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Szczepionki przeciwko COVID-19
różne mechanizmy - ten sam cel

szczepionka mRNA szczepionka wektorowa
1 1

W obu typach szczepionek wykorzystywany jest fragment materiału genetycznego wirusa, 
który stanowi dla komórek naszego organizmu instrukcję dotyczącą wytwarzania 
nieszkodliwego wirusowego białka S („białka kolca”)

Szczepionkę podaje się domięśniowo 
‒ w mięsień naramienny górnej części ramienia.

Materiał genetyczny zawarty w szczepionce 
nie wbudowuje się do ludzkiego genomu, 
mRNA jest wysoce niestabilny i szybko ulega 
degradacji (stąd szczególne wymagania dotyczące 
przechowywania szczepionki).

zawiera zmodyfi kowany fragment materiału 
genetycznego wirusa. Syntetyczne mRNA 
jest „pakowane” do nanoczasteczek lipido-
wych i w tej formie dostarczane do organi-
zmu człowieka

wykorzystuje zmodyfi kowany wektor 
wirusowy (transporter). W przypadku 
szczepionki oksfordzkiej wektorem jest 
szympansi adenowirus.

Wektor transportuje sekwen-
cję genetyczną kodującą 
białko S koronawirusa. 

białko szczytowe

nanocząsteczka 
lipidowa mRNA

adenowirus z materiałem 
genetycznym



Celem szczepienia jest nabycie odporności przeciw objawowemu 
COVID-19. W przypadku ponownego kontaktu z koronawirusem 
układ odpornościowy jest już przygotowany do walki z nim.

Gdy mRNA znajdzie się w komórce organizmu, zaczyna się produkcja 
nieszkodliwego wirusowego białka S. Następnie komórka „prezentuje” wytworzone bialko 
na swojej powierzchni. Układ odpornościowy rozpoznaje to białko jako „obce” i zaczyna 
budować odpowiedź immunologiczną - wytwarzać przeciwciała, tak jak w przypadku 
infekcji COVID-19.

Wytwarza również limfocyty T i B, które bedą „pamiętać”, jak walczyć z wirusem 
wywołującym COVID-19, jeśli dojdzie w przyszłości do zakażenia. 

• Przyjęcie szczepionki przeciwko COVID-19 zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu 
 (w tym hospitalizacji) i powikłań. W przypadku nowych wariantów SARS-CoV-2 
 (np. Omicron) skuteczność szczepionek przed objawowym zachorowaniem może być 
 niższa, natomiast szczepienie nadal zmniejsza ryzyko hospitalizacji i zgonów. Ryzyko 
 zgonu z powodu COVID-19 wśród osób niezaszczepionych w stosunku do zaszczepionych  
 jest blisko 60 razy większe.
• Ochronisz innych ‒ rodzinę, przyjaciół i znajomych, szczególnie osoby o podwyższonym 
 ryzyku ciężkiego przebiegu COVID-19.
• Należy pamiętać, że szczepienie nie zapewnia 100-procentowej ochrony przed
 zachorowaniem i aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, rekomenduje się
 stosować także inne środki ochrony, w tym noszenie masek zakrywających nos i usta 
 oraz zachowywanie dystansu fi zycznego szczególnie podczas sezonu infekcyjnego.

Dlaczego warto się zaszczepić 
przeciwko COVID-19? 

odpowiedź
układu odporościowego

produkcja bialka S

sekwencja genetyczna 
kodująca białko S
koronawirusa



Źródło: htt ps://www.immunology.org/celebrate-vaccines/public-engagement/guide-childhood-vaccinati ons/how-vaccines-work

Szczepienia pozwalają na szybsze nabycie odporności na daną 
chorobę przez dużą liczbę osób. 

Jeśli w danej populacji zaszczepionych
jest tylko kilka osób

- wtedy jedna osoba zainfekowana
   może szybko zarazić dużą liczbę osób.

- wtedy jedna osoba nie może zarazić  
  szybko dużej liczby osób, więc cała 
  populacja pozostaje bezpieczna. 
  To jest tzw. odporność stadna.

Jeśli w danej populacji zaszczepiona
jest duża liczba osób



Kto powinien się zaszczepić?

Szczepienie dzieci i młodzieży

Od 17 maja 2021 r. ruszyła rejestracja na szczepienia osób w wieku 16 i 17 lat, a od 7 czerwca  
w Polsce rozpoczęto szczepienie dzieci od 12. roku życia. Obecnie dzieci są szczepione 
preparatami: Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech i Spikevax firmy Moderna. 16 grudnia 2021 r. 
rozpoczęły się szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat preparatem Comirnaty.

Przed szczepieniem należy wypełnić kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego,  
który jest dla osoby kwalifikującej podstawą, czy dziecko może być zaszczepione w danym 
terminie. 

Kwestionariusz przed przystąpieniem do szczepienia dla 16- i 17-latków wypełnia zarówno 
osoba szczepiona, jak i rodzic lub opiekun prawny nastolatka, w przypadku 12-15-latków  
formularz wypełnia tylko rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli kwestionariusz i zgoda zostaną 
wypełnione i podpisane w domu, obecność rodzica podczas szczepienia nie jest konieczna.

