REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROJEKTU
Transport na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-COV-2- edycja 2022.

1.

Z projektu mogą bezpłatnie korzystać wyłącznie

-

osoby z niepełnosprawnościami, posiadających aktualne orzeczenie o
niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę
z w/w schorzeniami

lub
- osoby powyżej 70 roku życia, mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia
we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca
zamieszkania punktu szczepień (osoby te podpisują oświadczenia, że nie mają
możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień)
będące mieszkańcami miasta Poznania, posiadający skierowanie na szczepienie wirusowi
SARSCOV-2 (osoby te przedkładają oświadczenie, że posiadają aktualne orzeczenie o
niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w
schorzeniami) i nie mają możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień.
2.

Zgłoszenie i odwołania transportu odbywają się za pośrednictwem miejskiego call center
POZnań Kontakt. Numer telefonu 61 646 33 44 lub za pośrednictwem SMS-a, nr 783 944
112 dla osób głuchych .

3.

Zgłoszenie potrzeby przejazdu może dokonać zarówno sam beneficjent, jak i w jego
imieniu rodzina, punkt szczepień, instytucja lub osoba trzecia.

4.

W przypadku zmiany terminu lub godziny transportu przez beneficjenta, beneficjent jest
zobowiązany powiadomić o tym miejskie call center POZnań Kontakt. Numer telefonu 61
646 33 44. Wówczas następuje anulowanie pierwszego zgłoszenia i przyjęcie nowego
zgłoszenia.

5.

W celu wezwania taksówki na powrót beneficjent może umówić się na konkretną godzinę
lub musi SAMODZIELNIE zadzwonić do dyspozytorni Taxi korzystając ze swojego telefonu
lub telefonu znajdującego się w punkcie szczepień.
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6.

Taksówkarz przekaże każdemu beneficjentowi wizytówkę z numerem telefonu do
dyspozytorni taxi, pod który musi dzwonić, aby ustalić powrót.

7.

Każdy beneficjent potwierdza wykonanie usługi na oświadczeniu przekazanym przez
taksówkarza. Oświadczenie jest podpisywane przez beneficjenta po każdym ukończonym
kursie, tj. po dowiezieniu na miejsce szczepienia jedno oświadczenie, po odwiezieniu do
domu drugie oświadczenie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu.

8.

Taksówkarz może zaczekać z powrotem beneficjenta do czasu zakończenia szczepienia,
jeśli jego pomoc jest niezbędna osobie niepełnosprawnej w przemieszczaniu się.

8.Usługa transportu polega na :
a) zapewnieniu transportu "do" i "z" punktu szczepienia, w systemie „od drzwi do drzwi”;
b ) zapewnieniu transportu do punktu szczepień na pierwszą i druga dawką szczepionki przeciw
wirusowi SARS-CoV-2
c)zapewnieniu transportu
niepełnosprawnościami;

dostosowanego

do

potrzeb

uprawnionych

osób

z

d) koordynowaniu usług transportu osób uprawnionych do punktów szczepień;
e) zapewnieniu asystenta do pomocy w przemieszczaniu się;
f) weryfikowaniu uprawnień beneficjenta do przewozu (m.in. pobieranie i przechowywanie od
beneficjentów oświadczeń potwierdzających uprawnienia i wykonanie usługi,;
g) zapewnieniu obsługi w języku migowym;
h) prowadzeniu uzgodnień między placówką szczepiącą a beneficjentem wynikających ze
zmiany terminu wykonania szczepienia;
9.

Z przejazdu tzw. transportu specjalistycznego (wózek inwalidzki), mogą bezpłatnie
skorzystać osoby, których stan zdrowia pozwala na transport zgodnie z zasadami
niniejszego regulaminu, za wyjątkiem osób leżących.

10. Z przejazdów mogą bezpłatnie korzystać opiekunowie beneficjentów projektu. Informację
o opiece opiekuna podczas przejazdu należy przekazać przy zgłaszaniu terminu wykonania
usługi. Opiekun musi mieć ukończone 16 lat.
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11. Przewozy będą odbywały się 7 dni w tygodniu po 15 godzin dziennie w godz. 07:00 – 22:00.
W wyjątkowych sytuacjach, przejazdy mogą odbywać się poza wyznaczonymi dniami i
godzinami, decyduje realizator zadania.
12. Powroty ze szczepienia odbywają się maksymalnie do godziny 22:00.
13. Dane zbierane od beneficjentów w celu umówienia transportu:
a) imię i nazwisko
b) pesel
c) nr telefonu
d) adres zamieszkania
e) czy jest pani/pan osobą uprawnioną do korzystania z transportu na szczepienia
organizowanego przez samorząd gminny
- osobą niepełnosprawną, tj. posiadającą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w
stopniu znacznym o kodzie R lub N lub
- odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami (osoby takie przedkładają oświadczenie o
posiadaniu aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności)
lub
- osobą powyżej 70 roku życia mającą obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we
własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca
zamieszkania punktu szczepień (osoby te przedkładają oświadczenia, że nie mają
możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).
f) czy posiada pan/pani skierowanie na szczepienie , jeśli tak to:
- data i godzina szczepienia
- dokładna nazwa, adres placówki, telefon do placówki
g) czy porusza się pan/pani samodzielnie czy na wózku
h) czy potrzebuje pan/pani pomocy przy dojściu do transportu i na szczepienie jak tak to
jakiej (podtrzymanie, zniesienie wózka, tłumacza języka migowego, inne)
14. Przejazdy będą realizowane z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego w celu
przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV 2.
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