
POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY RODZINNEJ ODPOWIADA  
NA PYTANIA ZWIĄZANE Z DRUGĄ DAWKĄ SZCZEPIONKI  
PRZECIW COVID-19 ORAZ SZCZEPIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY.

CZY W PRZYPADKU SZCZEPIENIA DZIECI  
I MŁODZIEŻY (12-17 LAT) OBOWIĄZUJĄ  
TE SAME ZASADY PRZED I PO SZCZEPIENIU,  
JAK W PRZYPADKU DOROSŁYCH?
Starsze nastolatki mogą samodzielnie zgłosić się na szczepie-
nie, ale na formularzu kwalifikacyjnym do szczepienia muszą 
mieć podpisaną zgodę na szczepienie przez jednego z rodzi-
ców. Młodsze dzieci również mogą zgłosić się samodzielnie, 
choć z uwagi na wiek – im młodsze dziecko, tym bardziej 
obecność jednego z rodziców jest pożądana.

Co ważne – dzieci i nastolatki do 15. roku życia muszą być 
kwalifikowane do szczepienia przez lekarza, a kwalifikacja 
powinna obejmować badanie fizykalne. Zalecenie to wynika 
z troski o jak największe bezpieczeństwo szczepionej młodzieży 
i ograniczenie ryzyka przeoczenia objawów, które mogłyby być 
przeciwwskazaniem do szczepienia (np. ostra infekcja).

CZY OBJAWY POSZCZEPIENNE U MŁODZIEŻY  
I DZIECI SĄ INNE NIŻ W PRZYPADKU DOROSŁYCH?
Objawy poszczepienne są podobne jak u dorosłych – 
w badaniu klinicznym oceniającym skuteczność i bezpieczeń-
stwo szczepienia u dzieci najczęściej występowały: 

 ból w miejscu wstrzyknięcia, 

 ból głowy, 

 gorączka/stany podgorączkowe.

JAKIE LEKI MOŻNA PODAĆ W PRZYPADKU 
WYSTĄPIENIA ZŁEGO SAMOPOCZUCIA  
PO SZCZEPIENIU?
W przypadku występowania działań niepożądanych takich 
jak bóle mięśniowe, stany podgorączkowe, złe samopoczucie 
możliwe jest przyjęcie zarówno paracetamolu (np. 
Panadol), jak i niesteroidowego leku przeciwzapalnego – 
np. ibuprofenu (np. Nurofen).

JEŚLI 12-17 LATEK CHOROWAŁ NA COVID-19, KIEDY 
MOŻNA REJESTROWAĆ SIĘ NA SZCZEPIENIE?
Zgodnie z obowiązującymi obecnie zasadami, może zareje-
strować się na szczepienie miesiąc (30 dni) po rozpoznaniu 
COVID-19.

SZCZEPIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZECIW COVID-19

CZY NASTOLATEK MOŻE SAM PRZYJŚĆ  
NA SZCZEPIENIE?
Nastolatek może sam zgłosić się na szczepienie, wymagane 
jest wcześniejsze wyrażenie zgody rodziców potwierdzone 
podpisem na kwestionariuszu wstępnym.

JAKI JEST ODSTĘP POMIĘDZY 1. A 2. DAWKĄ 
SZCZEPIENIA PREPARATEM FIRMY  
PFIZER/BIONTECH W PRZYPADKU DZIECI  
POWYŻEJ 12. ROKU ŻYCIA?
Dla dzieci powyżej 12. roku życia rekomendowany odstęp 
pomiędzy dawkami wynosi 21 dni.

CZY MOŻNA ZASZCZEPIĆ DZIECKO  
PRZED UKOŃCZENIEM 12. ROKU ŻYCIA?
Zgodnie z obowiązującymi zasadami do szczepienia mogą być 
zakwalifikowane dzieci, które ukończyły 12. rok życia (decyduje 
dokładna data, a nie rok urodzenia).

JAKIE SZCZEPIONKI SĄ DOPUSZCZONE  
DO SZCZEPIENIA MŁODZIEŻY?
Obecnie preparat Comirnaty firmy Pfizer BioNTech ma 
wskazania w charakterystyce Produktu Leczniczego do 
stosowania u dzieci od 12. roku życia. Trwają badania kolejnych 
preparatów.

#SZCZEPIMYSIĘ

#RAZEMPRZECIWCOVID-19