O kwalifikacji do szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat i młodzieży 12-15 lat decyduje każdorazowo 
lekarz.
Szczepionki przeciw COVID-19 w grupie dzieci 5-11 lat mogą być podawane w dowolnym  
czasie przed podaniem lub po podaniu, albo jednoczasowo (tylko w różne okolice ciała) z innymi 
szczepionkami w ramach Programu Szczepień Ochronnych.

Aktualne informacje znajdziesz na stronie rządowej https://www.gov.pl/web/szczepimysie

Szczepionki przeciw COVID-19  
mogą być podawane:

●  dzieciom w wieku 5-11 lat:  
 - szczepionka Comirnaty (Pfizer-BioNTech),

●  młodzieży w wieku 12-17 lat:  
 - szczepionka Comirnaty (Pfizer-BioNTech),  
 - szczepionka Spikevax (Moderna),

●  dorosłym w wieku ≥18 lat:  
 - szczepionka Comirnaty (Pfizer-BioNTech),  
 - szczepionka Spikevax (Moderna),
 - szczepionka Vaxzevria (AstraZeneca),   
 - szczepionka COVID-19 Vaccine Janssen,  
 - szczepionka Nuvaxovid (Novavax).



Bezwzględnym przeciwwskazaniem do szczepienia jest nadwrażliwość na substancję czynną 
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, w tym osoby, u których wystąpiła reakcja  
anafilaktyczna po podaniu pierwszej dawki szczepionki przeciw COVID-19 lub ciężka reakcja 
alergiczna na substancję czynną lub inny składnik szczepionki. 

Przed zaszczepieniem należy poinformować lekarza, jeśli kiedykolwiek wystąpiła ciężka 
reakcja alergiczna na leki, szczepionki lub żywność.

Kto nie może się zaszczepić?

Lekarz kwalifikujący może zdecydować o odroczeniu szczepienia, jeżeli u pacjenta występuje:

*Osoby po przechorowaniu COVID-19 dysponują odpornością nabytą. Zgodnie z rozporządzeniem z 10.03.2021 r. 
osoby po przechorowaniu COVID-19 są poddawane szczepieniu przeciwko COVID-19 - nie wcześniej niż 3 miesiące 
od uzyskania pozytywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Rozważane jest wydłużenie tego czasu. 
Dotyczy to również pacjentów, którzy po otrzymaniu pierwszej dawki zachorowali na COVID-19, ale nie dotyczy 
ozdrowieńców, którzy otrzymali skierowanie na szczepienie przed 11.03.2021 r.

W jakich sytuacjach lekarz może odroczyć 
podanie  szczepionki przeciwko COVID-19?

1 2 3
aktualne lub niedawne  
zachorowanie na COVID-19   
lub bezobjawowe zakażenie  
SARS-CoV-2*

ostra, ciężka choroba  
przebiegająca z gorączką  
lub ostra infekcja – do momentu 
ustąpienia objawów infekcji

zaostrzenie chorób 
przewlekłych 
‒ do momentu stabilizacji 
stanu pacjenta



Szczepionki przeciw COVID-19 powinny być oferowane kobietom ciężarnym i karmiącym 
piersią. Podanie szczepionki zależy od indywidualnej decyzji pacjentki i opinii lekarza. 

Pewne grupy osób są obciążone ryzykiem cięższego przebiegu choroby, w tym także zgonu  
– u nich szczepienie przeciwko COVID-19 jest szczególnie zalecane. Należą do nich m.in.:  
osoby starsze, osoby przebywające w domach opieki, osoby z obniżoną odpornością  
(np. z nowotworami czy HIV), a także te z chorobami sercowo-naczyniowymi, układu  
oddechowego i otyłością.

Skuteczność szczepionek zarówno Comirnaty, jak i Spikevax Moderny, i Vaxzevria AstraZeneca 
była podobna niezależnie od występowania chorób współistniejących. 

Czy kobiety w ciąży i karmiące piersią 
mogą się szczepić przeciwko COVID-19?

Szczepionka przeciwko COVID-19  
u osób z chorobami przewlekłymi

 

Szczepienie przeciwko COVID-19 nie jest przeciwwskazane u osób z zaburzeniami  
odporności i przyjmujących leki obniżające odporność oraz u osób z zaburzeniami krzepnięcia  
i przyjmujących leki przeciwzakrzepowe.

kobiety w ciąży i planujące ciążę ‒ kobiety ciężarne należą do grupy zwiększonego ryzyka 
wystąpienia ciężkiego przebiegu zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Ponadto dotychczas 
zebrane dane dotyczące ryzyka szczepień przeciwko COVID-19 nie stwierdzają zwiększonego 
ryzyka u kobiet w ciąży w stosunku do pozostałej populacji osób w wieku prokreacyjnym. 
Nie ma również doniesień o szkodliwym działaniu szczepionki na rozwój płodu od momentu 
zapłodnienia. Chęć zaszczepienia pacjentka powinna skonsultować z lekarzem położnikiem 
prowadzącym ciążę.

kobiety karmiące – decyzja o zaszczepieniu należy do matki karmiącej, po uwzględnieniu 
analizy korzyści i ryzyka oraz stopnia narażenia na zakażenie SARS-CoV-2. Eksperci, zważając 
na wartość mleka kobiecego i wagę szczepień przeciw COVID-19, rekomendują 
proponowanie kobietom w okresie laktacji szczepienia szczepionką mRNA przeciw 
COVID-19. Nie ma potrzeby przerywania lub unikania rozpoczynania karmienia piersią 
przez kobiety, które otrzymały szczepionkę przeciwko COVID-19.



