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KOMUNIKAT 
NR 41/2021 

 
=============================================== 

Dotyczy: Szczepień masowych przeciw COVID-19 na terenie AGH 

w czerwcu 2021 roku. 
=============================================== 

 

 

Szanowni Państwo 

Pracownicy, Doktoranci i Studenci AGH 

 

Pragnę uprzejmie poinformować, że AGH została uwzględniona  

w programie szczepień w „zakładach pracy” organizowanym przez 

Ministerstwo Zdrowia. Otrzymaliśmy zapewnienie dostaw szczepionki 

Pfizer na potrzeby realizacji szczepień dla społeczności AGH. 

 

W związku z tym uprzejmie informuję o podstawowych założeniach 

organizacyjnych tej akcji w AGH: 

 Szczepienia prowadzone będą w dniach 7 – 27 czerwca br.  

w budynku S-2 „Krakus” przy ul. Reymonta 15. 

 Szczepienia odbywać się będą codziennie w godzinach 8-20 w dni 

robocze oraz w godzinach 9-16 w soboty i niedziele. 

 Rejestracja na konkretny termin szczepienia odbywać się będzie  

za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem 

rejestracja.agh.edu.pl, od dnia 21 maja od godziny 9:00. 

 Każdy z pracowników, doktorantów i studentów AGH posiada 

automatycznie uprawnienia do zalogowania się i wybrania terminu 

szczepienia. Dostęp innych osób do możliwości logowania będzie  

im nadawany odrębnie. 

 Pracownicy studenci i doktoranci będący obcokrajowcami, będą mogli 

być zgłoszeni do szczepienia przez jednostki organizacyjne,  

które otrzymają szczegółowe wytyczne w tym zakresie. 

 Kierownicy jednostek organizacyjnych będą mogli również zgłosić  

do szczepienia osoby spoza grupy pracowników, doktorantów  

i studentów, a w szczególności zatrudnionych na podstawie umów 

cywilnoprawnych, świadczących usługi, stałych partnerów  

i współpracowników przebywających na terenie Uczelni. Szczegółowe 

wytyczne dotyczące zgłaszania takich osób zostaną przekazane  

do jednostek organizacyjnych. 



 Szczepienie drugą dawką odbywać się będzie dokładnie po 35 dniach 

(5 tygodniach) w tym samym miejscu, w tym samym dniu tygodnia  

i o tej samej godzinie co termin szczepienia pierwszą dawką. 

 Możliwość zaszczepienia innych osób, a w szczególności członków 

rodzin zostanie określona po ocenie stanu rezerwacji puli 

przydzielonych szczepionek i przekazana do wiadomości odrębnym 

komunikatem. 

 Ze względu na wysokie tempo szczepienia zakładające obsługę 8 osób 

w ciągu 10 minut, wymagane jest punktualne stawianie się  

na wybrany termin szczepień. 

 Poza wybraniem określonego terminu rejestrujący się będzie miał 

możliwość złożenia deklaracji „mobilnego ochotnika”, do którego 

zespół koordynacyjny zwróci się w przypadkach konieczności 

wypełnienia luk powstałych w wyniku niezgłoszenia się osób  

do szczepień.  

 

Gorąco zachęcam wszystkich do skorzystania z możliwości zaszczepienia 

się na terenie AGH w czasie pracy czy zajęć, a nawet sesji w przypadku 

studentów.  

AGH prowadzi wszelkie starania by być „UCZELNIĄ BEZPIECZNĄ”. 

Zakładamy normalne funkcjonowanie Uczelni od 1 października 2021 

roku. Osoby niezaszczepione do tego czasu, a więc narażone na 

zakażenie, będą musiały zostać objęte systemem specjalnej ochrony 

fizycznej i organizacyjnej dla zapewnienia im bezpieczeństwa. Zapewne 

wprowadzone zasady mogą być dla nich uciążliwe. Szczegóły zostaną 

zawarte w dokumentach prawa wewnętrznego Uczelni. 

 

Wszelkie wątpliwości, pytania lub wnioski uprzejmie proszę zgłaszać  

na adres e-mail: rejestracja@agh.edu.pl oraz telefonicznie pod  

nr tel. 12 617 47 48. 
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