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Już prawie 64 proc. mieszkańców jest
zaszczepionych
2021-09-24

Gmina Konstancin-Jeziorna niedługo przekroczy próg 64 proc. w pełni
zaszczepionych mieszkańców. Wszystkie wymagane dawki szczepionki
przeciw COVID-19 przyjęło już ponad 15,7 tys. Niestety, to wciąż za mało,
aby osiągnąć odporność populacyjną. Dlatego dalej zachęcamy do
szczepień.
Według statystyk prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia, w gminie KonstancinJeziorna w pełni zaszczepionych zostało do tej pory 15 748 na 24 621 mieszkańców
– 63,9 proc. populacji (dane z 24 września 2021 r.). To wynik, który plasuje nas na 9.
miejscu w ogólnopolskim rankingu. Na Mazowszu jesteśmy na piątej pozycji, a w
powiecie piaseczyńskim – na pierwszej. Tutaj tradycyjnie wyprzedzamy: Piaseczno
(63,4 proc.), Lesznowolę (63,1 proc.), Górę Kalwarię (56,3 proc.), Prażmów (56,3
proc.) i Tarczyn (54,7 proc.).

Jedna dawka
Przynajmniej jedną dawkę szczepionki przyjęło dotychczas 16 293 mieszkańców
(66,1 proc.). Najchętniej szczepią się osoby między 40 a 59 rokiem życia – jest ich
już ponad 5,5 tys. oraz dorośli w wieku 20–39 lat – 3 634 osób. Liczną grupę
stanowią też seniorzy: 60–69 lat – 2 864 osoby oraz 70+ lat – 2 941 osób. Niestety,
na przeciwnym krańcu jest młodzież. Do tej pory z grupy wiekowej 12–19 lat
zaszczepionych, minimum 1 dawką zostało, tylko 1 281 osób. Szczegółowe dane
dostępne są na stronie www.gov.pl/szczepimysie w zakładce: Szczepienia w
gminach.

Punkty szczepień
Punkty cały czas czekają na wszystkich chętnych, którzy jeszcze nie przystąpili do
szczepień przeciw COVID-19. Nasz cel to odporność zbiorowa, czyli minimum 67
proc. zaszczepionej społeczności i powrót do normalności. W gminie KonstancinJeziorna działa 8 punktów szczepień. Są to:
Medvita Konstancin (ul. A. Walentynowicz 24, tel.: 502 390 220);
Grapa Medica (al. Wojska Polskiego 4, tel.: 22 717 40 03);
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer (ul. Wierzejewskiego 12, tel.: 603
777 678);
Przychodnia Konstancin (ul. Warszawska 22, tel.: 666 079 426);
Przychodnia Rejonowa nr 1 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej (ul. Warecka 15A, tel.: 22 756 46 93);
Przychodnia Rejonowa nr 2 SPZZOZ – filia (ul. Pocztowa 6, tel.: 22 756 43 09);
Wiejski Ośrodek Zdrowia SPZZOZ w Słomczynie – filia (ul. Wilanowska 277, tel.:
22 754 43 61);
Wiejski Ośrodek Zdrowia SPZZOZ w Opaczy – filia (Opacz 8, tel.: 22 754 31 70).

Infolinia i bezpłatny transport
Cały czas działa też gminna infolinia, gdzie udzielane są aktualne i rzetelne
informacje na temat szczepień przeciw COVID-19 w gminie. Ponadto pod numerem
telefonu 22 484 23 36 zarejestrowani na szczepienie mieszkańcy gminy – osoby

starsze oraz niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o
niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z
wymienionymi wyżej schorzeniami – mogą zgłaszać chęć skorzystania ze
zorganizowanego przez gminę bezpłatnego transportu do punktu szczepień.
Infolinia czynna jest w dni robocze w godz. 8.00–18.00.
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