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COVID-19. Szczepimy się. Informacje.
Szczepimy się – od 15 stycznia ruszyły zapisy na szczepienia przeciw COVID-19
Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy
skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku
życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.

Harmonogram rejestracji
Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:
od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat
od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat
Zarejestrować się na szczepienie można:
• dzwoniąc na całodobową i bezpłatną infolinię – 989
• rejestrując się elektronicznie na -e-rejestracja (dostępna na stronie pacjent.gov.pl)
• poprzez kontakt z punktem szczepień tel.506 402 463 SP ZOZ w Lubartowie lub w
Twoim Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
Ze względów bezpieczeństwa (brak kolejek, brak kontaktu z innymi osobami)
preferowane są sposoby: online i telefonicznie.
https://www.gov.pl/web/szczepimysie
mapa punktów szczepień

Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko COVID-19?
1. Bo uchronisz siebie przed niebezpieczeństwem
Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – sięgającym nawet 95% – szczepienie uchroni Cię przed
zakażeniem COVID-19.
2. Bo uratujesz komuś życie
Szczepiąc się, myślisz również o innych – członkach rodziny, przyjaciołach i znajomych. Ale także
nieznajomych – spotkanych przypadkiem na ulicy, czy w sklepie. Dzięki Tobie zwiększy się również
ich bezpieczeństwo. Nawet jeśli czujesz się młody i silny, poprzez zaszczepienie przerwiesz
łańcuch zakażeń.
3. Bo możesz!
Szczepionki na koronawirusa są dobrowolne, bezpłatne i skuteczne.
4. Bo pomożesz zwalczyć pandemię na świecie
Od wybuchu epidemii na COVID-19 zmarło już ponad 1,5 mln ludzi na całym świecie. Każdy

zaszczepiony to potencjalnie od kilku do kilkunastu osób uchronionych przed zarażeniem. Już 50%
zaszczepionej populacji istotnie wpłynie na zmniejszenie ryzyka szerzenia się w niej koronawirusa.
5. Bo zyskasz spokój
Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój, wynikający z bezpieczeństwa własnego i najbliższych.
6. Bo szczepionki są bezpieczne
Szczepionki są badane przez polskie i unijne instytucje. Ich dopuszczenie do użytku jest zależne od
decyzji Europejskiej Agencji Lekowej.
7. Bo zostaniesz zbadany
Przed szczepieniem zostaniesz przebadany przez lekarza. Dzięki temu sprawdzisz swój aktualny
stan zdrowia.
8. Bo dzięki Tobie szybciej wrócimy do normalności!
Szczepiąc się, przyczyniasz się do szybszego znoszenia ograniczeń i powrotu nas wszystkich do
normalnego życia.
9. Powrót do normalności oznacza:
• odejście od maseczek,
• swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi,
• powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji społecznych,
• dalszy rozwój gospodarki,
• ochronę miejsc pracy oraz szansę na nowe zatrudnienia,
• swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin i teatrów,
• wakacje bez ograniczeń,
• poprawę jakości życia nas wszystkich.
10. Szczepionki są najbardziej skuteczną metodą chroniącą przed zarażeniem różnymi chorobami.
Ludzkość z powodzeniem korzysta z tej zdobyczy cywilizacji od kilkuset lat.
Gdzie mogę się zaszczepić?
Zależy nam na łatwym dostępie do szczepionki. Lista punktów szczepień jest dostępna tutaj:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien.
Szczepienia będą dostępne między innymi w:
• placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
• innych stacjonarnych placówkach medycznych (np. Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej),
• mobilnych zespołach szczepiących,
• centrach szczepiennych w szpitalach rezerwowych.
W wyniku naboru podmiotów leczniczych, który miał miejsce w grudniu 2020 r., powstała sieć
punktów szczepiennych, która obejmuje swoim zasięgiem 96,26% gmin w Polsce.
Szczepić Polaków będzie 7517 zespołów szczepiennych w 6027 zgłoszonych punktach.
Zapisy na szczepienia rozpoczną się 15 stycznia 2021 r.
Szczepienia medyków i personelu placówek medycznych
Personel medyczny i niemedyczny szpitali i placówek medycznych (w tym aptek) będzie mógł się
zaszczepić przed akcją szczepienia społeczeństwa w tzw. szpitalach węzłowych.

