
    

Szczepienia dzieci 12+ 
przeciw COVID-19



Już od 7 czerwca 2021 r. rodzice mogą rejestrować 
dzieci od 12 roku życia na szczepienie przeciw 
COVID-19.
Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach
populacyjnych  i powszechnych.
W tych miejscach jest realizowany cały proces
 szczepienia, który obejmuje:
zgodę rodzica;
Kwestionariusz;
kwalifikację lekarza;
szczepienie.

Szczepienia dzieci 12 + przeciw COVID-19 w Polsce 



 Kontaktując się z wybranym punktem szczepień

 Przez bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989

 Wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie

 Poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl. Wybierz szybką 
ścieżkę e-rejestracji, wpisz nr PESEL dziecka i jego nazwisko, podaj nr telefonu pod 
którym odbierzesz potwierdzenie i wybierz termin szczepienia

Jak zaszczepić dzieci 12 + przeciw COVID-19?



 Punkcie Szczepień Powszechnych

 Mobilnym Punkcie Szczepień

 Punkcie szczepień w szkole

 W domu ucznia (osoby 
niepełnosprawne – nauczanie 
indywidualne)

 Punkcie Szczepień Populacyjnych

ZLO szczepi dzieci 12 + przeciw COVID-19 w: 



W Punkcie Szczepień Powszechnych

 Leopold - Jaworzno, ul. Piłsudskiego 88

  tel.: 32 616 34 79; 32 616 57 51

organizujemy szczepienia dla dzieci i  młodzieży    
w soboty.

Dedykujemy te terminy wszystkim pracującym 
rodzicom, którzy chcą być obecni przy 
szczepieniu dziecka.

Punkt Szczepień Powszechnych ZLO – także w sobotę 



Nastolatki otrzymać mogą:

  szczepionkę Comirnaty firmy Pfizer,               
 przy zachowaniu odstępu 21 dni między dawkami

 szczepionkę Spikevax Moderny                        
 przy zachowaniu odstępu 28 dni między dawkami.

Bezpieczeństwo ich stosowania, skuteczność    
      i jakość zostały dopuszczone przez 
Europejską Agencję Leków.

Którą szczepionkę wybrać?



 Na początku pandemii uważano, że koronawirus nie zakaża najmłodszych. Jako 
bezobjawowi nosiciele, najmłodsi mogli przenosić wirusa z jednego dorosłego na 
drugiego.

 Dziś sytuacja wygląda zgoła odmiennie. Kolejne mutacje koronawirusa są dla dzieci 
coraz mniej pobłażliwe. Na obecnym etapie, mając na względzie widmo czwartej fali 
wywołanej przez wariant Delta, szczepienia dzieci przeciw COVID-19 powinno stać 
się jak najbardziej powszechne.

Dlaczego warto zaszczepić dziecko 12 + przeciw COVID-19?



 Za sprawą niezaszczepionych dzieci wirus przenosić się też może na inne osoby. 

 Szczepienie dzieci ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa najmłodszych i ich 
bliskich.

 Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał.

 Stymuluje także nasze komórki odpornościowe, tak aby chroniły nas przed 
zakażeniem COVID-19.

Dlaczego warto zaszczepić dziecko 12 + przeciw COVID-19?



 Szczepienie dzieci chroni przed objawami Covid-19, co udowodniono w badaniach 
klinicznych:
 daje lżejszy przebieg choroby, jeśli już doszło do zakażenia;
 dzięki szczepieniu chronione jest przed hospitalizacją i ciężkim przebiegiem 

zakażenia COVID-19;
 budujemy odporność zbiorową;
 ułatwia powrót do normalności.

Dlaczego warto zaszczepić dziecko 12 + przeciw COVID-19?



Zdecydowanie nie warto rezygnować                    
z bezpłatnych w naszym kraju szczepień 
ochronnych.

Dzięki powszechnym szczepieniom ochronnym 
nie mamy obecnie do czynienia z 
epidemiami: 

 błonicy;
 powikłaniami gruźlicy;
 niepełnosprawnościami, spowodowanymi 

przez chorobę Heinego-Medina.



Więcej informacji na temat szczepień dzieci i młodzieży:

  https://pacjent.gov.pl

 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-
vaccines-europeans_pl

 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000038_PL
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