Ostateczną decyzję, czy taka osoba  
może być zaszczepiona podejmie  
lekarz kwalifikujący do szczepienia.

Należy zachować szczególną ostrożność  
i poinformować lekarza o występowaniu  
w przeszłości zaburzeń krzepnięcia  
i o przyjmowanych lekach.

Może wystąpić zmniejszona odpowiedź immu-
nologiczna. Nie oceniano jednak skuteczności 
ani bezpieczeństwa w tej grupie pacjentów. 

Po podaniu szczepionki pacjentom z tej grupy 
mogą wystąpić u nich krwawienia lub siniaki. 
Osoby te powinny dłużej uciskać miejsce  
wkłucia.

U osób z zaburzeniami odporności lub otrzymujących leczenie immunosupresyjne

U osób z zaburzeniami krzepnięcia i przyjmujących leki przeciwzakrzepowe  

Czy jako alergik mogę się zaszczepić  
przeciwko COVID-19?

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego stanu zdrowia  
i możliwości przyjęcia szczepienia, skonsultuj się ze swoim lekarzem.

Przeciwwskazaniem do stosowania szczepionki Vaxzevria firmy Astra Zeneca są także: zakrzepica  
z małopłytkowością po wcześniejszym szczepieniu tym preparatem lub epizody zespołu przesią-
kania włośniczek w wywiadzie.

!

Pacjenci chorujący na powszechnie występujące alergie (tj. na żywność, alergeny  inhalacyjne, 
jad owadów i lateks) mogą być zaszczepieni, jeżeli nie mają innych przeciwskazań 
–  nie występuje u nich większe ryzyko reakcji alergicznej po podaniu szczepionki przeciwko  
COVID-19 niż u ogółu społeczeństwa. Dotyczy to również osób z przebytym wstrząsem  
anafilaktycznym w przebiegu tych alergii. 

Jeżeli w przeszłości wystąpiły ciężka reakcja anafilaktyczna lub wstrząs po podaniu innej  
szczepionki lub leku w zastrzyku, warto skonsultować się, telefonicznie lub osobiście, z alergo-
logiem i poprosić o wydanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podania szczepionki 
przeciwko COVID-19. Ułatwi to decyzję lekarzowi kwalifikującemu do szczepienia. Lekarz może 
zalecić dłuższą, 30-minutową obserwację po szczepieniu w placówce medycznej. 

  Bezwzględnym przeciwwskazaniem do podania szczepionki przeciw COVID-19 jest  
  ciężka i/lub natychmiastowa reakcja alergiczna po podaniu pierwszej dawki  
  szczepionki lub na jakikolwiek jej składnik oraz natychmiastowa reakcja alergiczna na  
  PEG (glikol polietylenowy) lub polisorbat. 

!



Osoby po przechorowaniu COVID-19 dysponują odpornością 
nabytą. Od 17 maja szczepienie ozdrowieńców (czyli osób, które 
przebyły COVID-19) odbywa się nie wcześniej niż 30 dni od daty 
uzyskania dodatniego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2. 
Dotyczy to również osób, które po otrzymaniu pierwszej 
dawki szczepionki zachorowały na COVID-19, co skutkuje 
zastosowaniem wskazanego odstępu przed podaniem drugiej 
dawki (z wyj. jednodawkowej szczepionki COVID-19 Vaccine 
Janssen).

Czy ozdrowieńcy mogą szczepić się  
przeciwko COVID-19?

Inne szczepionki, w tym alergenowe, mogą być podawane 14 dni przed albo 14 dni po  
podaniu jakiejkolwiek dawki szczepionki Spikevax firmy Moderna lub Comirnaty firmy 
Pfizer/BioNTech, a 7 dni przed lub 7 dni po podaniu jakiejkolwiek dawki szczepionki  
Vaxzevria AstraZeneca. W przypadku COVID-19 Vaccine Janssen odstęp między przyjęciem 
tego preparatu a podaniem innej szczepionki wynosi co najmniej 14 dni, z wyjątkiem 
żywych szczepionek atenuowanych, które powinny być podawane przynajmniej 28 dni 
przed lub 28 dni po szczepieniu preparatem firmy Janssen.

Szczepienia przeciwko COVID-19  
a inne szczepionki i odczulanie

 

dni14



Podobnie jak standardowe szczepionki, również te przeciw COVID-19 muszą przejść 3 fazy  
badań klinicznych oceniających ich skuteczność i bezpieczeństwo. 

Skuteczność

Skuteczność na podstawie dostępnych Charakterystyk Produktów Leczniczych.  
W przypadku preparatu Comirnaty szczepionka może nie zapewniać pełnej ochrony przed 
upływem co najmniej 7 dni od otrzymania drugiej dawki, w przypadku COVID-19 Vaccine 
Moderna - co najmniej 14 dni, a w przypadku Vaxzevria AstraZeneca co najmniej 15 dni. 
Z kolei w przypadku COVID-19 Vaccine Janssen ok. 14 dni od podania preparatu (tylko jedna 
dawka).

3 fazybadań

Bezpieczeństwo – jak często występują niepożądane 
odczyny poszczepienne?

