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ŁóDZKI URZĄD woJEwóDZKI
w ł,oDZ|

Łódź,25 sierpnia 2021 r.

ZD.96,7.4.20ż|

Panie, Panowie

Wójtowie, Burmistrzowie

Prezydenci z terenu

województwa lódzkiego

szanowni państwo.

w nawiązaniu do pisma z dnia 3| marca 202l r. w sprawie utworzenia punktów szczępięń

powszechnych oraz w odpowiędzi na Państwa wnioski, pragnę przekazaó następujące

informacje,

W ostatnim czasie odnotowuj emy znaczny spadek liczby szczepień w punktach

zorganizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W związku ztym, a także biorąc

pod uwagę potencjał puŃtów populacyjnych, aptek oraz mobilnych punktów szczepień

funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego, informuję, że nie ma potrzeby

utrzymywania punktów szczepień powszechnych w obiektach należących do jednostek

samorządu terytoria|nego. Proszę o przekazanie niniejszej informacji podmiotom

wykonującym dziala|ność leczniczą zaangażowanym w szczepienia w ww. obiektach oraz

zapewnienie poinformowania pacjentów o zakończeniu z dniem 31 sierpnia br.

funkcjonowania punktów w przedmiotowych lokalżacjach.

Jednocześnie, jako Pełnomocnik Wojewody Łódzkiego ds. szczepień przeciw Covid-

19 pragnę podziękowaó za dotychczasową pracę wykonaną na rzecz rea|izacji Narodowego

Programu Szczepień przeciw Covid-19. Konieczne jest podejmowane nowych działań,

którym celem jest przekonanie osób, które do tej pory nie zdecydowały się na zaszczepienie,

gdyż aktualny poziom zaszczepienia mieszkańców naszego województwa jest

niewystarczający do opanowania epidemii i uniknięcia kolejnych fal zachorowań.
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Szczegółowe informacje doĘczące poziomu zaszczepienia w poszczególnych gminac|

dostępne są na stronie intemetowej: https://wwwgov.Dl/web/szczeDied . ' 
, '

Z poważaniem

Z UP. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Io lanta Kow a li k- G ęs ia k
Dyrektor Wydziału Zdrowia

Do wiadomości:
Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
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Urzędowe Poświadczenie Odbioru https://epuap.gov.pl/warehouse/feDocContęnt?id: 1 67445835&§,p...

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

ldentyfikator PośWiadczenia: ePUAP-UPP67437009

Adresat dokumentu, którego dotyczy pośWiadczenie
Nazwa adresata dokumentu: URąD GMlNY sĘDZlEJoW|CE
ldentyf ikator adresata: UGSedziejoWice
Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-lD

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa nadawcy; ŁoDZKl URZĄD WoJEWÓDzKl WŁoDZl
ldentyfikator nadawcy: lodzuW
Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-lD

Dane pośWiadczenia
Data doręczenia: 2021 -08-251 13:07:35,868
Data Wytworzenia pośWiadczenia: 2021 -08-251 13:07:35.868
ldentyfikator dokumentu, którego dotyczy pośWiadczenie: DoK97 454341

Dane uzupełn iające (opcjonalne)
Rodzaj informacji uzupełniającej : Źródło
Wartość informacji uzupełniającej: PośWiadczenie Wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: ldentyfikator ePUAP dokumentu
Wańość informacji uzupełniającej: 97 454341

RodZaj informacji uzupełniającej : lnformacja
Wartośc informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39l par, 1 k.p,a, pisma powiązane z przedłożonym

dokumentem będą pżesyłane za pomocą środkóW komunikacji elekkonicznej,

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie
Wartośó informacji Uzupełniającej: Zgodnle z ań 391 par, 1d k.p,a, istnieje możliwośó rezygnacji z doręczania
pism za pomocą środkóW komUnikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu
PośWiadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikowaó należy użyć oprogramoWania do Weryfikacji podpisu

Lista podpisanych eIementóW (referencji):

referencja l D-1 8e00538f358b587320d2427f98d069b :

referencja lD-8cd3fc5e62acd9f92e8b6db494ccld07:ePismo%20Uzo/oC4o/o99dyo/o20Gmin,xml
referencja : #xades-id-ceeab3d9ea8d,l 293dc9d7b5e9493e9c7
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