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Plan wykładu:

1. COVID-19 - obecnie funkcjonujące regulacje prawne

2. Leczenie COVID-19 w warunkach domowych

3. Nowości dotyczące szczepień przeciw COVID-19 



Źródło: https://www.gov.pl/web/gis/definicja-przypadku-covid19-na-potrzeby-nadzoru-epidemiologicznego-nad-zakazeniami-wirusem-sars-cov-2-definicja-z-dnia-31102020-

DEFINICJA PRZYPADKU COVID‐19 NA POTRZEBY NADZORU 
EPIDEMIOLOGICZNEGO NAD ZAKAŻENIAMI WIRUSEM SARS-CoV-2 
(31.10.2020r)

Kryteria kliniczne (co najmniej 1 objaw)
◦ kaszel

◦ gorączka

◦ duszność

◦ utrata węchu o nagłym początku

◦ utrata lub zaburzenia smaku o nagłym początku

Kryteria laboratoryjne
◦ wykrycie kwasu nukleinowego SARS-CoV-2 z materiału klinicznego

◦ wykrycie antygenu/ów wirusa SARS-CoV-2 z materiału klinicznego

Kryteria diagnostyki obrazowej
◦ Zmiany w obrazie radiologicznym płuc wskazujące na COVID‐19 



Uwaga 

diagnostyka laboratoryjna powinna być przeprowadzana w przypadku każdej 

osoby wykazującej objawy ostrej infekcji układu oddechowego 

(z uwzględnieniem kryteriów klinicznych podanych w definicji), jak również 

objawów mniej specyficznych: ból głowy, bóle mięśni, dreszcze, zmęczenie, 

wymioty i/lub biegunka) oraz dodatkowo na podstawie indywidualnej oceny 

lekarza zlecającego lub służb sanitarno‐epidemiologicznych.

Źródło: https://www.gov.pl/web/gis/definicja-przypadku-covid19-na-potrzeby-nadzoru-epidemiologicznego-nad-zakazeniami-wirusem-sars-cov-2-definicja-z-dnia-31102020-



Klasyfikacja przypadku 
A Przypadek możliwy

Każda osoba spełniająca kryteria kliniczne 

B Przypadek prawdopodobny 

Każda osoba spełniająca kryterium kliniczne oraz kryterium epidemiologiczne LUB

Każda osoba spełniająca kryterium diagnostyki obrazowej 

C Przypadek potwierdzony 

Każda osoba spełniająca kryterium laboratoryjne przypadku potwierdzonego:

◦ Dodatni test RT-PCR 

lub

◦ Dodatni test antygenowy



A jak w praktyce?

Kogo lekarz POZ może skierować na test w kierunku SARS CoV-2?

◦ Każdego, u kogo podejrzewa zakażenie, a kierując się „aktualną wiedzą medyczną” widzi 
wskazania do wykonania badania

W jaki sposób?

◦ Dokonując oceny stanu zdrowia pacjenta  - w formie teleporady
lub badania fizykalnego

◦ Uwaga! U dzieci do ukończenia 2 r.ż. przy podejrzeniu COVID-19  konieczna jest wizyta osobista przed zleceniem 
testu! 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub 
zakażonym wirusem SARS-CoV-2



Kto może zlecać testy RT-PCR w opiece ambulatoryjnej

a) Lekarze lub felczer w ramach podstawowe opieki zdrowotnej
b) Lekarz lub felczer udzielający świadczeń w ramach nocnej i świątecznej pomocy
c) Lekarz udzielający  świadczeń pielęgnacyjnych oraz opiekuńczych w ramach opieki 

długoterminowej
d) Lekarz udzielający świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych lub opiekuńczo-

leczniczych psychiatrycznych, świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia 
uzależnień

Źródło: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym 
o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 2043

https://www.gov.pl/web/gov/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa

Ponadto pacjent gdy podejrzewa u siebie infekcję SARS-CoV-2 może poprzez platformę gov.pl wypełnić 
kwestionariusz online i uzyskać zlecenie na test, możliwe również zgłoszenie telefoniczne ( 8-18/7 dni w tygodniu) 



Teleporada lub wizyta osobista w POZ

Każdy pacjent z infekcją dróg oddechowych powinien 
być w pierwszej kolejności podejrzany o zakażenie SARS CoV-2