Częstość występowania niepożądanych odczynów poszczepiennych

Bardzo częste 
(więcej niż 1 na  

10 osób)

Częste 
(maks. 1 na 10 

osób)

Niezbyt częste 
(maks. 1 na 100 

osób)

Rzadkie 
(maks. 1 na 1000 

osób)

Częstość nieznana 
(nie może być określona 
na podstawie dostępnych 

danych)

Comirnaty  
(Pfizer/
BioNTech)

● ból, obrzęk w miejscu  
   wstrzyknięcia
● zmęczenie
● ból głowy
● ból mięśni
● ból stawów
● dreszcze, gorączka

● zaczerwienienie  
   w miejscu  
   wstrzyknięcia
● nudności

● powiększone węzły    
   chłonne
● złe samopoczucie
● ból kończyny
● bezsenność
● świąd w miejscu  
   wstrzyknięcia

● ostre obwodowe  
   porażenie nerwu  
   twarzowego

● anafilaksja
● zapalenie mięśnia  
   sercowego
● zapalenie osierdzia
● rozległy obrzęk kończyny, 
   w którą podano szcze-   
   pionkę
● obrzęk twarzy, u osób  
   zaszczepionych, którym  
   wcześniej wstrzykiwano  
   wypełniacze dermato-  
   logiczne

Spikevax 
(Moderna)

● powiększone węzły  
   chłonne
● ból głowy
● nudności, wymioty
● ból mięśni, stawów
● ból w miejscu  
   wstrzyknięcia
● zmęczenie
● dreszcze
● gorączka
● obrzęk w miejscu  
   wstrzyknięcia

● zaczerwienienie  
   w miejscu    
   wstrzyknięcia
● pokrzywka  
   w miejscu
   wstrzyknięcia
● wysypka  
   w miejscu    
   wstrzyknięcia

● świąd w miejscu  
   wstrzyknięcia

● ostre obwodowe  
   porażenie nerwu
   twarzowego
● obrzęk twarzy
● niedoczulica

● zapalenie mięśnia  
   sercowego i wsierdzia

95% 94%

60% 67%

skuteczność szczepionki Comirnaty 
w zapobieganiu wystąpieniu  
COVID-19 ≥7 dni od otrzymania 
drugiej dawki szczepionki (badaniem 
objęto 36 523 osób). 

skuteczność szczepionki COVID-19  
Spikevax Vaccine Moderna w zapobieganiu  
COVID-19 ≥ 14 dni od podania drugiej 
dawki (przebadano 28 207 osób). 

skuteczność szczepionki Vaxzevria 
AstraZeneca w zapobieganiu  
COVID-19 ≥ 15. dni od podania  
drugiej dawki (przebadano 10 468 
osób)

skuteczność szczepionki COVID-19 
Vaccine Janssen w zapobieganiu 
COVID-19 ≥ 14 dni od podania 
(przebadano 39 321 osób)



Częstość występowania niepożądanych odczynów poszczepiennych
Bardzo częste 

(więcej niż 1 na  
10 osób)

Częste 
(maks. 1 na 10 

osób)

Niezbyt częste 
(maks. 1 na 100 osób)

Rzadkie 
(maks. 1 na 1000 

osób)

Częstość nieznana 
(nie może być określona 
na podstawie dostępnych 

danych)

Vaxzevria 
AstraZeneca

● ból głowy
● nudności
● ból mięśni
● ból stawów
● zmęczenie,
● złe samopoczucie 
● uczucie gorączki
● dreszcze
W miejscu  
wstrzyknięcia:
● ból 
● tkliwość
● ucieplenie
● świąd
● siniaki

 ● wymioty,
 ● obrzęk 
    w miejscu  
    wstrzyknięcia,
 ● rumień 
    w miejscu  
    wstrzyknięcia
 ● gorączka 
    (> 38◦C)
● przemijająca,     
    łagodna  
    małopłytkowość
● ból kończyn
● choroba grypo-
    podobna
● astenia

● powiększone węzły 
   chłonne
● zmniejszony apetyt
● zawroty głowy
● senność
● letarg
● nadmierna  
    potliwość
● świąd
● wysypka
● pokrzywka
● ból brzucha

● anafilaksja
● zespół przesiąkania 
    włośniczek
● obrzęk naczynioruchowy

COVID-19 
Vaccine 
Janssen

● ból głowy 
● nudności
● ból mięśni
● zmęczenie
● ból, w miejscu 
   wstrzyknięcia

● kaszel
● ból stawów
● gorączka
● rumień 
   w miejscu   
   wstrzyknięcia
● obrzęk 
   w miejscu 
   wstrzyknięcia
● dreszcze

● drżenie
● kichanie
● ból gardła
● wysypka
● nadmierna potliwość
● osłabienie mięśni
● ból kończyn
● ból pleców
● astenia
● złe samopoczucie

● nadwrażliwość  
   (reakcje alergiczne 
   skóry i tkanek 
   podskórnych)
● pokrzywka

● anafilaksja
● zespół przesiąkania 
    włośniczek

Wszystkie cztery szczepionki (Comirnaty, Spikevax Moderny, Vaxzevria AstraZeneca i COVID-19 
Vaccine Janssen) powodują głównie łagodne niepożądane odczyny poszczepienne, takie jak: ból 
w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, gorączka, ból głowy. Większość niepożądanych odczynów 
poszczepiennych jest łagodna i nie powinna utrzymywać się dłużej niż kilka dni.

