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3. dawka szczepień przeciwko COVID-19

dostępna dla wszystkich
osób pełnoletnich

J

eśli od
Twojego
szczepienia
minęło
minimum 6
miesięcy, już
teraz możesz przyjąć
3. przypominającą
dawkę szczepionki.
Od 2 listopada
2021 r. szczepienia
przypominające
dostępne są dla
wszystkich w pełni
zaszczepionych osób
pełnoletnich. To
najskuteczniejsza
broń w walce z ciężkim
przebiegiem choroby
oraz śmiercią.
W wyniku zakażenia
koronawirusem zmarło
w Polsce już ponad
77 tysięcy osób. To
mniej więcej tyle osób,
ile mieszka w Siedlcach
czy Lublinie. Przykre
statystyki dopełnia
rosnąca liczba
ozdrowieńców, którzy
często zmagają się ze
skutkami powikłań. To
niekiedy bezpośrednie
zagrożenie dla życia
pacjenta, a powrót do
zdrowia często wiąże
się z długotrwałą
rehabilitacją.
Szczepienie przeciw
koronawirusowi to
najskuteczniejsza
broń w walce z ciężkim
przebiegiem choroby
oraz śmiercią. Pozwala

uniknąć zachorowania
na COVID-19 lub
łagodnie przejść przez
zakażenie. Z ostatnich
danych Ministerstwa
Zdrowia wynika, że
zaledwie 0,26 proc.
osób zaszczepionych
zostało zakażonych
koronawirusem (dane na
29.10.2021).

Wzmocnij swoją
odporność przeciw
COVID-19 i przyjmij
3. dawkę szczepionki
Nie wszystkie
szczepionki zapewniają
odporność na całe życie.
W przypadku niektórych
szczepień nabyta
odporność maleje
z czasem. To zjawisko
tzw. słabnącej
odporności, znane na
długo przed pandemią
koronawirusa. Dlatego
powtarzanie niektórych
szczepień to działanie
konieczne, normalne
i bezpieczne.
Teraz trzecią dawkę
szczepienia mogą
przyjąć wszystkie
osoby pełnoletnie
z zachowaniem odstępu
co najmniej 6
miesięcy od ukończenia
pełnego schematu
szczepienia przeciw
COVID-19.
Jeśli spełniasz ten
warunek, Twoje

skierowanie na
szczepienie dawką
przypominającą
zostanie wystawione
automatycznie.
U osób szczepionych
dawką przypominającą
można stosować
szczepionki Pfizer lub
Moderna.
Ważne! Jeśli przyjąłeś
inną szczepionkę
podczas pierwotnego
szczepienia, teraz
możesz zaszczepić się
Pfizerem jako dawką
przypominającą.
Szczepienia
przypominające
przeciw koronawirusowi
dostępne były
dotychczas m.in. dla
wszystkich osób, które
ukończyły 50 lat, a także

pacjentów leczonych
onkologicznie, po
przeszczepach,
z niedoborem
odporności lub
zakażonych wirusem
HIV.

Prosta rejestracja na
szczepienie
Na szczepienie
zarejestrujesz się nie
tylko w placówkach
medycznych. Do akcji
szczepień dołączyły
apteki, galerie handlowe
oraz pracodawcy.
Dzięki temu dostęp
do preparatu przeciw
COVID-19 jest jeszcze
prostszy.
Cały czas można także
klasycznie zgłosić się
na szczepienie przeciw

COVID-19. Rejestracja
zajmuje tylko chwilę
i możliwa jest przez:
• bezpłatną infolinię
989;
• SMS o treści
SzczepimySie na
numer 880 333 333;
• pobliski punkt
szczepień;
• stronę
www.pacjent.gov.pl.
Pamiętaj, że lekarz
w punkcie szczepień
może samodzielnie
wystawić e-skierowanie
na szczepienie. Dzieje
się tak w przypadku
braku automatycznie
wystawionego
e-skierowania.
Każdorazowo lekarz
ocenia odstęp od

ostatniego szczepienia
– minimum 180 dni
w przypadku dawki
przypominającej.

Twoja decyzja
– nasza wspólna
szansa
Dotychczas wykonano
ponad 39 mln
szczepień. Pierwszą
dawkę przyjęło ponad
20 mln osób, a w pełni
zaszczepionych jest już
blisko 20 mln obywateli.
To nasza wspólna
odpowiedzialność,
dlatego bądź bezpieczny
i zarejestruj się na
szczepienie przeciw
COVID-19.

