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Poz. 459
ROZPORZĄDZENIE NR 2/2009
Wojewody Z
 achodniopomorskiego
z dnia 6 kwietnia 2009 r.
w sprawie ogłoszenia na terenie miasta i gminy Goleniów oraz gminy Przybiernów
stanu zagrożenia epidemicznego inwazyjną chorobą meningokokową.
Na podstawie art. 46 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na obszarze miasta i gminy Goleniów oraz gminy Przybiernów w województwie
zachodniopomorskim stan zagrożenia epidemicznego inwazyjną chorobą meningokokową.
§ 2. 1. Wprowadza się na obszarze miasta i gminy Goleniów oraz gminy Przybiernów w województwie
zachodniopomorskim jednolite procedury postępowania wobec osób narażonych na zakażenia meningokokowe, polegające na przeprowadzeniu bezpłatnych i obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko
zakażeniom meningokokowym typ C, zwanych dalej „szczepieniami ochronnymi”.
2. Szczepieniom ochronnym podlegają dzieci i młodzież zamieszkałe na obszarze miasta i gminy
Goleniów oraz gminy Przybiernów w wieku od 6 do 19 lat oraz funkcjonariusze służb Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji do 24 roku życia.
§ 3. Szczepieniom ochronnym nie podlegają osoby zaszczepione wcześniej przeciwko zakażeniom
meningokokowym z użyciem szczepionki monowalentnej skoniugowanej przeciw Neisseria meningitidis typu C lub szczepionkami skojarzonymi przeciw Neisseria meningitidis typu C, u których wykonanie szczepień ochronnych zostało udokumentowane.
§ 4. 1. Szczepienia ochronne osób, o których mowa w § 2 ust. 2 będą przeprowadzane przy użyciu
monowalentnej skoniugowanej szczepionki przeciw Neisseria meningitidis typu C.
2. Szczepienia ochronne i poprzedzające ich wykonane badania lekarskie, a także konsultacje specjalistyczne u ubezpieczonych i osób nieposiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego
zostaną wykonane przez świadczeniodawców, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia lub Starosta Goleniowski zawarł umowę o udzielanie tych świadczeń, niezwłocznie po uzyskaniu szczepionki, o której
mowa w ust. 1.
3. Wykaz świadczeniodawców wykonujących szczepienia ochronne i poprzedzające ich badania
lekarskie, a także konsultacje specjalistyczne oraz szczegółowe terminy szczepień zostaną opublikowane
w komunikacie Starosty Goleniowskiego.
§ 5. Przy wykonywaniu szczepień ochronnych obowiązywać będą odpowiednio przepisy dotyczące
nabywania szczepionek, ich przechowywania i dystrybucji, wykonywania i dokumentowania obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zgłaszania i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych.
§ 6. Nadzór nad przeprowadzeniem szczepień ochronnych dzieci i młodzieży sprawować będzie
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie, a nadzór nad szczepieniami funkcjonariuszy
służb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawował będzie Państwowy Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na obszarze woj. zachodniopomorskiego.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
Wojewoda Zachodniopomorski
Marcin Zydorowicz
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