Ciężkie reakcje alergiczne (anafilaksja) po podaniu szczepionek przeciwko COVID-19 występują 
bardzo rzadko. Występowanie ogólnoustrojowych niepożądanych odczynów poszczepiennych 
było częstsze po drugiej niż pierwszej dawce szczepionki, również ich przebieg był cięższy,  
z wyjątkiem Vaxzevria AstraZeneca, dla której w porównaniu z pierwszą dawką,  
niepożądane odczyny poszczepienne po drugiej dawce były rzadsze i łagodniejsze. 

Bardzo rzadkim działaniem niepożądanym szczepionki Vaxzevria AstraZeneca i COVID-19 
Vaccine Janssen są zakrzepy krwi z małopłytkowością.

Po podaniu preapartu COVID-19 Vaccine Janssen bardzo rzadko zgłaszano przypadki zespołu 
przesiąkania włośniczek i zespołu Guillain-Barré.

Po podaniu szczepionki Comirnaty i Spikevax bardzo rzadko obserwowano przypadki zapalenia 
mięśnia sercowego i zapalenia osierdzia, głównie w ciągu 14 dni po szczepieniu, częściej po 
drugiej dawce i u młodszych mężczyzn.



Niepożądane odczyny poszczepienne (NOP)  
– jak sobie z nimi radzić?

NOP Zalecenia
Ból, obrzęk w miejscu 
wstrzyknięcia

Przy niewielkiej bolesności zalecane są leki przeciwbólowe dostępne bez recepty (np. paracetamol, 
ibuprofen). 
W razie potrzeby zastosuj miejscowo okład z sody (1/2 szklanki letniej wody + łyżeczka sody 
oczyszczonej) lub dostępne bez recepty żele na obrzęki (np. z octanowinianem glinu). Przy nasilo-
nej bolesności z zaburzeniem ruchomości kończyny, skontaktuj się ze swoim lekarzem opieki 
podstawowej

Zmęczenie, złe  
samopoczucie

Wskazany jest odpoczynek. Przy nasilonym osłabieniu niezwłocznie skontaktuj się ze swoim  
lekarzem opieki podstawowej

Ból głowy Przy niewielkiej bolesności zalecane są leki przeciwbólowe dostępne bez recepty (paracetamol, 
ibuprofen). 
Przy nasilonym bólu głowy niezwłocznie skontaktuj się ze swoim lekarzem opieki podstawowej 
lub z pogotowiem ratunkowym (112 lub 999).

Ból mięśni, ból stawów,  
ból kończyny

Przy niewielkiej bolesności zalecane są leki przeciwbólowe dostępne bez recepty (np. paracetamol, 
ibuprofen). Przy nasilonej bolesności skontaktuj się ze swoim lekarzem opieki podstawowej

Dreszcze,  
gorączka

Jeśli temperatura ciała wynosi >380C, zalecane są leki przeciwgorączkowe dostępne bez recepty  
(np. paracetamol, ibuprofen). 
Sprawdzaj, czy temperatura ciała obniża się po zastosowaniu leku. Pamiętaj, by przed przyjęciem 
leku uważnie przeczytać ulotkę, sprawdzić datę ważności i sposób dawkowania. 
Zastosuj chłodne okłady (na kark, na brzuch i pachwiny, pod kolana) lub kilkuminutową kąpiel w letniej 
wodzie. 
Pamiętaj o odpowiedniej ilości płynów, aby uniknąć odwodnienia (nie mniej niż 2 l. na dobę). 
Jeśli wysoka gorączka (>390C) nie ustępuje po podaniu leków przeciwgorączkowych i trwa >2 dni,  
skontaktuj się ze swoim lekarzem opieki podstawowej lub z pogotowiem  (112 lub 999).

Nudności Zaleca się unikanie potraw ciężkostrawnych (np. o wysokiej zawartości tłuszczu, ostrych, mocno przypra-
wionych) oraz produktów zawierających sporo błonnika nierozpuszczalnego (np. płatków owsianych, 
orzechów, nasion, nasion roślin strączkowych, surowych warzyw i owoców (preferuj w tym okresie 
gotowane, duszone). Lepiej tolerowane mogą być pokarmy w postaci płynnej, np. zupy, koktaile, jogurty, 
musy owocowe. 
Napoje z dodatkiem rumianku lub imbir mogą łagodzić dolegliwości. 
Jeżeli objaw długo się utrzymuje i/lub jest bardzo nasilony, skontaktuj się ze swoim lekarzem opieki 
podstawowej.

Świąd w miejscu 
wstrzyknięcia

Unikaj drapania - może nasilać dolegliwości. Jeżeli świąd jest uciążliwy i trudny do zniesienia, 
można zastosować dostępne bez recepty maści przeciwświądowe z dimetindenem.

