Rząd wspólnie z Radą Medyczną rozszerza listę osób mogących dodatkowo wzmocnić swoją
odporność przeciw COVID-19. Od 24 września wszystkie osoby, które ukończyły 50 lat będą
mogły otrzymać przypominającą szczepionkę marki Pﬁzer. Ważne! Jeśli przyjąłeś inną
szczepionkę podczas pierwotnego szczepienia, teraz możesz zaszczepić się Pﬁzerem jako
dawką przypominającą. Od początku września trzecią dawkę szczepienia przeciw
koronawirusowi mogą już otrzymywać osoby m.in. leczone onkologicznie, po przeszczepach,
z niedoborem odporności lub zakażone HIV.
Od 24 września trzecia dawka dla osób po 50 roku życia
Od 24 września zostanie zwiększona lista osób uprawnionych do szczepienia trzecią dawką.
Możliwość przyjęcia dodatkowej szczepionki marki Pﬁzer po 6 miesiącach od pełnego
zaszczepienia będą miały wszystkie osoby powyżej 50. roku życia.
Ważne! Jeśli przyjąłeś szczepionkę innej marki (np. Astra Zeneca, Moderna czy J&J) podczas
pierwotnego szczepienia teraz możesz zaszczepić się Pﬁzerem jako dawką przypominającą.
Przykładowo, jeśli otrzymałeś drugą dawkę 1 marca, Twoje skierowanie na dodatkową dawkę
zostanie wystawione 1 września. W tym dniu otworzą się dla Ciebie wszystkie kanały
rejestracji.
– Na ostatnich posiedzeniach Rady Medycznej rozmawialiśmy o zabezpieczeniu osób
narażonych na ciężki przebieg COVID-19. Wypracowana została wspólna rekomendacja, aby
po 6 miesiącach stosować dawkę przypominająca szczepienia u osób najbardziej narażonych,
by chronić je w możliwie najlepszy sposób – powiedział premier Mateusz Morawiecki.
Osoby z zaburzeniami odporności już mogą przyjąć trzecią dawkę
Obecnie trzecia przypominająca dawka szczepionki przeciw COVID-19 jest przeznaczona dla
osób:
otrzymujących aktywne leczenie przeciwnowotworowe;
po przeszczepach narządowych przyjmującym leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne;
po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich dwóch lat;
z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności;
z zakażeniem wirusem HIV;
leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innymi lekami, które mogą
hamować odpowiedź immunologiczną;
dializowanych przewlekle z powodu niewydolności nerek.
We wskazanych grupach z zaburzeniami odporności w odstępie nie mniej niż 28 dni po
ukończeniu dwudawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19 dodatkową dawkę
stosuje się:
u osób powyżej 18. roku życia należy stosować szczepionki mRNA, czyli Comirnaty PﬁzerBioNTech albo Spikevax Moderna,
u dzieci w wieku 12-17 lat należy stosować szczepionkę Comirnaty Pﬁzer-BioNTech.
Rejestracja powyższej grupy pacjentów trwa od 1 września 2021 r.
Wraz z decyzją Europejskiej Agencji Leków zalecenia dotyczącej podawania dodatkowej dawki
dla każdego z wymienionych preparatów mogą być uaktualnione.
Zaszczep się i bądź bezpieczny
Wykonano już 36,977 mln szczepień przeciw koronawirusowi. Pierwszą dawkę przyjęło 19,659
mln osób, a w pełni zaszczepionych jest już ponad 19,259 mln obywateli. Szczepienie
pozwala uniknąć zachorowania na COVID-19 lub łagodnie przejść przez zakażenie. Musimy
być odpowiedzialni – zachowajmy czujność, by wspólnie uniknąć IV fali pandemii. Bądź
bezpieczny i zarejestruj się na szczepienie przeciw COVID-19.
Prosta rejestracja na szczepienie
Nie tylko w placówkach medycznych odbywają się szczepienia. Do akcji szczepień przyłączyły
się apteki, galerie handlowe oraz pracodawcy. Dodatkowo do przyspieszenia
wyszczepialności zaangażowały się lokalne Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicze Straże
Pożarne. Dzięki temu dostęp do preparatu przeciw COVID-19 jest jeszcze prostszy.
Podczas wybranych imprez masowych uczestnicy mogą przyjmować jednodawkową
szczepionkę Johnson & Johnson.
Wszystkie osoby powyżej 12. roku życia mogą w dowolnym punkcie szczepień przyjąć dawkę
przeciw koronawirusowi.
Cały czas można klasycznie zgłosić się na szczepienie przeciw COVID-19. Rejestracja zajmuje
tylko chwilę. Zapisz siebie lub kogoś bliskiego przez:
bezpłatną infolinię 989;
SMS o treści SzczepimySie na numer 880-333-333;
pobliski punkt szczepień;
www.pacjent.gov.pl
Zaszczepiłeś się? Możesz zdobyć cenne nagrody
Od 1 lipca 2021 r. w loterii Narodowego Programu Szczepień mogą wziąć udział wszystkie

osoby, które ukończyły 18. rok życia oraz dokonały kompletnej procedury zaszczepienia
przeciwko COVID-19. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w losowaniu nagród jest
rejestracja w loterii, która trwa do 30 września 2021 r.
Rejestracji można dokonać poprzez Internetowe Konto Pacjenta na stronie
www.pacjent.gov.pl lub dzwoniąc na Infolinię Narodowego Programu Szczepień pod bezpłatny
numer 989.
Do wygrania są pieniądze, samochodu, a nawet elektryczne hulajnogi. Więcej szczegółów
dostępna na stronie: https://www.gov.pl/web/loteria

