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САОПШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ
У ВЕЗИ СА ВАКЦИНАЦИЈОМ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА БОЛЕСТИ
COVID-19
Обавештавамо грађане ковинске општине да Дом здравља Ковин успешно спроводи
вакцинацију становништва у циљу спречавања болести COVID-19 коју изазива корона вирус SARSCoV-2. Тренутна епидемиолошка ситуација у нашој општини и долазак корисника у Дом здравља
Ковин не представља епидемиолошки ризик по грађане који би да се вакцинишу. У циљу добијања
најефикаснијег и најделотворнијег имунитета стеченог вакцином, препоручује се имунизација
становништва. Вакцинација се обавља у складу са Стручно-методолошким упутством за спровођење
ванредне препоручене имунизације против болести COVID-19 у Републици Србији а по плану
Министарства здравља Републике Србије.
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу Владе Републике Србије
обавештава грађане да могу исказати интересовање за вакцинисање против COVID-19 попуњавањем
једноставног упитника на порталу еУправa (www.euprava.gov.rs). Упутник можете сами попунити или
се можете обратити особљу Дома здравља Ковин на вакциналном пункту Службе опште медицине
који ће за Вас извршити пријаву. Можете лично доћи или оставити податке за пријаву на телефоне:
013-741-464; 064-8938956 и 064-8938957. Попуњавањем упитника и слањем захтева не дајете
сагласност за вакцинацију, већ искључиво исказујете интересовање! Сагласност за вакцинацију је
документ који се потписује код лекара и уколико се одлучите да се вакцинишете тај документ ћете
тамо потписати. Упитник се може попунити и за ближе чланове породице, а потребно је навести
њихове податке и оставити контакт. Уколико члан породице за којег попуњавате услугу нема мобилни
телефон или имејл можете навести свој.
Како да попуните упитник?
– Да бисте исказали интересовање и попунили упитник кликните на дугме ”Покрени услугу”;
– Након тога потребно је да попуните формулар и наведете тражене податке;
– Неопходно је да оставите имејл и контакт телефон како бисмо после могли да вас контактирамо и
јавимо термин вакцинације;
– Можете да одаберете било који тип вакцине за који је Агенција за лекове и медицинска средства
(АЛИМС) потврдила безбедност, ефикасност и квалитет.
– Након што успешно попуните упитник добићете потврду на имејл и путем СМС поруке, а
непосредно пре вакцинације такође ћете бити обавештени путем имејла и СМС поруке о термину саме
вакцинације.
Сви грађани ковинске општине треба да се, као и до сада понашају одговорно и да се стриктно
придржавају свих мера предострожности и упутстава надлежних здравствених стручних служби уз
поштовање физичке дистанце, ношење заштитних маски и употребу дезинфекционих средстава и свих
мера личне хигијене.
ВАКЦИНАЦИЈОМ ДО КОЛЕКТИВНОГ ИМУНИТЕТА!
Д и р е к т о р,
Мр Јасмина Ђаков дипл. ецц, с.р.