Do 14 stycznia 2021 r. szpitale węzłowe będą zbierać dane personelu medycznego i
niemedycznego, który zostanie zaszczepiony w konkretnym szpitalu węzłowym.
15 stycznia wystartują zapisy dla kolejnych grup, które zostały opisane w Narodowym Programie
Szczepień. W pierwszej kolejności będą to osoby po 70. roku życia.

Od kiedy mogę się zaszczepić?
21 grudnia 2020 r. Komisja Europejska dopuściła na unijny rynek szczepionkę przeciw
koronawirusowi opracowaną przez koncern Pfizer i firmę BionTech. Kilka godzin wcześniej decyzję
o zatwierdzeniu szczepionki podjęła Europejska Agencja Leków. 6 stycznia Europejska Agencja
Leków dała „zielone światło” dla szczepionki Moderny.
Szczepionki dla grupy „zero”
Pierwsze szczepienia w Polsce odbyły się 27 grudnia. Tego samego dnia szczepienia zaczęły się
również w większości państw UE
Z kolei 28 grudnia rozpoczęła się szeroka dystrybucja szczepionki przeciwko COVID-19.
Tego dnia do Polski przyleciało 300 tysięcy dawek.
Pierwsze dawki (tzw. etap „zero” szczepień) są przeznaczone dla osób najbardziej narażonych na
zakażenie. Są to pracownicy:
• szpitali węzłowych,
• pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym stacji sanitarno –
epidemiologicznych,
• Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
• aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni
farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
• uczelni medycznych (w tym studenci kierunków medycznych).
Ważne! Do grupy „zero” zalicza się także:
• personel niemedyczny pracujący w wymienionych podmiotach, czyli administracyjny i
pomocniczy – bez względu na formę zatrudnienia (również wolontariusze i stażyści),
• pracowników firm współpracujących z podmiotem medycznym, którzy stale przebywają w tym
podmiocie,
• rodziców wcześniaków.
Szczepionki dla kolejnych grup
Proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciwko COVID-19 rozpocznie się 15
stycznia 2021 r. Procedura będzie prosta i bezpieczna. W kolejnych etapach szczepieni będą:
etap 1: 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 Polskie, nauczyciele;
etap 2: osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko
ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego

lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio zapewniające
funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste
kontakty społeczne;
etap 3: przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii. Realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.

Mapa punktów szczepień
Szczepimy się przeciw COVID-19! Obecnie trwają szczepienia osób z grupy „zero”, wskazanej w
Narodowym Programie Szczepień. To m.in. personel medyczny i niemedyczny szpitali, pracownicy
domów pomocy społecznej oraz miejskich ośrodków pomocy społecznej, także zatrudnieni w
aptekach, hurtowniach farmaceutycznych, studenci medycyny. Proces szczepień – zgodnie z
programem – będzie realizowany etapami. Natomiast już teraz udostępniamy mapę z lokalizacjami
punktów szczepień w całym kraju. Będzie ona na bieżąco aktualizowana. Sprawdź, gdzie jest Twój
punkt szczepień!
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien

