linkiem (uwaga: inna wersja dla osoby dorosłej inna dla
niepełnoletniej):
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-informacyjne-dla-szpitali-ipacjentow-dotyczace-szczepien-przeciw-covid-19
Druki kwestionariusza kwalifikacji powinny być również dostępne do
wypełnienia w punkcie szczepień,
● szczepieni pacjenci i osoby towarzyszące muszą mieć osłonięte maseczką usta
i nos,
● zakaz posiadania zwierząt w punktach szczepień z wyjątkiem psów
asystujących osobom niepełnosprawnym,
● w przypadku gdy punkt szczepień działa w oparciu o e-Rejestrację prosimy
pacjentów o przybycie do punktu szczepień nie wcześniej niż 10 min przed
wyznaczonym terminem szczepienia,
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● osoby zaszczepione powinny odczekać w specjalnej, wydzielonej strefie
minimum 15 min w ramach obserwacji poszczepiennej (oraz minimum 20 min.
przy szczepieniu w formule drive-thru),
Podstawowe, obligatoryjne strefy punktu szczepień:
● wydzielone miejsce dla osób oczekujących w kolejce do szczepienia z
możliwością zachowania dystansu społecznego min 1,5 metra pomiędzy
oczekującymi,
● wydzielone stanowisko(a) szczepień,
● wydzielone miejsca / strefy pozwalające pacjentom odczekać w ramach
obserwacji poszczepiennej co najmniej 15 minut po szczepieniu (oraz minimum
20 min. przy szczepieniu w formule drive-thru),
● wydzielona przestrzeń (pomieszczenie / kontener / namiot) przeznaczona do
udzielenia pierwszej pomocy (włączając pomoc w przypadku wystąpienia
niepożądanych odczynów poszczepiennych),
● toalety dla pacjentów i personelu z umywalką w pobliżu punktu,
● rekomendowane jest zapewnienie wydzielonej strefy socjalnej dla pracowników
punktu szczepień.
Stanowiska szczepień
Badanie kwalifikacyjne i szczepienie wykonywane są w tym samym miejscu - na tzw.
stanowisku szczepień. Na stanowisku szczepień muszą być zapewnione wymagane
warunki bezpieczeństwa (szczegółowe wymogi sanitarne dot. punktów szczepień
znajdują się w części Minimalne wymogi Głównego Inspektora Sanitarnego i
Ministerstwa Zdrowia).

Rejestracja i zapisywanie pacjentów
W zależności od decyzji podmiotu organizującego punk szczepień w galerii handlowej,
punkty mogą funkcjonować jako odrębne punkty szczepień w własną e-Rejestracją i
oddzielnymi kalendarzami lub z pominięciem e-Rejestracji, przyjmując pacjentów bez
uprzednio ustalonego terminu. Pacjenci będą mogli się zapisywać na szczepienie w
punktach przez następujące kanały:
● Kontakt z punktem szczepień (na stronie gov.pl/szczepimysie zostanie
opublikowana zakładka z dostępnymi punktami w galeriach handlowych z
numerami telefonu do zapisów),
● Infolinia, IKP (jeśli organizator zdecyduje się również na prowadzenie eRejestracji i kalendarza wizyt)
● Bezpośrednio w punkcie szczepień bez potrzeby uprzedniej rejestracji
pacjenta na szczepienie (dedykowana formuła działania punktów w
galeriach handlowych).
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Kadra obsługująca punkt szczepień
Organizator punktu szczepień powinien zapewnić odpowiednie osoby do obsługi i
szczepienia pacjentów:
● osoby z uprawnieniami do kwalifikowania i wykonywania szczepień,
● w każdym punkcie szczepień w godzinach jego pracy będzie przynajmniej jedna
przeszkolona osoba doświadczona w udzielaniu pierwszej pomocy (ukończony
kurs praktyczny pierwszej pomocy),
● osoby wykonujące czynności administracyjne jak: porządkowanie
kwestionariuszy wstępnego wywiadu przed szczepieniem,
● osoby koordynujące kolejkę i kierujące ruchem pacjentów oczekujących na
szczepienie,
● osoby nadzorujące stan pacjentów w strefie obserwacji poszczepiennej.
Kto może przeprowadzać badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne
przeciwko COVID-19
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 Covid19 znajdują się m.in. na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. w
sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia
ochronne przeciwko COVID-19.
Zespoły szczepiące:
Liczba zespołów szczepiących w punkcie pozostaje w gestii podmiotu organizującego
punkt z uwzględnieniem wielkości powierzchni lokalu / strefy udostępnionej przez
zarządcę obiektu z przeznaczeniem na prowadzenie punktu szczepień.
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Przykładowy proces szczepienia pacjentów
● pacjent powinni przyjść z już wypełnionym kwestionariuszem wywiadu
wstępnego przed szczepieniem lub mieć stworzoną przez organizatora punktu
możliwość jego wypełnienia w punkcie szczepień,
● pacjent ustawia się w kolejce oczekujących do wskazanego stanowiska
szczepień z zachowaniem 1,5 metra dystansu społecznego od kolejnej osoby
oczekującej,
● pacjenta na szczepienie zaprasza osoba kierująca kolejką oczekujących,
● na stanowisku szczepień pacjent zostaje zakwalifikowany do szczepienia i
zaszczepiony,
● po zaszczepieniu pacjent otrzymuje potwierdzenie przyjęcia dawki szczepionki
i udaje się do wydzielonej strefy pozwalającej odczekać co najmniej 15 minut w
ramach obserwacji poszczepiennej (oraz minimum 20 min. przy szczepieniu w
formule drive-thru),
● po odczekaniu wymaganego czasu, pacjent opuszcza teren punktu,
● po zakończeniu pełnego cyklu szczepienia, na uprzednio przedstawione
żądanie pacjent otrzymuje poświadczenia realizacji pełnego cyklu dostępne
równiej do pobrania z Indywidualnego Konta pacjenta.

