
Przewodnik po szczepieniach przeciwko COVID-19  

Dlaczego zaszczepienie się przeciwko COVID-19 jest ważne? 
Przyjęcie szczepionki przeciwko COVID-19 zapewni ochronę Tobie, a także może 
pomóc chronić członków Twojej rodziny i Twoich podopiecznych. 
 
Taka szczepionka powinna pomóc w obniżeniu wskaźnika zachorowalności na 
poważną chorobę i uratowaniu życia, odciążając system opieki zdrowotnej NHS i 
opieki społecznej. 
 
Kto może zaszczepić się przeciwko COVID-19? 
NHS zaprasza na szczepienia realizowane etapami zależnie od dostępności zapasów 
szczepionek.  Gabinety lekarskie na podstawie list pacjentów zapraszają ich do 
ustalania terminu szczepionki w jednym z lokalnych punktów szczepień w hrabstwie.  
Obecnie NHS zapewnia szczepionki przeciwko COVID-19 osobom znajdującym się w 
grupie najwyższego ryzyka zakażenia się koronawirusem: 

1. rezydentom domów opieki dla seniorów i ich opiekunom; 
2. wszystkim osobom, które ukończyły 80. rok życia, oraz pracownikom służby 

zdrowia i opieki społecznej, którzy stoją na pierwszej linii walki z 
koronawirusem; 

3. wszystkim osobom, które ukończyły 75. rok życia; 
4. wszystkim osobom, które ukończyły 70. rok życia oraz osobom objętym 

specjalistycznym leczeniem klinicznym.   
   
W jaki sposób pacjenci będą zapraszani na szczepienia? 
Większość osób otrzyma zaproszenie telefonicznie, za pośrednictwem SMS-a lub 
listownie od lekarza pierwszego kontaktu lub pracowników krajowego systemu 
rezerwacji. Zostaną podane wszystkie informacje niezbędne do rezerwacji terminu, w 
tym numer NHS.  
 
Należy czekać na kontakt z gabinetu lekarza / NHS w sprawie wolnego terminu. 
 
Jaka jest skuteczność szczepionki przeciwko COVID-19? 
Pierwsza dawka szczepionki przeciwko COVID-19 powinna zapewnić skuteczną 
ochronę, jednak w celu zapewnienia sobie dłuższej ochrony konieczne jest przyjęcie 
obu dawek. Druga dawka może zostać podana do 12 tygodni po pierwszej dawce.  
 
Istnieje ryzyko zakażenia się koronawirusem lub zakażania nim innych nawet po 
przyjęciu szczepionki.  Dlatego ważne jest, aby nadal przestrzegać zasady 
dystansowania społecznego i noszenia osłony na usta i nos w sytuacjach, kiedy 
przestrzeganie tej zasady nie jest możliwe.  
 
Jakie szczepionki przeciwko COVID-19 są aktualnie dostępne? 



Dostępne są zarówno szczepionki firmy Pfizer/BioNTech, jak i Oxford/AstraZeneca. 
Udowodniono bezpieczeństwo obu szczepionek i zapewnianie przez nie wysokiego 
poziomu ochrony. Szczepionki zostały zatwierdzone przez brytyjski Urząd Rejestracji 
Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych (Medicines & Healthcare products 
Regulatory Agency, MHRA).  W przyszłości mogą zostać zatwierdzone nowe 
szczepionki, jednak będą one musiały przejść wszystkie badania kliniczne i kontrole 
bezpieczeństwa, jakie przechodzą wszystkie pozostałe licencjonowane leki. 
 
Czy szczepionka zawiera produkty zwierzęce? 
Zatwierdzone szczepionki przeciwko COVID-19 nie zawierają produktów zwierzęcych, 
produktów pochodzących od płodów czy mikroczipów.  Szczepionki są aktywnie 
promowane przez Krajową Radę Doradczą ds. Meczetów i Imamów (Mosques and 
Imams National Advisory Board, MINAB) i innych przywódców religijnych.  
 
Szczepionki nie zawierają żywego wirusa i nie wywołają choroby COVID-19. W żaden 
sposób nie wpływają na DNA człowieka.   
 
