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SŁUŻBA WIĘZIENNA VS COVID-19. ZASZCZEPIONO
PONAD 4,3 TYS. FUNKCJONARIUSZY
Od tygodnia trwają szczepienia służb mundurowych przeciwko COVID-19. Do tej pory zaszczepionych
zostało ponad 4,3 tysiąca funkcjonariuszy Służby Więziennej - poinformowała rzeczniczka Dyrektora
Generalnego Służby Więziennej ppłk Elżbieta Krakowska.
Szczepienia służb mundurowych przeciwko COVID-19 rozpoczęły się w środę 24 marca. "Obecnie
jedynym racjonalnym sposobem ograniczenia fali zakażeń oraz metodą ochronną własnego zdrowia i
zdrowia wszystkich, z którymi stykamy się na co dzień, jest zaszczepienie się" - mówił podczas
inauguracji procesu szczepienia służb mundurowych zastępca dyrektora generalnego Służby
Więziennej gen. Andrzej Leńczuk.
Zastępca szefa Służby Więziennej był pierwszą osobą, która z ramienia SW przyjęła dawkę
szczepionki. Więzienników reprezentowała wtedy również podporucznik Agnieszka Tracz z Aresztu
Śledczego w Warszawie-Służewcu oraz starszy kapral Mateusz Bronk z Aresztu Śledczego w
Warszawie-Białołęce.
Jak poinformowała rzeczniczka Dyrektora Generalnego Służby Więziennej ppłk Elżbieta Krakowska, w
ciągu tygodnia od rozpoczęcia szczepienia służb szczepionkę przyjęło 4,3 tysiąca funkcjonariuszy
Służby Więziennej. "Chęć przyjęcia szczepionki zadeklarowało trzy czwarte więzienników" podkreśliła. W Służbie Więziennej łącznie, służbę pełni 28 742 funkcjonariuszy.
Czytaj też: Pierwszy mundurowy zaszczepiony przeciw COVID-19
Ppłk Krakowska odniosła się te do kwestii zachorowań wśród osadzonych. "Systematycznie i
konsekwentnie realizowane działania proﬁlaktyczne są skuteczne i przynoszą oczekiwane efekty" powiedziała rzecznika szefa SW. Jak dodała, "w polskich jednostkach penitencjarnych zachorowań
wśród osadzonych jest znacznie mniej niż w innych krajach europejskich. Obecnie, mimo trzeciej fali
zachorowań w kraju, to -0,18 procenta"
Przypomnijmy, podczas inauguracji szczepień służb mundurowych w szpitalu tymczasowych na PGE
Narodowym, pierwszą dawkę szczepionki przyjęli funkcjonariusze reprezentujący Policję, Państwową
Straż Pożarną, Służbę Ochrony Państwa, Straż Graniczną oraz Służbę Więzienną. Wśród nich byli
również komendanci poszczególnych służb podległych MSWiA oraz zastępca dyrektora generalnego
Służby Więziennej. W Polsce szczepienia rozpoczęto 27 grudnia ub. r. i do tej pory wykonano łącznie 6
081 824 szczepienia, w tym 4 062 784 pierwszą dawką i 2 019 040. Do naszego kraju traﬁło łącznie 7
762 460 dawek szczepionek, a do punktów szczepień dostarczono ich 6 671 660.
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