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Drogi Współpracowniku,
PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO GRYPIE
W świetle wpływu jaki pandemia COVID-19 miała w zeszłym roku i przewidywanego
dalszego wpływu w tym roku, ważne jest abyśmy nadal robili wszytsko, co w naszej
mocy aby pomóc zmniejszyć wpływ grypy sezonowej i COVID-19 na osoby najbardziej
zagrożone oraz na pracowników narodowej służby zdrowia. Dlatego mam
przyjemność poinformować, że Tayside Contracts wprowadza program szczepień
przeciwko grypie dla pracowników w 2021/22 r.
Popyt na szczepienia przeciw grypie był bardzo wysoki w zeszłym roku i szacuje się, że
w tym roku ponownie będzie wysoki. Na szczęście udało nam się zapewnić 500
szczepionek dla pracowników, którzy chcieliby je otrzymać. Celem jest zapewnienie
szczepień za pośrednictwem poradni medycyny pracy Tayside Contracts; PAM Ltd po
wcześniejszym umówieniu. Szczepienia zostaną przyznane na zasadzie „kto pierwszy,
ten lepszy” każdemu pracownikowi, który nie spełnia jeszcze kryteriów
kwalifikacyjnych do szczepień w ramach Szkockiego Programu Szczepień Przeciwko
Grypie Dla Dorosłych 2021/22.
Osoby, które już kwalifikują się do szczepienia w ramach Szkockiego Programu
Szczepień Przeciwko Grypie Dla Dorosłych, zostały już uwzględnione w
przygotowaniach do tegorocznego programu i ważne jest, aby pracownicy, którzy
kwaliwikują się z tego tytułu, w przypadku nie skorzystania z oferty szczepień Tayside
Contracts pamiętali, że przez to uniemożliwili dostęp do szczepień osobom, które nie
są w inny sposów uprawnione.

Jeśli nie masz pewności czy kwaliwikujesz się do szczepienia w ramach Szkockiego
Programu Szczepień Przeciwko Grypie Dla Dorosłych, pełna lista kryteriów
kwalifikacyjnych znajduje się w załączonym załączniku.
Oferta szczepień przeciw grypie jest w zupełności dobrowolna i nie ma obowiązku aby z
niej skorzystać. Jednak uprzejmie zachęcam wszyskich do rozważenia zakceptowania tej
oferty, aby uchronić się przed grypą sezonową, a także aby pomóc nam chronić
pracowników narodowej służby zdrowia przed wpływem grypy sezonowej oraz COVID19.
Logistyka wdrażania programu wciąż nie została sformalizowana i jest w dużym stopniu
uzależniona od obowiązujących ograniczeń z powodu pandemii COVID-19. Przewiduje
się, że program szczepień rozpocznie się na przełomie września i października 2021 r., a
dalsze informacje zostaną przekazane bliżej tego terminu.
W międzyczasie, jeśli chesz skorzystać ze sczepienia Tayside Contracts w ramach
programu szczepień przeciwko grypie ale nie spełniasz kryteriów kwalifikacyjnych do
szczepień w ramach Szkockiego Programu Szczepień Przeciwko Grypie Dla Dorosłych
2021/22, prosimy o potwierdzenie tego wypełniając formularz online, klikając pod tym
linkiem, do 15 sierpnia 2021 r.
Należy pamiętać, że ze względu na ograniczoną liczbę szczepionek, wskazana jest
wczesna odpowiedź na tę wiadomość, ponieważ nie jesteśmy w stanie pozyskać żadnych
dodatkowych szczepionek, a dostępne szczepionki zostaną przydzielone na zasadzie „kto
pierwszy, ten lepszy”.
W międzyczysie, jeśli chciałbyś /chciałabyś dowiedzieć się więcej w tej sprawie, w
pierwszej kolejności proszę o skontaktowanie się ze swoim przełożonym lub Novella
Tragham, Starszym Partnerem Biznesowym Działu Kadr pod numerem 07786 733225.
Z poważaniem

Dyrektor Zarządzający

Szczepienia Przeciwko Grypie - Kwaliwikowalność
Istniejące grupy (te kwaliwikujące się w poprzednich sezonach grypowych)
Kwaliwikująca Się Grupa
Wszyscy pacjęci powyżej 65
roku życia.
Przewlekłe choroby układu
oddechowego u osób w
wieku co najmniej 6 miesięcy
lub starszych.

