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Premier:

Przestańmy prowadzić kampanię fake
newsów i agresji ws. szczepień
O godz. 10.15 odbędzie się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Adama
Niedzielskiego oraz ministra-członka Rady Ministrów Michała Dworczyka.

Premier:
W ostatnich dniach notujemy powyżej 100 przypadków zakażeń dziennie, łóżek zajętych w szpitalach
mamy ok. 300, ok. 40 respiratorów w użyciu. Te liczby nie robią już wrażenia, ale pamiętajmy jak
często przewaga nad COVID-19 okazywała się krucha.
Dzisiaj, kiedy mamy możliwość walki z koronawirusem, apeluję raz jeszcze o szczepienia. To co dzieje
się w Europie Zachodniej wskazuje na ryzyko - dzisiaj zaszczepienie się jest jedyną i skuteczną
metodą walki z koronawirusem.
Liczba szczepień wykonanych to ok. 33 miliony szczepień i to tempo jest zależne tylko od liczby osób
chętnych i gotowych do szczepienia. Bądźmy mądrzy przed szkodą i zaszczepmy się jak najszybciej.
Zbudowaliśmy infrastrukturę szczepień, która jest gotowa przyjąć 700 tys. obywateli dziennie.
Przestańmy prowadzić kampanię fake newsów i agresji, tak jak w Grodzisku Mazowieckim. To
zachowania niedopuszczalne, będziemy im przeciwdziałać.
Ruszamy z nowymi akcjami promocyjnymi Narodowego Programu Szczepień. Do tej pory zrobilśmy
akcje ze wsparciem sportowców, aktorów, osobami rozpoznawanymi publicznie, Kołami Gospodyń
Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną.
Rozpoczynamy kolejną wielką akcję promocyjną dla samorządów, dla gmin miejsko-wiejskich i
wiejskich, w wyniku których będzie można pozyskać dodatkowe środki dla samorządów. Chcemy nimi
zachęcić naszych rodaków do szczepień.
Te ponad 100 proc. wzrostu osób gotowych do przyjęcia szczepienia z niecałych 30 proc. do niemal
70% nie wziął się znikąd. To była ciężka praca personelu medycznego, urzędników, działaczy. Za to
trzeba podziękować.
Uruchomiliśmy ponad 6 tys. punktów szczepień populacyjnych. W blisko 0,5 tys. aptek uruchomiliśmy
możliwość szczepienia, zaczęliśmy szczepienia w punktach w galeriach handlowych i w trakcie
masowych imprez w punktach mobilnych.
Michał Dworczyk:
Te ponad 100 proc. wzrostu osób gotowych do przyjęcia szczepienia z niecałych 30 proc. do niemal
70% nie wziął się znikąd. To była ciężka praca personelu medycznego, urzędników, działaczy. Za to
trzeba podziękować.
Uruchomiliśmy ponad 6 tys. punktów szczepień populacyjnych. W blisko 0,5 tys. aptek uruchomiliśmy
możliwość szczepienia, zaczęliśmy szczepienia w punktach w galeriach handlowych i w trakcie
masowych imprez w punktach mobilnych.
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Szczepienia w zakładach pracy - ok. milion zaszczepionych pracowników. Urządziliśmy konkursy
samorządowe, przeprowadzono kampanię telefoniczną. Zaangażowaliśmy samorządy do tego, żeby
kontaktować się z każdym mieszkańcem powyżej 55 r. ż.
Uruchomiliśmy program z KGW, z OSP, wielką loterię NPS i zaangażowaliśmy szereg innych instytucji
w te działania. Prowadziliśmy też dwie bardzo duże kampanie - pierwszą pt. Szczepimy Się i drugą
profrekwencyjną.
Ruszamy od września z dużą kampanią edukacyjną w szkołach, będzie o tym szczegółowo informował.
To będą lekcje i webinaria dla rodziców i dorosłych z rzetelnymi informacjami.
WARTO PRZECZYTAĆ
Rząd powinien powołać sztab kryzysowy, a minister zdrowia przeprosić Krystynę Jandę
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