
Kraków, __________

Imię: ___________________ Nazwisko: _______________________ PESEL: ______________

adres: _________________________________  tel. ___________________

Miejsce: Solimed Jakub Loster os. Szymanowskiego 6/LU 32-020 Wieliczka

Szczepienie odbywa się najczęściej w lewe ramię. Proszę się ubrać w sposób, który ułatwi
szczepienie. Na sali gdzie odbywa się szczepienie mogą znajdować się inne osoby.

Czynność Potwierdzenie wykonania

❏ Kwalifikuję się do otrzymania szczepionki zgodnie z aktualnym 
etapem Narodowego Programu Szczepień Przeciwko COVID-19 
❏ Otrzymałem informacje o szczepionce - Ulotka dla pacjenta-
dostępna jest na stronie www.comirnatyeducation.pl, 
(skrócona wersja - na stronie Ministerstwa Zdrowia)
❏ Zostałem poinformowany o konieczności obserwacji po 
szczepieniu (zwykle 15 min)
❏ Wyraziłem pisemną zgodę na szczepienie
❏ Mam niskie ryzyko COVID-19 - wg aplikacji ProteGO Safe 

(podpisuje pacjent)

❏ Zakwalifikowany przez lekarza (podpisuje lekarz)

❏ Wykonano szczepienie (podpisuje pielęgniarka)

❏ Wpisano do systemu P1 (podpisuje personel administracji)

http://www.comirnatyeducation.pl
https://www.gov.pl/attachment/b76dc1da-8696-4047-9a51-24b1064f26ce
http://www.gov.pl/web/protegosafe
http://www.pacjent.gov.pl


Kraków, _____________

Imię: _______________                 Nazwisko: _________________

PESEL: _________________

❏ Kwalifikuję się do otrzymania szczepionki zgodnie z aktualnym etapem Narodowego
Programu Szczepień Przeciwko COVID-19.

❏ Jestem świadoma / świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń.

_________________
podpis pacjenta



Kraków, _____________

Imię: __________________      Nazwisko: _________________

PESEL: _________________

Zgoda na szczepienie przeciwko COVID-19

Potwierdzam, że:

❏ Wyrażam zgodę na wykonanie szczepienia przeciwko COVID-19

❏ Przyjmuję do wiadomości, iż istnieje konieczność obserwacji po wykonaniu szczepienia typowo
przez okres 15 minut, u osób które miały reakcje uczuleniowe a w szczególności wstrząs
anafilaktyczny w przeszłości przez okres 30 minut.

………………………………………….
Podpis pacjenta



Kraków, _____________

Imię _________________Nazwisko _______________________

PESEL: ________________________________

Zgoda na przekazanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: imienia nazwiska,

numeru PESEL, danych adresowych, telefonu przez Solimed Jakub Loster os. Szymanowskiego 6/LU

32-020 Wieliczka oraz udostępnianie tych danych: Centrum e-Zdrowia, Ministerstwu Zdrowia,

Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko

chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

………………………………………….
Podpis pacjenta



Wywiad przed szczepieniem (wypełnia pacjent)
Imię: _________________ Nazwisko: _____________________ PESEL: _________________

Pytania dotyczące ryzyka COVID-19 Tak Nie Nie wiem

1. Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni miała Pani/miał Pan dodatni wynik testu genetycznego lub
antygenowego w kierunku wirusa SARS-CoV-2?

❏ ❏ ❏

2. Czy w ciągu ostatnich 14 dni miała Pani/miał Pan bliski kontakt lub mieszka z osobą, która
uzyskała dodatni wynik testu genetycznego lub antygenowego w kierunku wirusa SARS-CoV-2
lub mieszka z osobą, która miała w tym okresie objawy COVID-19 (wymienione w pyt. 3-5)?

❏ ❏ ❏

3. Czy w ciągu ostatnich 14 dni miała Pani/miał Pan podwyższoną temperaturę ciała lub
gorączkę?

❏ ❏ ❏

4. Czy w ciągu ostatnich 14 dni występował u Pani/Pana nowy, utrzymujący się kaszel lub
nasilenie kaszlu przewlekłego z powodu rozpoznanej choroby przewlekłej?

