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INTERPELACJA 

w sprawie wprowadzenia instrumentów zachęcających mieszkańców Mińska Mazowieckiego 

do szcze pi e ń przeciwko COVID-19 

Sza nowny Panie Burmistrzu 

Tylko 17% Polaków zamierza s ię za szczepić na COVID-19 tak szybko jak to będzie 

możliwe, a 23% - dopiero po jakimś czasie, 38% badanych nie zamierza się szcze pić w ogóle, a 

co piąty nie ma w tym temacie zdania - wyniki z badania Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego i ARC Rynek i Opinia. Z badania UCE RESEARCH i SYNO Poland wynika, że 

społeczeń stwo wciąż jest podzielone w kwestii szczepienia się przeciw COVID-19. 

Zwolenników i przeciwników jest niemal tyle sam o. Do tego dla niemal 74% sceptyków 

obecnie zachęty są bez znaczenia. Tylko nieco ponad 10% z nich może przekonać do zmiany 
zdan ia jak np. bonus finansowy. 

Potrzebna jest nie tylko kampania edukacyjno-promocyjna, ale równ ie ż realne 

działania mogące zachęcić mieszkańców Mińska Mazowieckiego do dobrowolnych szczepień. 

Czy nie faktem jest, że im więcej osób się zaszczep i tym szybciej wrócimy do sytuacji 
sprzed pandemii? · 

W związku z powyższym zwracam się do Pana Burmistrza z pytaniem czy jest możliwe 

wprowadzenie instrumentów zachęcających mieszkańców Mińska Mazowieckiego do 
szczepień przeciwko COVID-19? 

Czy rozważyłby Pan Burmistrz wprowadzenie zachęt dla mieszkańców Mińska 

Mazowieckiego, które realnie mogłyby przełożyć się na zwiększenie liczby osób, które 

skorzystają z dobrowolnego szczepienia przeciw COVID-19. Takie zachęty jak np. jednorazowa 

zniżka do wybranych miejsc jak: Muzeum Ziemi Mińskiej, karta uprawniająca do darmowego 

parkowania w danym dniu lub bezpłatna komunikacja miejska w dniu, ewentua lnie 

wydrukowanie specjalnej edycji przypinek na okazję kiedy dany mieszkaniec się zaszczepi 
przeciwko COVID-19? 
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