
ZGŁOSZENIE KOMUNIKACJI 
Komunikat z dnia: 22.02.2021 Godziny: 12.00 
Od (instytucja zgłaszająca): Ministerstwo Zdrowia 

Do (odbiorca): Punkty szczepień przeciwko COVID-19 (wszystkie) 

Do wiadomości: NFZ, RARS, KPRM 

Dotyczy: Mechanizmu raportowania stanów magazynowych 

Podpisany przez (osoba): Minister Zdrowia 
Priorytet (wstaw znak x): zwykły  pilny x 
Instytucja przekazująca: NFZ, RARS 

Sposób przekazania: 
(wstaw znak x) 

telefon  e-mail X 
SMS  SZOI/ PŚw. (NFZ) X 

Komunikator 
internetowy  strona www X 

Treść komunikatu 
   Szanowni Państwo, 
   W związku z coraz większą dostępnością szczepionek i zwiększonymi dostawami do punktów zaistniała 
konieczność usprawnienia mechanizmu raportowania stanów magazynowych w punktach szczepień. 
Umożliwi to lepszą kontrolę rozliczania otrzymywanych szczepionek i sprawniejszą weryfikację 
rozbieżności pomiędzy ilością wydawanych szczepionek przez RARS a wypełnianych kart szczepień przez 
punkty szczepień. 
    Począwszy od 26 kwietnia 2021 r. każdy punkt szczepień jest zobowiązany do bieżącego, jednak nie 
rzadziej niż 1 raz w tygodniu (przynajmniej w poniedziałek rano przed rozpoczęciem procesu szczepień 
w danym tygodniu) sprawozdawania stanu szczepionek na magazynie w specjalnej zakładce w systemie 
SDS poprze wpisanie dokładnej liczby dawek, znajdujących się w lodówce.  
W przypadku wystąpienia rozbieżności w liczbie zużytych i posiadanych dawek a otrzymanych od RARS, 
należy niezwłocznie je wyjaśnić wysyłając informację mailową do RARS na adres: 
zapas.szczepionek@rars.gov.pl 
    Zachęcamy aby z narzędzia dodatkowo korzystać codziennie na koniec dnia, co pozwoli na bieżący 
monitoring rozbieżności w raportowaniu szczepień. Data i godzina spisu rejestruje się automatycznie. 
Pierwszym terminem raportowania jest poniedziałek 26 kwietnia 2021 r. Prosimy o wpisanie danych w 
systemie SDS do godziny 12. 
    W przypadku wykazywanych w systemie na Państwa numerze księgi rozbieżności świadczących o 
posiadanych zapasach szczepionek u Państwa w magazynie, RARS będzie realizować kolejne dostawy 
uwzględniając ten zapas magazynowy. 
    Już dzisiaj mogą Państwo zapoznać się z raportem liczby dostarczonych do Państwa szczepionek, 
zaraportowanych utylizacji i zarejestrowanych szczepień oraz wynikających z tego prognozowanych 
dawek na Państwa stanie magazynowym. Zachęcamy aby zweryfikować te dane i w razie potrzeby 
uzupełnić raportowanie wykonanych szczepień. 
    Wg dokonanej analizy wynika, że najczęstszą przyczyną rozbieżności w liczbie dostarczonych i 
zaraportowanych zużytych szczepionek są opóźnienia w wypełnianiu kart szczepień. 
    Ponownie zwracamy się  z prośbą o bieżące wypełnianie kart szczepień.  

Dodatkowych informacji udzieli (osoba, mail, nr telefonu) 
Ministerstwo Zdrowia, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych 

 


