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OFERTA NA SZCZEPIENIA PRZECIW COVID19 
 

Szanowni Państwo, 

W imieniu Szpitala Medfemina i Stadionu Wrocław zwracamy się do Państwa z propozycją organizacji akcji 
szczepień przeciw COVID19 dla uczniów Waszej placówki.  

Medfemina jest operatorem jednego z największych punktów szczepień w Polsce, mieszczącego się na 
terenie Stadionu Wrocław. Nasz punkt wykonał już ponad 110.000 szczepień, realizując na zlecenie 
Narodowego Funduszu Zdrowia zadania ujęte w Narodowym Programie Szczepień.  

Ważnym elementem tego programu jest też szczepienie młodzieży w wieku 12-17 lat. Posiadamy w tym 
zakresie duże doświadczenie i zaszczepiliśmy już ponad 3.000 osób z tej grupy wiekowej. 

Oferujemy możliwość zaszczepienia grup zorganizowanych w punkcie na Stadionie Wrocław. Szczepienie 
może być połączone z wcześniejszym zwiedzaniem obiektu z przewodnikiem. Zwiedzanie będzie całkowicie 
bezpłatne a uczestnicy będą mogli odwiedzić niedostępne zazwyczaj miejsca na obiekcie: wejść do szatni 
zawodników Śląska Wrocław, zobaczyć z bliska murawę, usiąść na ławkach rezerwowych i posłuchać wielu 
historii i ciekawostek związanych z jednym z największych obiektów sportowych w Polsce.  

Alternatywą jest szczepienie przez zespoły wyjazdowe, które stworzą tymczasowy punkt w Państwa szkole, 
zachowując przy tym poziom organizacji i wszelkie wymogi bezpieczeństwa.  

Szczepień zawsze dokonuje przeszkolony i doświadczony personel medyczny z odpowiednimi 
uprawnieniami.  
W skład zespołu wchodzą:  lekarz – kwalifikujący doszczepienia, pielęgniarka – wykonująca iniekcje oraz 
pracownik administracyjny pomagający Państwu w razie pytań czy wątpliwości. W razie potrzeby liczba 
zespołów rośnie. Każde szczepienie jest całkowicie zabezpieczone od strony medycznej oraz 
merytorycznej. 

Szczepienia odbywają się szczepionkami: 
- Pfizer/Biontech – szczepionka 2 dawkowa – zatwierdzona do szczepienia dzieci i młodzieży powyżej 12 
roku życia  
o największym  profilu bezpieczeństwa oraz mającą najwyższe wartości skuteczności – ok. 95% przed 
ciężkim przebiegiem infekcji wariantem alfa, tzw. wariantem brytyjskim oraz ok. 87% przed ciężkim 
przebiegiem infekcji wariantem delta, tzw. indyjskim, aktualnie dominującym. 
- Janssen/Johnson&Johnson- szczepionka 1 dawkowa – zatwierdzona dla osób pełnoletnich. 

Po drugiej dawce (w przypadku szczepionki Pfizer) lub po 1 dawce (szczepionka Janssen) pacjent otrzymuje 
Unijny Certyfikat Covid, potocznie zwany „paszportem covidowym”. Jest on ważny przez 12 miesięcy i 
znacząco ułatwia m.in. przekraczanie granic. 

Jedynym dostępnym i skutecznym narzędziem, jakie mamy w walce z wirusem COVID19, są szczepienia. 
Przed nami nowy rok szkolny i ryzyko ponownych utrudnień związanych lockdownem i nauczaniem 
zdalnym. Biorąc udział  
w akcji szczepień możemy temu zapobiec. 

W przypadku Państwa zainteresowania proszę o bezpośredni kontakt na e-mail: 
szczepienia.covid@medfemina.pl lub numer:  517655479 

Z wyrazami szacunku, 

Andrzej Trzynadlowski 
Koordynator Punktu Szczepień STADION WROCŁAW DriveThru 


