Szczepienia przeciw Covid-19
[AKTUALIZUJEMY]

27.01
Liczby nie kłamią. W tym tygodniu odnotowaliśmy duży wzrost
zachorowań na Covid-19! Zaszczep się, zanim będzie za późno.
Przestrzegaj zasad sanitarnych, nie narażaj siebie i innych.

24.01
Poziom wyszczepienia przeciw Covid-19 w poszczególnych grupach
wiekowych wśród mieszkańców gminy Leszno.

17.01
W związku z zainteresowaniem, jakim cieszy się akcja szczepień
w Urzędzie Gminy, w środę 19 stycznia uruchamiamy dodatkowy
dyżur.
Zapraszamy w godzinach 16:30–18:30.
Jeśli minęło pół roku od pierwszej dawki, sprawdź czy masz eskierowanie. Jeśli tak, zadzwoń do nas i zapisz się:
516 934 012
Jeśli jeszcze się nie zaszczepiłeś, także zadzwoń do nas!

Mobilna Jednostka Szczepień przyjedzie pod podany przez Ciebie
adres.
15.12
Informujemy, że wyczerpał się limit miejsc dla osób chętnych
na przyjęcie trzeciej, tzw. przypominającej, dawki szczepionki
w sobotę 18 grudnia w Urzędzie Gminy.
Ze względu na okres świąteczny kolejny termin, na który
przyjmujemy zapisy, to 15 stycznia 2022 roku.
08.12
W sobotę 18 grudnia w godzinach 9:00–14:00 w Urzędzie Gminy w
Lesznie będziesz mogła/mógł przyjąć trzecią, tzw.
przypominającą, dawkę szczepionki.
Jeśli minęło pół roku od pierwszej dawki, sprawdź czy masz eskierowanie. Jeśli tak, zadzwoń do nas i zapisz się.
516 934
012
Jeśli jeszcze się nie zaszczepiłeś, także zadzwoń do nas!
Mobilna Jednostka Szczepień przyjedzie pod podany przez Ciebie
adres.
19.11
Gmina Leszno jest trzecią gminą w powiecie warszawskim
zachodnim pod względem dynamiki przyrostu osób zaszczepionych
w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2021 r.
Dzięki temu
pozyskaliśmy 250 tys. złotych
w rządowym
konkursie Rosnąca Odporność.
Konkurs Rosnąca Odporność premiuje gminy, które osiągną
najwyższy wzrost poziomu
zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31
października 2021 r. Aby sprawdzić szczegółowe statystyki
dotyczące wzrostu poziomu zaszczepienia, wejdź na stronę
internetową www.gov.pl/web/szczepienia-gmin
Informujemy również, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom

Mieszkanek i Mieszkańców gminy Leszno, uruchamiamy mobilny
punkt szczepień przeciw Covid-19.
Zapisy pod numerem telefonu 516 934 012
Zadzwoń w godzinach pracy Urzędu Gminy i ustal dogodny termin
oraz godzinę wizyty Mobilnej Jednostki Szczepień pod podanym
przez Ciebie adresem.

