
Przed nami  wakacje i  związane z nimi  wyjazdy,  wycieczki,  kolonie i  obozy.  To ostatni
moment, by je zaplanować i spędzić w bezpieczny sposób. 
Aby skorzystać z szerokiej oferty turystycznej, a także uniknąć kwarantanny związanej z
powrotem  z  zagranicznych  wyjazdów  (podstawa  prawna:  ROZPORZĄDZENIE  RADY
MINISTRÓW z  dnia  6  maja  2021  r.  w  sprawie  ustanowienia  określonych  ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) - zaszczep się w wakacje! 
Przyjęcie szczepionki i uzyskanie Certyfikatu Szczepień przed wakacyjnym wyjazdem 
pozwoli nam w pełni skorzystać z zaplanowanego urlopu i uniknąć przykrych 
niespodzianek. Co ważne, uprawnienia wynikające z posiadania Certyfikatu uzyskuje się 
na terenie Polski po 14 dniach od przyjęcia drugiej dawki szczepienia. 
Na terenie naszego Miasta szczepienia realizowane są w punktach:

• Punkt Szczepień Powszechnych prowadzony przez Miejski Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie w Hali MOSiR, ul Graniczna 2a, nr tel.505 626
371, 571 870 865 

• Poradnia Stomatologiczna Smile Institute w Chełmie, Chełm, al. Aleja Żołnierzy I
Armii Wojska Polskiego 11, nr tel. 663 895 347

• Samodzielny  Publiczny  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  w  Chełmie,  Punkt
szczepień, Chełm, ul. Szpitalna 53B, nr tel. (82) 562 32 11

• Przychodnia „Centrum” Punkt szczepień, Chełm, ul. Szpitalna 47, nr tel. 661 666
371

• NZOZ  „SURMED"  Przychodnia  Lekarzy  Rodzinnych,  Renata  Kot-  Surma,
Mirosława Starczewska, Punkt  szczepień, Chełm, Aleja Żołnierzy I  Armii  Wojska
Polskiego 41 C, nr tel. (82) 562 04 00

• PROF-MED  Sp.  z  o.o.  Poradnia  (gabinet)  pielęgniarki  podstawowej  opieki
zdrowotnej, Chełm, ul. Trubakowska 4, nr tel. 605 524 046

• Centrum Medyczne „MARMED”, Chełm ul. Obłońska 9, tel. 563 90 74

Zapisu na szczepienia można dokonać za pośrednictwem SMS-a o treści SzczepimySie 
wysłanego na numer 880 333 333, serwisu internetowego www.  pacjent.  gov.pl  , a także 
poprzez bezpośredni kontakt z punktem szczepień. Zarejestrować można się również za 
pomocą całodobowej i bezpłatnej infolinii pod numerem 989. 
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