
Szczepienia przeciwko COVID-19 

Rozpoczyna się program szczepień przeciwko COVID-19.  

Przeczytaj, co powinieneś wiedzieć o szczepionce 

Szczepionka jest bezpłatna i dobrowolna.  

Szczepienia obejmą najpierw osoby najbardziej narażone na zakażenie. Są to: 

• pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę) 

• pracownicy domów pomocy społecznej i pracownicy miejskich ośrodków 

pomocy społecznej 

• personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym 

stacjach sanitarno-epidemiologicznych. 

Kolejna grupa objęta szczepieniem to: 

• pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, 

pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu 

• osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych 

• służby mundurowe, w tym wojsko 

• nauczyciele. 

Planowane jest rozpoczęcie szczepień kolejnych grup osób w I kwartale 2021 r. Następną 

grupą objętą szczepieniami będą m.in. osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami 

przewlekłymi oraz osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej 

działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne. 

Szczegółowe informacje dotyczące grup objętych szczepieniami 

Jak wygląda szczepienie 

Co powinieneś wiedzieć: 

• szczepionka jest podawana domięśniowo, najlepiej w mięsień naramienny 

• otrzymasz dwie dawki szczepionki (0,3 ml każda) w odstępie co najmniej 21 dni. Nie 

ma możliwości, by druga dawka została zastąpiona szczepionką innego producenta niż 

ta, która została podana w pierwszej dawce 

• nie ma konieczności dostosowywania dawki u osób w wieku 65 lat i więcej 

• szczepionka może nie zapewniać pełnej ochrony przed upływem co najmniej 7 dni od 

otrzymania drugiej dawki. 

Szczepienie odbywać się będzie w pełnym reżimie sanitarnym. Przed szczepieniem otrzymasz 

kwestionariusz do wypełnienia. Nie ma  zaleceń dotyczących szczególnego przygotowania 

do szczepienia. 

Zgłoś i omów z personelem szczepiącym, jeżeli: 

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/od-kiedy-moge-sie-zaszczepic


• miałeś ciężką reakcję alergiczną lub zaburzenia oddychania po 

jakimkolwiek szczepieniu 

• zemdlałeś po zastrzyku 

• chorujesz na cokolwiek w tej chwili 

• masz problemy z krzepnięciem krwi, łatwo tworzą się siniaki lub przyjmujesz 

leki przeciwzakrzepowe; 

• masz osłabiony układ immunologiczny w wyniku choroby, takiej jak zakażenie 

wirusem HIV 

• przyjmujesz leki (np. kortykosteroidy) wpływające na odporność oraz 

leki immunosupresyjne. 

Powiedz personelowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, 

które planujesz stosować oraz o jakichkolwiek niedawno otrzymanych szczepionkach. 

Nie zostaniesz zaszczepiony/a, jeśli masz ciężką chorobę przebiegającą z gorączką lub ostrą 

infekcją. Występowanie łagodnej infekcji i/lub niewielkiej gorączki nie powinno prowadzić 

do przesunięcia szczepienia. 

Po podaniu szczepionki zostaniesz pod obserwacją przez co najmniej 15 minut. 

Szczepienie nie jest obowiązkowe, jednak im więcej osób się zaszczepi, tym ochrona przed 

koronawirusem będzie skuteczniejsza.  

Więcej informacji na stronie rządowej gov.pl/koronawirus 

Jakie korzyści wynikają z zaszczepienia się 

Szczepionka chroni przed objawami COVID-19, co udowodniono w badaniach klinicznych. 

Zarówno w przypadku szczepionki Comirnaty, jak też szczepionki Moderna na stronach 

Europejskiej Agencji Leków (EMA)  widnieje informacja, że nie jest znany wpływ 

szczepienia na przenoszenie wirusa i czy osoby zaszczepione mogą przenosić wirusa SARS-

CoV-2. Badania kliniczne są zaplanowane na 2 lata i w ramach dopuszczenia warunkowego 

firmy będą uzupełniały dane po kolejnych okresowych ocenach. 

Jak się zgłosić na szczepienie 

W pierwszym kwartale osoby, które nie są w grupach wskazanych jako pierwsze w kolejności 

do szczepienia, poznają całość procedury. E-skierowanie do szczepienia dla określonych grup 

wiekowych, zawodowych, itd. będzie generowane automatycznie i ważne 60 dni. Lekarze 

będą też mogli wystawić pacjentowi indywidualne e-skierowanie (np. gdy ktoś nie ma PESEL 

lub nie mógł się zaszczepić w okresie ważności pierwszego e-skierowania). 

Umawiać się na szczepienie będziemy przez centralny system e-rejestracji. Po dokonaniu 

rezerwacji wizyty każdy otrzyma SMS z informacją o wybranym miejscu i 

terminie szczepienia.  

Jeśli nie jesteś w jednej z grup najbardziej zagrożonych koronawirusem, poczekaj 

na informację. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus


Materiały informacyjne dla szpitali i pacjentów dotyczące 

szczepień przeciwko COVID-19 

Udostępniamy w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje dla lekarzy i pacjentów 

dotyczące szczepień przeciwko COVID-19, a także materiały dla punktów szczepień. 

Informacje dla pacjenta 

1. Charakterystyka Produktu Leczniczego 

2. Ulotka dla Pacjenta 

3. Skrócona informacja dla pacjenta, opracowana na podstawie oficjalnej ulotki 

znajdującej się w ChPL 

4. Karta Przypominająca dla Pacjenta 

5. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby 

dorosłej przeciw COVID-19 

 

https://pacjent.gov.pl/sites/default/files/2021-01/Comirnaty%20SmPC%20Poland_21_01_08%20z%206%20dawkami.pdf
https://pacjent.gov.pl/sites/default/files/2021-01/Comirnaty%20PIL%20Poland_21_01_08%20z%206%20dawkami_0.pdf
https://pacjent.gov.pl/sites/default/files/2020-12/Skr%C3%B3cona_informacja_dla_pacjenta-min.pdf
https://pacjent.gov.pl/sites/default/files/2020-12/Skr%C3%B3cona_informacja_dla_pacjenta-min.pdf
https://pacjent.gov.pl/sites/default/files/2020-12/Karta-przypominajaca_dla-pacjenta_22.12.2020.pdf
https://pacjent.gov.pl/sites/default/files/2020-12/kwestionariusz_szczepienia_z%20oswiadczeniem.pdf
https://pacjent.gov.pl/sites/default/files/2020-12/kwestionariusz_szczepienia_z%20oswiadczeniem.pdf