Ostre obwodowe 
porażenie nerwu  
tearzowego

Niezwłocznie skontaktuj się ze swoim lekarzem opieki podstawowej

Ciężka reakcja  
alergiczna (wstrząs 
anafilaktyczny)

Po podaniu szczepionki pacjent powinien zostać na terenie Centrum Medycznego przez 15 minut 
po wykonaniu szczepienia, aby personel medyczny mógł szybko zareagować w razie wystąpienia 
ciężkiej reakcji alergicznej. Objawy silnej reakcji alergicznej mogą obejmować: trudności z oddy-
chaniem, opuchliznę twarzy i gardła, szyim rytm serca, silną wysypkę na całym ciele i/lub zawroty 
głowy i osłabienie. 
Jeżeli nasilona reakcja alergiczna wystąpi poza placówką medyczną, skontaktuj się z pogotowiem  
(112 lub 999). 

Reakcje związane  
z lękiem, np. omdlenia, 
hiperwentylacja lub 
reakcje zwiazane ze 
stresem jak psychogen-
na reakcja na wstrzyk-
nięcie w użyciem igły

W przypadku objawów reakcji lękowej związanej ze wstrzyknięciem z użyciem igły, personel 
zapewni wsparcie. 
Jeżeli objawy reakcji lękowej pojawią się w domu, skontaktuj się ze swoim lekarzem opieki  
podstawowej.



* Termin podania drugiej dawki szczepionki może ulec zmianie w przypadku jego indywidualnego przesunięcia 
   lub wprowadzenia nowych zasad przez Ministerstwo Zdrowia.

Szczepienie przeciwko COVID-19 - krok po kroku

Od decyzji o zaszczepieniu 
do nabycia odporności 

Vaxzevria AstraZenecaComirnaty Spikevax fi rmy Moderna

Comirnaty, Spikevax firmy Moderna, Vaxzevria AstraZeneca

COVID-19 Vaccine Janssen

IKP - Internetowe Konto Pacjenta
**  Tak jak w przypadku każdej innej szczepionki, szczepionki przeciwko  
 COVID-19 mogą nie chronić wszystkich osób, które je otrzymały. 
 Okres utrzymywania się odporności jest nadal ustalany w toku badań  
 klinicznych.

Comirnaty, Spikevax firmy Moderna, Vaxzevria AstraZeneca

Szczepionki nie zapewniają odporności na całe życie. Liczba przeciwciał chroniących przed zachorowaniem z czasem spada, 
dlatego od 1 września 2021 r. odbywają się szczepienia trzecią dawką przypominającą przeciwko COVID-19. 
Dawkę przypominającą szczepienia mogą przyjąć wszystkie osoby powyżej 12. roku życia z zachowaniem odstępu 5 miesięcy 
od ukończenia pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19.  
Osoby w wieku 12-17 lat jako dawkę przypominającą przyjmują szczepionkę Comirnaty. Warunkiem zgłoszenia się na szczepienie 
jest co najmniej 5-miesięczny odstęp od zakończonego procesu szczepienia dla osób zaszczepionych dwiema dawkami. Jeśli ten 
warunek jest spełniony, skierowanie na szczepienie dawką przypominającą jest wystawiane automatycznie. 
Osobom, które przyjmą dawkę przypominającą zostanie wydłużona ważność Unijnego Certyfi katu COVID (UCC). Od 1 lutego 
2022 r. ważność certyfi katu wynosi 270 dni. Data ważności jest liczona od ostatniego szczepienia.

COVID-19 Vaccine Janssen

IKP - Internetowe Konto Pacjenta
**  Tak jak w przypadku każdej innej szczepionki, szczepionki przeciwko  
 COVID-19 mogą nie chronić wszystkich osób, które je otrzymały. 
 Okres utrzymywania się odporności jest nadal ustalany w toku badań  

Szczepionka podjednostkowa, białkowa Nuvaxovid (Novavax):
• podawana osobom w wieku ≥18 lat,
• szczepienie podstawowe: 2 dawki podawane w odstępie 3 tygodni.



   Nie trzeba znać numeru swojego e-Skierowania ‒ wystarczy numer pesel.  
   W trakcie rezerwacji terminu szczepienia od razu zostaniesz umówiony na dwie  
   wizyty. 

Więcej o tym, jak zarejestrować się na szczepienie dowiesz się ze strony rządowej: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja 

i

Zaleca się, aby cykl szczepienia przeciwko COVID-19 był wykonany jednym preparatem. 
Od 23 lipca 2021 r. możliwa jest jednak realizacja schematów mieszanych szczepień preparatami 
Vaxzevria (AstraZeneca), Comirnaty (Pfizer BioNTech), Spikevax (Moderna) w określonych  
sytuacjach, tj.:
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konieczność podania innego preparatu w celu dokończenia rozpoczętego schematu 
szczepienia z powodu niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP), który wystąpił 
po podaniu pierwszej dawki, w sytuacji, gdy korzyści z takiego postępowania przeważają 
nad ryzykiem, zwłaszcza u osób z grup ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19,

podanie szczepionki niezgodnie ze wskazaniami wiekowymi określonymi  
w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL) i konieczność podania jako 
drugiej dawki preparatu zalecanego dla danej grupy wiekowej,

podanie innej szczepionki w ramach drugiej dawki szczepienia w wyniku błędnego  
podania preparatu.

