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COVID-19 NADAL BARDZO GROŹNY!
Najnowsze dane o koronawirusie alarmują o ponad 28 tys. osób zakażonych oraz o 460 zgonach z
powodu COVID-19. Epidemiolodzy ostrzegają, że szczyt zachorowań jest jeszcze przed nami,
najprawdopodobniej będzie miał miejsce na początku grudnia. Niepokojący jest fakt, że stale
rośnie liczba osób hospitalizowanych, wymagających specjalistycznej pomocy. Aktualnie w
szpitalach przebywa 18 320 pacjentów, natomiast jeszcze tydzień temu 16 listopada zajętych było
14 906 łóżek szpitalnych. Szpitale odwołują zaplanowane wiele miesięcy wcześniej zabiegi, aby
móc przyjąć i udzielić pomocy potrzebującym, chorym na COVID-19. Karetki z pacjentami chorymi
na koronawirusa znowu ustawiają się w kolejkach pod szpitalami w oczekiwaniu na przyjęcie i
udzielenie pomocy. Z informacji udzielanych przez placówki szpitalne wynika, że największy
procent chorych na koronawirusa stanowią pacjenci, którzy nie zaszczepili się przeciwko wirusowi
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niezaszczepione, których wciąż jest bardzo dużo.
Dlatego też apelujemy do osób, które jeszcze nie zdecydowały się na szczepienie, aby podjęły
słuszną decyzję o przyjęciu szczepionki, dzięki której można „wygrać” ŻYCIE i ZDROWIE nie tylko
własne, ale również osób z którymi przebywamy w domu, w pracy, w wielu innych miejscach.
Ryzyko zarażenia się w przypadku osób niezaszczepionych nie maleje, a najczęściej ciężki przebieg
choroby może być przyczyną groźnych dla zdrowia i życia powikłań.
Szczepiąc się udowadniasz, że dbasz nie tylko o swoje zdrowie ale również myślisz o
innych – członkach rodziny, przyjaciołach i znajomych, ale także o nieznajomych –
spotkanych przypadkiem na ulicy, czy w sklepie. Dzięki Tobie zwiększy się również ich
bezpieczeństwo. Nawet jeśli czujesz się młody i silny, poprzez zaszczepienie możesz
przerwać łańcuch zakażeń groźnym wirusem, który sieje ogromne spustoszenie w
ludzkich organizmach.
Należy mieć świadomość, że przebyta choroba potrafi pozostawić po sobie trwałe ślady, które
mogą wpłynąć na komfort życia i wprowadzić do niego wiele ograniczeń. A zmiany są najczęściej
nieodwracalne. Dlatego też skorzystajmy z wielu możliwości zaszczepienia się w dogodnym
terminie i miejscu.
Przypominamy również, że od 2 listopada jest także możliwość zaszczepienia się dawką
przypominającą - wskazaną dla wszystkich osób pełnoletnich pod warunkiem upływu minimum
sześciu miesięcy od pełnego zaszczepienia. Dawka przypominająca zwiększa odporność i
zmniejsza ryzyko zachorowania, dlatego warto i należy skorzystać z takiej możliwości.

Na terenie Miasta i Gminy Siewierz w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID19 funkcjonują dwa populacyjne punkty szczepień:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „POLMED” s.c.
Siewierz ul. Żwirki i Wigury 33
tel. 32 79 79 991, 32 79 79 992, 32 79 79 993.
2. Centrum Medyczne „PRIMUS” Sp. z o.o.
Brudzowice ul. Szkolna 12
tel. 32 674 12 27
Rejestracji można dokonać dzwoniąc na podane wyżej numery telefonów.
Baner - Szczepim się 3 dawką
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Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój, wynikający z
bezpieczeństwa własnego i najbliższych.
Dodane przez: Jarosław
Ostatnia edycja: 2021-11-24 11:18:00

