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Rodzicu, zaszczep dziecko na wakacje! 
 
Nastolatku, chcesz bezpiecznie wyjechać na wakacje? Rodzicu, chcesz bezpiecznie 
wysłać na wakacje swoje dziecko? Zgłoś się do jednego z łódzkich punktów 
szczepień powszechnych. Miejskie punkty szczepień mają pierwszą dawkę 
szczepionki do podania od ręki! Podanie drugiej dawki można zaś umówić tak, by nie 
kolidowała z wyjazdem na wakacje. Na nastolatków od 12 roku życia czekają tysiące 
dawek szczepionki Pfizer. 
  
Łódź, specjalnie z myślą o okresie wakacyjnym, uruchomiło akcję, dzięki której 
można przyspieszyć cały proces zaszczepienia. Pierwsze szczepienie można 
wykonać nawet w tym tygodniu, a drugą dawkę można otrzymać po 3 tygodniach lub 
innym okresie umówionym z punktem szczepień - tak, by szczepienie nie kolidowało 
z wyjazdem na wakacyjny wypoczynek. I tak np. szczepiąc się w tym tygodniu, drugą 
dawkę przyjmiemy w pierwszym tygodniu lipca. 
  
 Wszystkie szczepienia w ramach akcji będą wykonywane szczepionką firmy Pfizer. 
Jest to szczególnie istotne dla młodzież w wieku 12 lat i więcej. Jedyny dodatkowy 
warunek, który muszą spełnić to to, że na szczepienie muszą zgłosić się z rodzicem 
lub opiekunem prawnym. 
 
Termin szczepienia w miejskich publicznym punkcie szczepień można zarezerwować 
dzwonić pod bezpośrednie, specjalnie w tym celu uruchomione numery telefonów: 
 
1)      Punkt Szczepień Powszechnych w Sport Arenie w Łodzi (aleja Unii 
Lubelskiej 2), prowadzony przez Centrum Medyczne im. Rydygiera 
Punkt Szczepień Powszechnych jest otwarty przez 7 dni w tygodniu w godz. 9:00 – 
19:00. Na szczepienie można się zapisać dzwoniąc pod jeden z pięciu numerów: 
781 492 084; 781 492 086; 781 492 081; 781 492 087; 781 492 082. 
  
2)      Punkt Szczepień Powszechnych w Hali Sportowej w Łodzi (ul. Ks. 
Skorupki 21), prowadzony przez Miejskie Centrum Medyczne im. Jonschera 
Punkt Szczepień Powszechnych jest otwarty przez 7 dni w tygodniu w godz. 9:00 – 
19:00. Na szczepienie można się zapisać dzwoniąc pod numer 666 703 539 lub 666 
703 540. 



 
 

 
 

 
3) Punkt szczepień powszechnych w Bionanoparku (ul. Dubois 114/116) 
Punkt Szczepień Powszechnych w Bionanoparku jest otwarty przez 6 dni w tygodniu. 
Od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 - 19:30 oraz w sobotę w godzinach 
9:00-18:00. Na szczepienie można się dzwoniąc pod numer 42 280 76 83 (od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00). 
 
Punkt szczepień w Sport Arenie na tydzień między 14 a 20 czerwca dysponuje ok. 
5000 wolnych miejsc na szczepienia preparatem Pfizera 
Punkt szczepień w hali MOSiR przy ul. Skorupki 21 - ok. 2000 (szczepienia odbywają 
się od 15 do 18 czerwca) 
 
Bionanopark ma ponad 1000 wolnych szczepionek Pfizera na ten tydzień 
Oczywiście, zapisać się na szczepionkę w jednym z 3 miejskich powszechnych 
punktów szczepień mogą również osoby dorosłe. Na szczepienie wystarczy się 
stawić na wyznaczoną godzinę. Kwalifikacja i samo podanie preparatu przebiega 
bardzo sprawnie. 
 
Szczepienia wykonywane są również w miejskich tzw. populacyjnych punktach 
szczepień we wszystkich dzielnicach miasta. Punkty te dysponują od 30 do 90 
szczepionkami Pfizera na tydzień. O możliwość wykonania szczepienia w tych 
punktach można pytać pod poniżej wskazanymi numerami telefonów. Trzeba jednak 
pamiętać, że te punkty dostają o wiele mniej preparatów niż powszechne punkty 
szczepień.  
 
- Przychodnia, ul. Marynarska 39, tel. 42 657 35 63, 
- Przychodnia, ul. Wielkopolska 55, tel. 516 553 031 lub 42 651 69 22 
 
- Przychodnia, ul. Felińskiego 7 
Osoby zainteresowane szczepieniami mogą dzwonić do rejestracji każdej poradni 
Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" – numery telefonów na 
stronie www.mcmgorna.pl 
 
- Poradnia ul. Piotrkowska 113 
- Poradnia ul. Próchnika 11 
- Poradnia ul. Pomorska 59 

http://www.mcmgorna.pl/


 
 

 
 

Numery telefonów do koordynatorów trzech powyższych poradni na Śródmieściu: 
501 490 365, 507 107 113, 781 193 566 
 
- Poradnia ul. Skłodowskiej-Curie 15/17, tel 42 20 84 110 
- Poradnia ul. Kasprzaka 27, tel. 42 20 84 310 
- Poradnia ul. Garnizonowa 38, tel. 42 20 84 410 
- Poradnia ul. Srebrzyńska 75, tel. 42 20 84 460 
- Poradnia ul. Wileńska 25, tel. 42 20 84 510 
- Poradnia ul. Olimpijska 7a, tel. 42 20 84 610 
- Poradnia ul. Kusocińskiego 140a, tel. 42 20 84 710 
- Poradnia ul. Maratońska 71a, tel. 42 20 84 910 
 


