
 

„Kleszczowska Przychodnia Salus” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kleszczowie,  
adres: 97 – 410 Kleszczów, ul. Osiedlowa 2, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,  
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego;  

numer KRS: 0000653931; REGON: 365869815, NIP: 7692226562;  
Dane Wspólników – Gmina Kleszczów; 

   „Kleszczowska Przychodnia Salus” Sp. z o.o., w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko 
COVID-19 zaprasza Szkoły z terenu Gminy Kleszczów do współpracy w organizacji szczepień dzieci i 
młodzieży w wieku 12 – 18 lat. 

Głównym celem strategicznym Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 jest 
osiągnięcie poziomu zaszczepienia społeczeństwa, umożliwiającego zapanowanie nad pandemią do 
końca 2021 roku, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. 

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom Przychodnia wyznaczy zespół szczepienny 
składający się z lekarza i pielęgniarki.  

Cały proces szczepienia obejmuje: 

 zgodę rodzica 

 kwestionariusz 

 kwalifikację lekarza 

 szczepienie 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia dopuszczone do szczepienia dzieci i młodzieży w wieku  

12 - 18 są dwa preparaty:  

 szczepionka COMIRNATY ( Pfizer-BioNTech) 
 szczepionka SPIKEAX (Moderna) 

Przychodnia zapewnia wyłącznie szczepienie preparatem COMIRNATY (Pfizer-BioNTech), dla której 
rekomendowany odstęp między dawkami wynosi 21 dni.  

Gwarantujemy sprawne przeprowadzenie całego procesu szczepień przy zapewnieniu najwyższej 
jakości usługi. 

Pragniemy podkreślić, że szczepienia są ważnym elementem walki z pandemią oraz ogromną 
szansą na uodpornienie społeczeństwa na zakażenie i nadzieją, że najbliższy rok szkolny w całości 
przeprowadzony zostanie w trybie zajęć stacjonarnych. Zaszczepienie dzieci i młodzieży pozwoli 
ochronić zarówno tę grupę wiekową ale także najbliższych. 

Wobec powyższego proponujemy szczepienie I dawką w Państwa placówce, w następujących 
terminach : 

 22 września ( środa ) godz. 15.30 – 18.00 

 23 września ( czwartek ) godz. 15.30 – 18.00 

Szczegółowych informacji w sprawie organizacji szczepień chętnie udzielą Państwu nasi pracownicy 
dostępni w godzinach 10.00 – 15.00 pod numerami telefonów: 

 575 005 885 

 44 731 30 80 

Link do kwestionariusza osoby nieletniej poniżej. 

Kwestionariusz osoby niepełnoletniej 

https://pacjent.gov.pl/sites/default/files/2021-06/Kwestionariusz_wst%C4%99pnego_wywiadu_przesiewowego_przed_szczepieniem_osoby_niepe%C5%82noletniej_przeciw_COVID-19_%28wersja_PDF%29.pdf

