Załącznik do Uchwały nr 19/2021
Rady Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 19 stycznia 2021 r.

Stanowisko
Rady Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w Zielonej Górze dotyczące szczepień Polaków przeciw COVID-19.

Szanowni mieszkańcy Województwa Lubuskiego,
Dnia 27 grudnia 2020 rozpoczęła się realizacja Narodowego Programu Szczepień jako powszechnych szczepień Polaków przeciw COVID-19. Celem tego wielkiego
przedsięwzięcia medycznego i logistycznego jest powstrzymanie rozwoju pandemii
koronawirusa, która od 10-ciu miesięcy paraliżuje życie naszego regionu i kraju, jest
przyczyną masowych zachorowań i wielu zgonów a także osobistych i rodzinnych
tragedii Polaków.
1.

Ogromnie ważne jest zaszczepienie się Polaków, a w szczególności osób w wieku
powyżej 60 lat, jako najbardziej zagrożonych przez COVID-19.
Pokolenie to pamięta, jak wiele osób pozbawiły zdrowia i jak wiele ofiar
pochłonęły takie choroby jak gruźlica, ospa, odra … do czasu wprowadzenia
masowych szczepień niemowląt i dzieci w wieku szkolnym.
Seniorzy powinni pamiętać, że jeśli chcą nadal cieszyć się zdrowiem, swoimi
dziećmi i wnukami, to powinni zaszczepić się przeciw COVID-19.

2.

Nie należy wierzyć fałszywym opiniom na temat skutków szczepień,
rozpowszechnianym w sposób nieodpowiedzialny, głównie w mediach
społecznościowych. Tak zwani antyszczepionkowcy szybko zmieniają zdanie,
gdy koronawirus dotyka ich najbliższych lub ich samych. Na młodych ludziach
dzisiaj spoczywa również ciężar odpowiedzialności za zdrowie i życie starszych
osób, w szczególności za rodziców i dziadków.
Młodzi Lubuszanie powinni zaszczepić się nie tylko dla siebie, ale także pomóc
zaszczepić się swoim bliskim seniorom! To dzisiaj najważniejszy obywatelski
i społeczny obowiązek!

3.

Szczególnie zaufajmy autorytetom medycznym w dziedzinie epidemiologii, którzy
posiadają odpowiednią wiedzę, by wskazać nam właściwe postępowanie
w obronie przed zakażeniami.

Wybitni profesorowie, którzy poświęcili swoje życie by leczyć i ratować chorych,
nie mają wątpliwości, że tylko powszechne szczepienie jest w stanie zapobiec
rozprzestrzenianiu się wirusa.
Masowe zaszczepienie uchroni przed chorobą lub śmiercią wiele tysięcy osób,
a całemu społeczeństwu pozwoli wrócić do normalnego życia.
My zaszczepimy się przeciw COVID-19 najszybciej, jak tylko będzie to możliwe
i do tego wzywamy też wszystkich Lubuszan!