Przewlekła choroba serca u
osób w wieku co najmniej 6
miesięcy lub starszych.
Przewlekła choroba nerek u
osób w wieku co najmniej 6
miesięcyn lub starszych.
Przewlekła choroba wątroby
u osów w wieku co najmniej 6
miesięcy lub starszych.
Przewlekła choroba
neurologiczna u osób w
wieku co najmniej 6 miesięcy
lub starszych.
Cukrzycy u osób w wieku co
najmniej 6 miesięcy I
starszych.
Immunosupresja u osób w
wieku 6 miesięcy lub
starszych.

Wrodzony brak śledziony lub
dysfunkcja śledziony.
Kobiety w ciąży.
Osoby długoterminowo
przebywające w ośrodkach
opiekuńczych lub domach

Dalsze Informacje
“Sześćdziesiąt pięć lat I więcej” definiuje się jako osoby w
wieku 65 lat I starsze do 31 marca 2022 r.
Astma wymagająca ciągłego lub wielokrotnego stosowania
steroidów wziewnych lub ogólnoustrojowych lub z
wcześniejszymi
zaostrzeniami
wymagającymi
hospitalizacji. Przewlekła obstrukcyjna choroba płuc
(POChP), w tym przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma
płuc; rozstrzenie oskrzeli, mukowiscytoza, śródmiąższowe
zwłóknienie płuc, pylica płuc i dysplazja oskrzelowo-płucna
(BPD).
Udar, przejściowy atak niedokrwienny (TIA). Stany, w
których funkcja oddechowa może być upośledzona z
powodu chorób neurologicznych (np. osoby cierpiące na
chorobę Heinego-Medina).
Przewlekła choroba nerek w stadium 3, 4 lub 5, przewlekła
niewydolność nerek, zespół nerczycowy, przeszczep nerki.
Marskość wątroby, atrezja dróg żółciowych, przewlekłe
zapalenie wątroby z dowolnej przyczyny np. zakażenie
wirusem zapalenia wątroby typu B i C oraz inne przyczyny
niezakaźne.
Udar, przejściowy atak niedokrwienny (TIA). Stany, w
których funkcja oddechowa może być upośledzona z
powodu chorów neurologicznych (np. osoby cierpiące na
chorobę Heinego-Medina).
Cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2 wymagająca insuliny lub
doustnych
leków
hipoglikemizujących,
cukrzyca
kontrolowana dietą.
Immunosupresja spowodowana chorobą lub leczeniem, w
tym pacjęci poddawani chemioterapii prowadzącej do
immunosupresji, przeszczep szpiku kostnego. Zakażenie
HIV we wszystkich stadiach, szpiczak mnogi lub zaburzenia
genetyczne wpływające na układ odpornościowy (np.
IRAK-4, NEMO, choroba dopełniacza)
Obejmuje to również stany takie jak homozygotyczna
niedokrwistość śerpowatokrwinkowa i celiaka, które mogą
prowadzić do dysfunkcji śledziony.
Kobiety w ciąży na każdym etapie ciąży (pierwszy, drugi lub
trzeci tymestr).
Szczepienie jest zalecane dla osób długoterminowo
przebywających w ośrodkach opiekuńczych lub innych
placówkach opieki długoterminowej, w których istnieje

opieki.

Nieopłaceni opiekunowie I
młodzi opiekunowie.
Pracownicy służby zdrowia.
Otyłość olbrzymia (otyłość III
klasy)

duże prawdopodobieństwo szybkiego rozprzestrzeniania
się infekcji i dużej zachorowalności i śmiertelności. Nie
obejmuje to np. akademików uniwersyteckich.
Ktoś, kto niodpłatnie udziela pomocy i wsparcia
partnerowi, dziecku, krewnemu, przyjacielowi lub
sąsiadowi, który nie poradziłby sobie bez ich pomocy.
Pracownicy opieki zdrowotnej, którzy mają bezpośredni
kontakt z pacjętami, powinni zostać zaszczepieni.
Dorosły z indeksem masy ciała ≥ 40 kg/m²

Nowe kwalifikujące się grupy 2021/22
Kwaliwikująca Się Grupa
Niezależni wykonawcy
narodowej służby zdrowia
NHS.
Nauczyciele przedszkoli,
szkół podstawowych I
średnich oraz personel
pomocniczy.
Wszystkie osoby w wieku
50-64 lat.

Dalsze Informacje
Jest to zdefiniowane jako lekarz pierwszego kontaktu,
gabinety stomatologiczne, gabinety optometrii, farmaceuci,
personel laboratoryjny (pracujący nad testami na COVID-19)
i personel pomocniczy.
Jest to zdefiniowane jako Nauczyciele, Nauczyciele
Przedszkoli i personel pomocniczy pracujący w bliskim
kontakcie z uczniami zarówno w środowisku Samorządu
Lokalnego jak i środowisku niezależnym.
50-64 lat do 31 Marca 2022.