• W przypadku schematu mieszanego w ramach jednego cyklu szczepienia stosuje się  
 schemat dwudawkowy. 
• W schemacie podstawowym osobom w wieku ≥ 18 lat w celu dokończenia rozpoczętego 
 dwudawkowego schematu szczepienia preparatami: Spikevax (Moderna), Comirnaty 
 (Pfizer-BioNTech), lub Vaxzevria (AstraZeneca), gdy zachodzi konieczność zmiany preparatu 
  (niezależnie od przyczyny), można podać każdą inną dostępną szczepionkę mRNA,  
 lub szczepionkę Vaxzevria (AstraZeneca), zachowując odstęp ≥ 28 dni między dawkami.
• W szczepieniu przypominającym wykonywanym u osób w wieku ≥ 18 lat zaleca się podanie:
 - szczepionki mRNA w odstępnie co najmniej 5 miesięcy po szczepieniu podstawowym 
 preparatem mRNA lub Vaxzevria (AstraZeneca),
 - szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen lub szczepionki mRNA w odstępnie co najmniej 
 2 miesięcy po szczepieniu szczepionką COVID-19 Vaccine Janssen, Preparat COVID-19  
 Vaccine Janssen może być podany warunkowo jako dawka przypominająca po szczepieniu 
 podstawowym szczepionką mRNA przeciw COVID-19 z zachowaniem odstępu co najmniej  
 5 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu.
• U osób szczepionych dawką przypominającą można stosować szczepionki:
 - Comirnaty w pełnej dawce;
 - Spikevax połowa dawki,
 - Szczepionka COVID-19 Vaccine Janssen w pełnej dawce.
• Kwalifikacji do szczepienia w schemacie mieszanym, decyduje lekarz w oparciu  
 o odnotowany NOP oraz korzyści zdrowotne z zakończenia schematu szczepienia.
• Wskazane schematy mieszane są dokumentowane Unijnym Certyfikatem COVID (UCC).

Szczepienie schematem mieszanym



   Nie trzeba znać numeru swojego e-Skierowania ‒ wystarczy numer pesel.  
   W trakcie rezerwacji terminu szczepienia od razu zostaniesz umówiony na dwie  
   wizyty. 

Więcej o tym, jak zarejestrować się na szczepienie dowiesz się ze strony rządowej: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja 

Gdzie mogę zapisać się na szczepienie?
Lista placówek, w których możesz zaszczepić się przeciwko koronawirusowi, jest opublikowana 
na stronie gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien . Na mapie znajdziesz placówki z całej 
Polski. Lista punktów jest aktualizowana. 

Medicover Polska również uczestniczy w procesie szczepień przeciwko COVID-19.  
40 naszych centrów medycznych (poza Centrum Medicover Tarchomin w Warszawie  
oraz placówkami przyzakładowymi) zostało zakwalifikowanych do Narodowego Programu 
Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 ogłoszonego przez Rząd.

Pacjenci Medicover korzystają z tej samej ścieżki rejestracji na szczepienie co pacjenci spoza  
Medicover, do której prowadzi dedykowany kafelek „COVID-19 Szczepienie” w Medicover OnLine.

Po wejściu w tę zakładkę znajdziesz instrukcje dot. rejestracji  
na szczepienia oraz kafelek „Umów się na szczepienie na COVID-19” 
linkujący do systemu E-rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19. 

Jestem pacjentem Medicover 
– jak mogę zapisać się na szczepienie?

COVID-19 szczepienie

Umów

Informacje

Umów się  
na szczepienie  
na COVID-19

Umów Zobacz Zobacz Zobacz

Kiedy mogę się 
zaszczepić na  
COVID-19?

Jak zalogować się do 
internetowego Konta 

Pacjenta?

Kiedy dostanę  
skierowanie na  

szczepienie?



Jak zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta
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Wejdź na stronę Internetowego Konta Pacjenta

Naciśnij przycisk „Zaloguj się” na stronie głównej

Możesz zalogować się poprzez: profil zaufany

dowód osobisty z warstwą elektroniczną  
(e-Dowód)

konto internetowe  
iPKO, Inteligo w PKO BP,  konto internetowe  
w Pekao SA lub przez Bank Spółdzielczy
rejestrację bez profilu zaufanego 
(wystarczy nr telefonu i PESEL)

Kiedy dostanę skierowanie i jak to sprawdzić?
Wystawione e-Skierowanie jest dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta.  
Można je sprawdzić po zalogowaniu się do aplikacji IKP.IPK

Wszystkie osoby pełnoletnie oraz dzieci w wieku 5-11 i młodzież w wieku 12-17 mają już  
wystawione e-skierowanie na szczepienie. Tylko ozdrowieńcy muszą poczekać 30 dni od  
pozytywnego wyniku testu na wystawienie im e-skierowania.

Jeśli Twoje e-skierowanie wygaśnie po 90 dniach od wystawienia, a w międzyczasie się nie 
zaszczepiłeś, to zostanie Ci wystawione kolejne e-skierowanie.  



Po otrzymaniu skierowania na szczepienie można umówić termin szczepienia, korzystając  
z poniższych kanałów:

Jeżeli stan zdrowia pacjenta i odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu są jednoznaczne  
i nie budzą wątpliwości, może on być zaszczepiony bez badania fizykalnego. W przypadku  
wątpliwości co do stanu zdrowia badanego lekarz przeprowadza badanie fizykalne. 

O kwalifikacji do szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat i młodzieży w wieku 12-15 lat decyduje 
każdorazowo lekarz.

