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W odpowiedzi na Pana interpelację  z dnia 19.09.2020r. dotyczącą szczepień przeciwko

grypie  dla  seniorów uprzejmie  informuję,  iż  Miasto  Kalisz  szczepienia  przeciwko  grypie

realizuje od 2015 roku. Konkurs na realizację szczepień przeciwko grypie w roku bieżącym

ogłoszony został 24 stycznia 2020r., a umowa z podmiotem leczniczym podpisana została  

w  dniu  25.02.2020r.  Realizatorem  programu  został  Niepubliczny  Specjalistyczny  Zakład

Opieki Zdrowotnej „ART&MED” z siedzibą przy ul. Winiarskiej 12, a program realizowany

jest  od  01.09.2020r.  do  21.12.2020r.  lub wcześniejszego  wyczerpania  ilości  szczepień

przewidzianych w umowie.  

 Rozpoczęcie  programu  poprzedzone  była  szeroką  kampanią  promocyjną  w  mediach,

Facebooku oraz na przystankach autobusowych. Na realizację programu Miasto przeznaczyło

kwotę 44 980,16 zł co pozwoli zaszczepić 1184 osób powyżej 60 roku życia. Lista seniorów

zainteresowanych szczepieniem zapełniła się w ciągu kilku dni. Mając powyższe na uwadze,

jako Prezydent  Miasta,  podjąłem decyzję  o  ogłoszeniu  kolejnego  konkursu  zakładającego

zaszczepienie dodatkowo ok. 1000 osób. Kwota przeznaczona na ten cel wynosi 50 000zł.  

Z  oficjalnych  informacji  uzyskanych  od  Realizatora  (Wydział  Spraw  Społecznych

i  Mieszkaniowych  na  bieżąco  monituje  sytuację  panującą  w  zakresie  dostępności

szczepionek),  zgodnie  z  tegorocznym  planem  dostaw  szczepionek  do  odbiorców,

przewidywane  dostawy  szczepionek  na  zabezpieczenie  Programów  Szczepień

Samorządowych miały nastąpić do 23.09.2020r. Jednakże do dnia dzisiejszego szczepionki

nie są dostępne. Realizator nie ma wpływu na przyspieszenie terminu dostaw. Plan dostaw



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

jest opracowany wspólnie z Instytucjami Administracji Publicznej. Pierwsze dostawy zostały

przekazane do aptek i na tzw. przetargi Państwowe czyli refundacje. 

Bardzo  dziękuję  za  zainteresowanie  się  niniejszą  tematyką.  Zgadzam się  z  Panem,  że

szczepienia  przeciwko  grypie  są  elementem  niezbędnym  profilaktyki  chorób  zakaźnych,

szczególnie  w  trakcie  epidemii  panującej  na  terenie  Rzeczypospolitej  Polskiej.   

W związku z powyższym kwota na szczepienia przeciwko grypie zabezpieczona w Budżecie

Miasta Kalisza jest ponad dwukrotnie wyższa w stosunku do roku ubiegłego. 
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Interpelacja  
w sprawie programu szczepienia przeciwko grypie


Szanowny Panie Prezydencie, 


	 na ostatnim posiedzeniu Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, która odbyła się 
16 września 2020 r., została poruszona kwestia dobrowolnego programu szczepień przeciwko 
grypie dedykowanego dla seniorów mieszkających w Kaliszu. Podczas posiedzenia komisji padło 
pytanie o dostępność szczepionek oraz terminowość przeprowadzenia szczepień. Naczelnik 
Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu, poinformował 
radnych, że pierwszy etap programu powinien zostać zrealizowany do końca września br. 

	 W związku z powyższym, a przede wszystkim mając na uwadze pojawiające się w 
przestrzeni publicznej opinie epidemiologów oraz wirusologów ostrzegających przed 
potencjalnym ryzykiem nałożenia się sezonu grypowego z epidemią  SARS-CoV-2, uprzejmie 
proszę Pana Prezydenta o poinformowanie docelowej grupy kaliszan, którzy kwalifikują się do 
wzięcia udziału w powyższym programie, czy organizator programu udzielił pisemnej promesy o 
terminowym dostarczeniu szczepionek, a jeśli nie, to czy istnieje ryzyko opóźnienia realizacji 
powyższego programu. 
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