Szczepionki przeciwko COVID-19 – dlaczego są bezpieczne?
Szczepionki przeciw COVID-19 wywołują wiele strachu. Niepotrzebnie. Niezależnie od rodzaju
szczepionki, każda z nich przechodzi staranne badania i może być podana wyłącznie po
dopuszczeniu do obrotu przez wyspecjalizowane instytucje. A w badania nad szczepionką przeciw
COVID-19 zaangażowali się wybitni naukowcy z całego świata. Dzięki tak dużemu, globalnemu
wysiłkowi mamy produkt, który może być skuteczną bronią w walce z pandemią. Prace nad
szczepionkami COVID-19 przeprowadzano według najwyższych standardów bezpieczeństwa.
Wieloetapowe badania
• Po wyprodukowaniu szczepionki w laboratorium badawczym prowadzi się badania in vitro oraz
w modelach zwierzęcych, które mają wykazać, czy szczepionka ma działanie ochronne przed
wywoływaną przez niego chorobą zakaźną. Bada się również właściwości toksykologiczne i
farmakologiczne.
• Po udowodnieniu bezpieczeństwa oraz analizie potencjalnej skuteczności przechodzi się do
kluczowego etapu prac – badań klinicznych z udziałem ochotników. Badania kliniczne I fazy
prowadzone są z udziałem zdrowych ochotników, a ich celem jest ustalenie czy szczepionka jest
bezpieczna i czy wywołuje oczekiwany efekt. W tej fazie ustala się wstępnie również dawki
szczepionki.
• Badania kliniczne II fazy obejmują udział kilkuset ochotników i prowadzone są w celu
potwierdzenia wyboru optymalnych dawek. Określa się także najczęstsze działania niepożądane.

Celem tych badań jest wykazanie, czy szczepionka wywołuje optymalną odpowiedź
immunologiczną.
• Badania kliniczne fazy III obejmują udział tysięcy ochotników. Celem tej fazy jest wykazanie
skuteczności szczepionki oraz zbadanie jej profilu bezpieczeństwa.
Restrykcyjne wymogi
Za dopuszczenie do obrotu szczepionek przeciw COVID-19 odpowiada Komisja Europejska.
Najpierw KE musi uzyskać pozytywną rekomendację Komitetu ds. Produktów Leczniczych
Stosowanych u Ludzi działającego w ramach Europejskiej Agencji Leków (European Medicines
Agency – EMA).
Zanim szczepionka trafiła na rynek, zostały przeprowadzone następujące procedury:
• przegląd etapowy – to narzędzie regulacyjne wykorzystywane przez EMA do zintensyfikowania i
przyspieszenia oceny danej szczepionki pandemicznej. W tej procedurze, przed rozpoczęciem
właściwego postępowania rejestracyjnego, Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u
Ludzi (CHMP) dokonuje oceny dostępnych danych z trwających badań. Rolling review jest
kontynuowane do czasu uzyskania wystarczających dowodów jakościowych, przedklinicznych i
klinicznych na poparcie wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu danej
szczepionki;
• przyspieszona ocena – jest to skrócona procedura oceny merytorycznej dokumentacji
rejestracyjnej produktów o dużym znaczeniu dla zdrowia publicznego – z 210 do mniej niż 150 dni;
• warunkowe dopuszczenie do obrotu -Może zostać przyznane w sytuacji:
– jeżeli zgodnie z opinią CHMP m.in. stosunek korzyści do ryzyka jest pozytywny,
– jeżeli korzyści dla zdrowia publicznego, które wynikają z natychmiastowej dostępności np.
szczepionki, są wyższe niż ryzyko wynikające z potrzeby uzyskania dalszych danych.
W procedurze scentralizowanej:
• wniosek o dopuszczenie do obrotu rozpatruje Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u
Ludzi.
• Członkowie Komitetu oraz eksperci ze wszystkich krajów członkowskich UE dokładnie analizują
dokumentację produktu. Tę dokumentację przygotowują m.in. dwa niezależne zespoły ekspertów.
• Przed wydaniem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu właściwe organy sprawdzają zgodność
danych zawartych w przedstawionej dokumentacji.
• Firmy farmaceutyczne muszą zagwarantować, że badania kliniczne spełniają surowe wymagania
Unii Europejskiej. Zaangażowanie zespołów ekspertów ze wszystkich krajów UE zapewnia
najwyższy poziom ocen. Co ważne, te oceny są niezależne i bezstronne.
Prowadzona jest też intensywna współpraca z agencjami narodowymi. Opinie nt. szczepionki
wydają m.in. eksperci Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych pracujący na rzecz komitetów naukowych oraz grup roboczych EMA. W
posiedzeniach specjalnej grupy EMA dedykowanej COVID-19 biorą udział także specjaliści z
Polski.
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