
 

 

 

STANOWISKO 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia 24 maja 2021 r. 

w sprawie szczepień przeciw COVID-19 

 

Rada Miasta Białystok apeluje do wszystkich Mieszkańców o zaszczepienie się przeciwko 

COVID-19. Masowe, sprawnie realizowane szczepienia przeciw COVID-19 są kluczowym elementem 

strategii zwalczania pandemii koronawirusa. Od początku pandemii, śmierć z jej powodu poniosło  

w naszym kraju ponad 70 tysięcy osób. Program szczepień jest największą szansą na szybki powrót do 

normalności.  

W pełni podzielamy stanowiska naukowców, którzy upatrują w systemie masowych szczepień 

sposób na zażegnanie pandemii. Niechęć wobec szczepień, jaki towarzyszy części społeczeństwa, nie 

ma żadnych naukowych podstaw i niesie zagrożenie dla zdrowia całej społeczności. Preparaty 

wykorzystywane w Polsce w szczepieniu przeciwko COVID-19 są środkami bezpiecznymi  

i skutecznymi, o czym zapewniają eksperci z całego świata.  

Niestety, wraz ze spadkiem notowanych w ostatnich tygodniach zakażeń, obserwujemy coraz 

mniej chętnych zgłaszających się na szczepienia. Niewykorzystane dawki, zmarnowane z powodu 

braku osób do szczepień to ogromna strata. Odkładanie decyzji o zaszczepieniu opóźnia powrót do 

normalności, nie tylko w sferze kontaktów z rodziną i przyjaciółmi, ale także normalnego 

funkcjonowania branż, których dotknęły obostrzenia. Zakończenie epidemii to warunek utrzymania 

wielu miejsc pracy. 

 Bardzo ważnym skutkiem programu masowych szczepień będzie możliwość odblokowania 

łóżek szpitalnych dla chorych na inne niż covid-19 choroby. W czasie pandemii powstały ogromne 

zaległości w leczeniu nowotworów, chorób krążenia i wielu chorób cywilizacyjnych. Bardzo wielu 

pacjentów potrzebuje obecnie szybkiego dostępu do pomocy i terapii specjalistycznej w szpitalach aby 

ratować swoje życie i zdrowie. Tylko masowe szczepienia powstrzymają kolejną falę koronawirusa  

i pozwolą na utrzymanie miejsc w szpitalach dla potrzebujących pacjentów. Naszą odpowiedzią 

powinno być więc konsekwentne dążenie do osiągnięcia odporności populacyjnej. Tylko w ten sposób 

zmniejszymy ryzyko nadejścia kolejnej fali zakażeń. Odblokujmy służbę zdrowia i zadbajmy  

o zdrowie własne i naszych najbliższych.  

Rada Miasta Białystok w pełni popiera również wszystkie inicjatywy, zachęcające do szczepień 

przeciwko COVID-19. Zachęcamy firmy i instytucje publiczne do podejmowania działań promujących 

proces szczepień. Zaszczepienie jak największego grona mieszkańców Białegostoku oraz całej Polski 

leży w interesie nas wszystkich. 

Bądźmy solidarni, szczepmy się.   
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Łukasz Prokorym 