Minimalne wymogi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa
Zdrowia
W pomieszczeniach w których będą wykonywane szczepienia powinny zostać:
1) wyodrębnione stanowiska:
a) punkt badań,
b) stanowisko szczepień,
c) poczekalnia / miejsce do oczekiwania dla osób przed i po szczepieniu.
Punkt badań i stanowisko szczepień, powinny być oddzielone, co najmniej
parawanem.
2) zapewnione następujące elementy wyposażenia:
a) sprzęt biurowy: stolik, krzesła dla personelu punktu szczepień i osoby
szczepionej, szafka/pudełko na dokumentację medyczną, telefon,
b) sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, drukarka,
c) szafka/stolik na artykuły sanitarne i inne materiały medyczne,
d) stolik/taca do przygotowania szczepionki,
e) zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej, w tym zestaw
przeciwwstrząsowy (zestawy do przetaczania płynów infuzyjnych),
f) aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, stetoskop, termometr,
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g) dozowników ze środkiem dezynfekcyjnym oraz stosowny zapas środków do
odkażania i dezynfekcji,
h) środki do dezynfekcji powierzchni dotykowych,
i) pojemnika z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnika na zużyte
ręczniki,
j) lodówka/ urządzenie chłodnicze (niezbędne do przechowywania
szczepionek we właściwych warunkach zgodnych z karta charakterystyki
produktu leczniczego),
k) w punkcie szczepień lub jego pobliżu, musi być zapewniona co najmniej
jedna umywalka z bieżącą wodą oraz dozownik z mydłem w płynie, aby
umożliwić szybkie i łatwe umycie rąk. Umywalka może znajdować się w
ciągach komunikacyjnych galerii handlowej. Dopuszczalne jest użycie
mobilnej umywalki,
l) w punkcie szczepień lub jego pobliżu musi być zapewniony dostęp do
toalety dla personelu i pacjentów. Toaleta może znajdować się w ciągach
komunikacyjnych galerii handlowej,
m) pojemników na odpady medyczne (szczegóły w tabeli poniżej),
n) zabezpieczenia odpadów medycznych i ich odbiór oraz utylizację przez
podmiot realizujący szczepienia.

Odpady
o
krawędziach

ostrych

końcach

i Sposób postępowania

- Igły bezpośrednio po szczepieniu lub Wrzuca się do plastikowego sztywnego,
podaniu leków w iniekcji.
odpornego na przekłucie lub przecięcie,
pojemnika jednorazowego użycia
- Ampułki i fiolki po zużytych
szczepionkach
- Ampułkostrzykawki
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Sposób postępowania

Inne odpady medyczne

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

- Fiolki z gumowymi korkami
zużytych szczepionkach
- Strzykawki
(bez igieł)

jednorazowego

- Szpatułki jednorazowego użytku
- Materiały opatrunkowe (gaziki, gaza,
lignina, wata) zużyte w związku ze
szczepieniem, udzielaniem pierwszej
pomocy po dezynfekcji powierzchni
dotykowych
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
kartą charakterystyki produktu leczniczego (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.
Dokumentacja medyczna
● Dokumentacja medyczna przechowywana w sposób zapewniający zachowanie
poufności wrażliwych danych osobowych (ważne z uwagi na m. in.
potwierdzenie
przeprowadzenia
badania
kwalifikacyjnego,
ew.
przeprowadzenia konsultacji i badań dodatkowych w celu kwalifikacji ustalenia
istnienia przeciwwskazań 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 o przeprowadzonym
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szczepieniu ochronnym a po zakończeniu pełnego cyklu szczepienia również
poświadczenie o odbyciu szczepienia.
Zgłaszanie NOP
Lekarz lub felczer zgłasza do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (w ciągu
24 godzin licząc od podejrzenia lub rozpoznania wystąpienia NOP):
● za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl,
● wyłącznie w przypadku niemożności zgłaszania NOP za pośrednictwem ww.
aplikacji, na Karcie zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego
(NOP), tj. według dotychczasowych sposobów zgłaszania NOP jednak nie
dłużej niż do 31.12.2021 roku.

10