Zaświadczenie o szczepieniu
Informacja o przebytym szczepieniu jest wprowadzana do e-Kart Szczepień. Oprócz tego  
są wystawiane tzw. kody QR, które można pobrać z Internetowego Konta Pacjenta.  
A jeśli ktoś nie ma takiej możliwości, wówczas może wziąć z punktu szczepień wydruk  
potwierdzający zaszczepienie - Unijny Certyfikat COVID (UCC). Będzie on umożliwiał  
korzystanie z uprawnień, które przysługują osobom zaszczepionym. Kod QR jest wystawiany  
po zaszczepieniu drugą dawką i przedłużany po przyjęciu dawki przypominającej. Kod QR jest 
również dostępny w aplikacji mObywatel. 

Unijny Certyfikat COVID (nazywany również paszportem covid), czyli potwierdzenie szczepienia, 
można też znaleźć w mobilnej aplikacji mObywatel. Jest to przydatne np. podczas kontroli  
granicznej. Certyfikat jest dostępny w języku polskim i angielskim. W takiej formie jest  
akceptowany w całej Unii Europejskiej.

Mam już skierowanie na szczepienie. 
Co dalej należy zrobić, aby się zaszczepić?

Czy każda osoba w trakcie kwalifikacji do 
szczepienia wymaga badania fizykalnego?

poprzez  
e-Rejestrację  
dostępną na  

pacjent.gov.pl

za pośrednictwem
infolinii NFZ 989

przez kontakt 
z wybranym 

punktem 
szczepień

poprzez  
dedykowaną

infolinię  
Medicover 

500 900 530

wysyłając SMS  
na numer

664 908 556  
o treści

SzczepimySie



Przygotowanie do szczepienia
Szczepienie nie wymaga żadnego przygotowania, można je wykonać o dowolnej porze dnia. 
Nie trzeba być na czczo. Szczepionka jest podawana w formie iniekcji domięśniowej w ramię  
– z reguły wybiera się ramię ręki niedominującej. Jak przed każdym innym szczepieniem, lekarz 
na początku kwalifikuje pacjenta do podania szczepionki ‒ odbywa się to w trakcie tej samej 
wizyty.

Osoba, która otrzymała szczepionkę (lub jej opiekun) powinna otrzymać  
„Kartę identyfikacji i przypomnienia o szczepieniu” zawierającą termin podania drugiej 
dawki szczepionki w przypadku preparatów dwudawkowych.

     O czym warto pamiętać, wybierając się na szczepienie?

• Ubierz się odpowiednio – tak, by łatwo można było odsłonić ramię do podania szczepionki. 
• Przygotuj listę leków, które przyjmujesz na stałe, aby poinformować o tym lekarza.
• Zabierz ze sobą długopis i dowód osobisty. 
• Przyjdź ok. 10 minut wcześniej. 
• Pamiętaj, aby w centrum medycznym przebywać w maseczce. 
• Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie dotrzeć na szczepienie, możesz przyjść z osobą  
 towarzyszącą pod warunkiem, że jest zdrowa – wszystkie osoby przed wejściem do centrum  
 medycznego muszą przejść triaż. 
• Jeżeli masz ostrą, ciężką chorobę przebiegającą z gorączką lub ostrą infekcję, aktualną  
 lub niedawną infekcje COVID-19, czy zaostrzenie choroby przewlekłej, przesuń termin  
 szczepienia do czasu ustąpienia objawów. 

i
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W trakcie kwalifikacji do szczepienia należy poinformować o wszystkich przyjmowanych lekach, 
zwłaszcza obniżających odporność i przeciwkrzepliwych. Brak jest obecnie danych  
dotyczących wpływu przyjmowanych leków na działanie szczepionek przeciwko COVID-19. 

Czy szczepionka przeciwko COVID-19  
wchodzi w interakcje z lekami?



Proces szczepienia

Przybycie 
do centrum 
medycznego

Zgłoszenie się
do punktu 
kwalifi kacji

Szczepienie Przebywanie na terenie 
CM przez minimum 

15 min.po szczepieniu

Wypełnienie 
formularza i kwalifi -
kacja do szczepienia

Żadna metoda ochrony przed COVID-19 nie jest idealna 
– im więcej ich zastosujesz, tym większa jest Twoja szansa na sukces

Model walki z pandemią ‒ tzw.  model szwajcarskiego sera ‒ zakłada, że każda metoda ochrony 
przypomina plaster szwajcarskiego sera – nie jest idealna, każdy plaster ma dziury.  Jeśli jednak 
nałożymy te plastry na siebie – zastosujemy kilka metod ochrony (np. szczepienie, mycie rąk, 
noszenie maseczek) ‒ zwiększamy swoją szansę na niezachorowanie na COVID-19. 

Należy stosować wszelkie dostępne sposoby ograniczania pandemii. 
Informacji o zasadach postępowania dla osób zaszczepionych należy szukać w serwisach rządowych, 
np. na stronie htt ps://www.gov.pl/web/szczepimysie.

Model opracowany przez McKay I.M., htt ps://virologydownunder.com/the-swiss-cheese-infographic-that-went-viral/ (dostęp: 14.01.2020 r.), 
na podstawie: Reason J. Human error: models and management. BMJ. 2000;320(7237):768-770. doi:10.1136/bmj.320.7237.768.