❏ ❏ ❏

5. Czy w ciągu ostatnich 14 dni występowała u Pani/Pana utrata węchu lub odczucia smaku? ❏ ❏ ❏

6. Czy w ciągu ostatnich 14 dni wróciła Pani/wrócił Pan z zagranicy (strefa czerwona)? ❏ ❏ ❏

7. Czy otrzymała Pani/otrzymał Pan jakąkolwiek szczepionkę w ciągu ostatnich 14 dni? ❏ ❏ ❏

8. Czy Pani/Pan czuje dzisiaj przeziębienie lub ma biegunkę, lub wymioty? ❏ ❏ ❏

Odpowiedź „tak” na jakiekolwiek pytanie nie oznacza od razu, że nie należy Pani/Pana szczepić.

Pytania dotyczące stanu zdrowia Tak Nie Nie wiem

1. Czy dziś czuje się Pani/Pan chora/chory, czy występuje pogorszenie (zaostrzenie) choroby
przewlekłej?

❏ ❏ ❏

2. Czy w przeszłości lekarz rozpoznał u Pani/Pana ciężką, uogólnioną reakcję alergiczną (wstrząs
anafilaktyczny) po po podaniu jakiegoś leku lub pokarmu, albo po ukąszeniu owada?

❏ ❏ ❏

3. Czy masz uczulenie na lateks, banana, kiwi, awokado? ❏ ❏ ❏

4. Czy wystąpiła u Pani/Pana kiedykolwiek ciężka niepożądana reakcja po szczepieniu? ❏ ❏ ❏

5. Czy lekarz rozpoznał kiedyś u Pani/Pana uczulenie na glikol polietylenowy (PEG) lub inne
substancje?

❏ ❏ ❏

6. Czy choruje Pani/Pan na chorobę znacznie obniżającą odporność (nowotwór złośliwy,
białaczka, AIDS lub inne choroby układu immunologicznego)?

❏ ❏ ❏

7. Czy otrzymuje Pani/Pan leki osłabiające odpornośc (immunosupresyjne), np. kortyzon,
prednizon lub inny kortykosteroid (deksametazon, Encortolon, Encorton, hydrokortyzon, Medrol,
Metypred itp.), leki przeciw nowotworom złośliwym (cytostatyczne), leki zażywne po
przeszczepieniu narządu, radioterapię (napromienianie) lub leczenie z powodu zapalenia
stawów, nieswoistego zapalenia jelita (np. choroby Crohna) lub łuszczycy?

❏ ❏ ❏

8. Czy choruje Pani?Pan na hemofilię lub inne poważne zaburzenia krzepnięcia? Czy otrzymuje
Pani/Pan leki przeciwkrzepliwe?

❏ ❏ ❏

9. (tylko dla Pań) Czy jest Pani w ciąży? ❏ ❏ ❏

10. (tylko dla Pań) Czy karmi Pani dziecko piersią? ❏ ❏ ❏

Data ___________ ………………………………………….
Podpis pacjenta



Imię: __________________      Nazwisko: _________________

PESEL: _________________

Badanie fizykalne

Pacjent w stanie ogólnym dobrym.
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Data: _____________ ………………………….
pieczęć i podpis lekarza

ZAŚWIADCZENIE
O PRZEPROWADZONYM LEKARSKIM BADANIU KWALIFIKACYJNYM

Solimed Jakub Loster
os. Szymanowskiego 6/LU
32-020 Wieliczka

W wyniku przeprowadzonego w dniu ________________ o godzinie _______________ lekarskiego badania
kwalifikacyjnego zaświadcza się, że:

u Pana/i  ______________________________

nr PESEL ___________________________

zamieszkałego/ej w _________________________________________________________

stwierdzono brak przeciwwskazań do przeprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19
w okresie do 24 godzin od przeprowadzonego badania kwalifikacyjnego.

UWAGI LUB ZALECENIA LEKARZA ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Kraków, dnia _________________

………………………….
pieczęć i podpis lekarza



Potwierdzenie wykonania szczepienia
Imię i Nazwisko: ……………………………………...

PESEL: ………………………………..

adres: ……………………………..

Data szczepienia: ________________

Godzina szczepienia: _______________

Nazwa szczepionki: Comirnaty
Producent: Pfizer BioNTech
Dawka: 0,3 ml
Numer seryjny: ___________

Sposób podania: ____/IM

Uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………….
Podpis
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