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Drodzy Uczniowie! 

Z 1 września rozległ się dzwonek rozpoczynający kolejny rok szkolny. Dzień szczególny, 

ponieważ wreszcie możecie wrócić do swoich klas. Ostatni rok zdalnej nauki na pewno był 

dla Was ciężki. 

Pandemia zaburzyła nie tylko Waszą edukację, ale i dorastanie wśród rówieśników. 

Koronawirus, uśpiony przez lato, wciąż stanowi zagrożenie dla Waszej swobody. 

Możecie nie dopuścić do ponownego zamknięcia szkół. Możecie zadbać o to, że będziecie 

mogli bezpiecznie wychodzić po zajęciach ze znajomymi czy wyjeżdżać na obozy 

lub wycieczki. 

Odpowiedzią są szczepienia. 

Porozmawiajcie z rodzicami i opiekunami. Wyjaśnijcie, że nie możecie pozwolić na kolejną 

izolację, że chcecie normalnie dojrzewać. 

Od szczepień zależy nie tylko Wasze zdrowie czy bezpieczeństwo Waszych bliskich 

i przyjaciół, ale i Wasz rozwój oraz przyszłość. 

Macie głos. 

Z wyrazami szacunku, 

A-UvJ-1_-- -
Andrzej Jryja 

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej 

Naczelna Izba Lekarska, ul. Jana Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa 
tel. 22 559-13-30, fax 22 559-13-23 

e-mail: prezes@hipokrates.org2 
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