Czy NHS ma pewność, że szczepionki są bezpieczne? 
Tak. NHS nie dopuszcza możliwości stosowania szczepionek przeciwko COVID-19, 
dopóki niezależni eksperci nie stwierdzą, że jest ona bezpieczna. Według MHRA, 
oficjalnego organu regulacyjnego w Wielkiej Brytanii, obie dostępne obecnie 
szczepionki są bezpieczne i skutecznie chronią przed zachorowaniem.   
 
Jak wygląda procedura w punkcie szczepień? 
W punktach szczepień dokładnie stosuje się procedury egzekwowania przestrzegania 
przez pacjentów zasady dystansowania społecznego.   Na czas wizyty należy nosić 
maseczkę, chyba że jest się zwolnionym z tego obowiązku ze względów medycznych.   
 
Osoby potrzebujące usług tłumacza ustnego lub innej pomocy podczas wizyty 
powinny wcześniej powiadomić o tym punkt szczepień.  O wątpliwościach 
dotyczących realizacji wizyty należy porozmawiać z lekarzem pierwszego kontaktu.  
 
Jakich skutków ubocznych można spodziewać się po przyjęciu szczepionki? 
Szczepionki mają skutki uboczne podobnie jak wszystkie inne leki. Większość działań 
niepożądanych ma łagodny i krótki przebieg. Nie występują one u wszystkich 
zaszczepionych osób. Nawet w przypadku pojawienia się skutków ubocznych po 
pierwszej dawce konieczne będzie przyjęcie drugiej dawki.  
 
Bardzo częste skutki uboczne to m.in.: 

▪ bolesność ramienia w miejscu wkłucia, uczucie ciężkości w ramieniu i 
nadwrażliwość ramienia; zwykle objawy te najdotkliwiej będą odczuwane po 
1–2 dniach po przyjęciu szczepionki; 

▪ zmęczenie; 
▪ ból całego ciała lub łagodne objawy grypopodobne; 
▪ nudności lub wymioty.  



 
Dotychczas przeciwko COVID-19 zaszczepiono miliony osób i bardzo rzadko zgłaszano 
przypadki poważnych działań niepożądanych np. reakcji alergicznych. Nie zgłoszono 
odległych powikłań.  
 
Jeśli pojawia się reakcja na szczepienie, zwykle pojawia się w ciągu kilku minut. 
Personel podający szczepionki przeszedł szkolenie w zakresie postępowania w 
przypadku reakcji alergicznych i ich leczenia. 
 
 
Kiedy należy przyjąć drugą dawkę? 
Główni Lekarze w Wielkiej Brytanii wspólnie uzgodnili większy odstęp czasowy 
między pierwszą a drugą dawką (do 12 tygodni), co pozwoli większej liczbie osób na 
szybsze przyjęcie pierwszej dawki. Druga dawka szczepionki powinna być tego 
samego typu co pierwsza.   
 
Porady dla ciężarnych, rozważających ciążę lub karmiących piersią 
Nie ma dowodów na to, że szczepionka COVID-19 nie jest bezpieczna dla ciężarnych, 
jednak zanim będzie ona standardowo podawana osobom w ciąży, konieczne będzie 
uzyskanie dalszych dowodów. 
 
Porozmawiaj ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu, jeśli: 

• znajdujesz się w grupie wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem ze 
względu na miejsce pracy; 

• chorujesz na chorobę zwiększającą ryzyko poważnych powikłań po 
zachorowaniu na COVID-19. 

 
Szczepionkę przeciwko COVID-19 mogą przyjąć osoby karmiące piersią. 
 
Po przyjęciu szczepionki należy unikać ciąży. Szczepionka nie wywołuje choroby 
COVID-19 u matki czy nienarodzonego dziecka. Nie ma dowodów na to, że 
szczepionka obniża płodność mężczyzn i kobiet.  
 
Obecnie choruję na COVID-19. Czy mogę przyjąć szczepionkę? 
Osoby cierpiące obecnie na COVID-19 lub mające objawy przypominające chorobę 
COVID-19 powinny poczekać na przyjęcie szczepionki do chwili wyzdrowienia. 
 
Chorowałem(-am) już na COVID-19. Czy mimo to muszę się szczepić? 
Tak, nadal zaleca się przyjęcie szczepionki.  Obecnie nie ma dowodów na to, że 
przejście COVID-19 zapewnia długotrwałą odporność na koronawirusa.  


