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Szanowni Państwo
PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIW GRYPIE
Z przyjemnością informuję, że program szczepień przeciw grypie spotkał się z szerokim
odzewem i trwa obecnie planowanie terminów wizyt dla osób, które poprosiły o szczepienie
przeciw grypie. Państwa kierownik skontaktuje się z Wami wkrótce, aby poinformować Was o
dacie i godzinie Waszych wizyt, jakie odbywają się w różnych terminach od chwili obecnej do
końca stycznia.
Zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami, szczepienia przeciw grypie są podawane przez dostawcę
naszych usług z zakresu medycyny pracy o nazwie PAM. Dla pracowników, którzy mają siedzibę
w Dundee, Angus i Collace Quarry, kliniki szczepień będą otwarte w siedzibie PAM przy ulicy 1112 Castle Street, Dundee,
DD1 3AF.
Dla pracowników z okolic Perth
i Kinross kliniki będą otwarte w Tayside Contracts' Ruthvenfield Depot, Inveralmond Industrial
Estate, Perth PH1 3SS.
Istnieje kilka ważnych informacji, wymienionych poniżej, o jakich należy pamiętać przed
udaniem się na wyznaczoną wizytę:
• Nie wolno przyjmować szczepionki przeciwko COVID-19 ani szczepionki przypominającej
na 2 dni przed wizytą ani planować przyjęcia tego szczepienia przez 2 dni po szczepieniu
przeciw grypie. W takich przypadkach należy zwrócić się do swojego przełożonego z
prośbą o ponowne umówienie na wizytę.
• Nie wolno stawiać się na przyjęcie szczepiena przeciw grypie, jeśli uzyskali Państwo
pozytywny wynik testu na COVID-19, jeśli występują u Was jakiekolwiek objawy COVID19 lub zostaliście poproszeni o izolację przez zespół odpowiedzialny za testowanie i
ochronę (the test and protect team). W takich przypadkach należy zwrócić się do swego
przełożonego z prośbą o ponowne umówienie się na wizytę.
• Należy nosić osłonę twarzy podczas wizyty w sprawie szczepień.
• Należy przybyć na czas, ale nie za wcześnie, ponieważ kliniki są wypełnione pacjentami i
przestrzeń dla oczekujących jest ograniczona.
• Po przybyciu do kliniki należy wypełnić formularz zgody na przyjęcie szczepienia,
formularz ten będzie przechowywany przez ośrodek medycyny pracy PAM i ma być
rutynowo wypełniany przez każdego, kto bierze udział w programie szczepień przeciw
grypie.
• Po przybyciu do kliniki ‘PAM OH’ dostarczy Państwu ulotkę z informacjami na temat
szczepienia przeciw grypie, jaka wyjaśni wszystko, co musicie wiedzieć o szczepieniu
przeciw grypie.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących szczepienia bądź w przypadku
niemożności przybycia na wyznaczoną wizytę, należy w pierwszej kolejności porozmawiać ze
swoim przełożonym lub skontaktować się z Zespołem Administracyjnym Działu Kadr (HR Admin
Team) pod numerem telefonu (01382) 812721, aby ponownie umówić się na wizytę.
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Należy pamiętać, że mamy ograniczoną liczbę dni, w jakie przydzielono nam kliniki, dlatego
możemy nie być w stanie spełnić indywidualnych próśb (w tym zakresie). Prosimy zatem, aby
podjęli Państwo wszelkie próby stawienia się na wizycie w wyznaczonym dla Was terminie.
Leanne Reilly
Kierownik Działu Kadr (HR Manager)
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