Skierowanie na wymaz i test PCR

(możliwe podczas teleporady)

Wykonanie testu antygenowego

(konieczna wizyta osobista)

Automatyczna kwarantanna w 
oczekiwaniu na wynik

Wynik dodatni 

pacjent COVID-19 (+)

Wynik ujemny 

pacjent prawdopodobnie COVID-19 (-)

Wynik w 15 minut

Wynik ujemny 

Weryfikacja  - zlecenie PCR

Inne rozpoznanie niż COVID-19

Rozpoznanie COVID-19

(U07.1)

Ocena objawów, leczenie wg stanu 
pacjenta

Testy refundowane 
przez NFZ

Algorytm diagnostyki pacjenta podejrzanego o zakażenie SARS-CoV-2
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Ustalenie miejsca odbywania izolacji

Ustalenie leczenia

Omówienie zasad izolacji oraz kwarantanny 
dla domowników

Monitorowanie stanu zdrowia pacjenta



Źródło: Stanowisko konsultantów krajowych: medycyny rodzinnej, chorób zakaźnych oraz anestezjologii i intensywnej terapii we współpracy z Radą Medyczną przy Premierze RP z dnia 01.02.2021

Ustalenie miejsca izolacji

a. Duszność występująca w spoczynku i utrudniająca mówienie, częstość oddechów powyżej 30 na minutę

b. Sinica lub hipoksemia – saturacji krwi tętniczej tlenem zmierzonej pulsoksymetrem <94% (w przypadku chorych 
z przewlekłą niewydolnością oddechową – np. POChP, zwłóknienie płuc – SpO2 <88%). Hipoksemia jest 
wskazaniem do hospitalizacji niezależnie od subiektywnego uczucia duszności.

c. Gorączka powyżej 39 st. C - szczególnie utrzymującej się przez ponad dobę i powodującej bardzo znaczne 
osłabienie pacjenta w wieku średnim lub podeszłym.

d. Kaszel utrudniający swobodne oddychanie i mówienie 

e. Ból w klatce piersiowej (objaw do weryfikacji w badaniu!!)

f. Spadek ciśnienia tętniczego krwi poniżej 90/60 mmHg (jeśli chory zazwyczaj ma wyższe) 

g. Zmiana świadomości i zachowania – trudność w obudzeniu chorego, niepokojąca zmiana zachowania i sposobu 
mówienia, utrudniony lub niemożliwy kontakt z chorym, utrata przytomności

Każdy objaw z listy wymaga odniesienia do całości obrazu choroby pacjenta, jego ogólnego stanu zdrowia 
i czynników ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19

Izolacja w warunkach domowych Hospitalizacja



Lek Ocena wskazania

Leki przeciwgorączkowe (paracetamol, ibuprofen) Wskazane podanie

Leki przeciwkaszlowe Uciążliwy kaszel

Budezonid w inhalacji Zaleca się w dawce 2 × 800 µg 

Glikokortykosteroidy ogólnoustrojowe Przeciwwskazane w leczeniu domowym

Antybiotyki Jedynie w przypadku koinfekcji bakteryjnej

Leki przeciwwirusowe Jedynie w przypadku koinfekcji wirusem grypy

Heparyna drobnocząsteczkowa Wskazana dla pacjentów leżących, z dużym ryzykiem 
ŻChZZ (Skala Padewska Oceny Ryzyka ŻChZZ)

Witamina D3 Brak dowodów na jej skuteczność

Witamina C Brak dowodów na jej skuteczność

Tlenoterapia Nie jest zalecana w warunkach domowych

Amantadyna Brak dowodów na jej skuteczność

Iwermektyna Brak dowodów na jej skuteczność

Leczenie w warunkach domowych

Źródło:Management of SARS-CoV-2 infection: recommendations of the Polish Association of Epidemiologists and Infectiologists as of April 26, 2021



Badania oceniające skuteczność stosowanych leków przeciw COVID-19 w warunkach ambulatoryjnych.

Stosowanie deksametazon u 6mg (przez 7-10 
dni)zmniejszał śmiertelność o: 
• 1/5 u pacjentów otrzymujących tlen 
• 1/3 u pacjentów mechanicznie 

wentylowanych

Nie zmniejszał śmiertelności w grupie pacjentów 
nie wymagających tlenoterapii. ! 

Źródło: https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2021436 



Przyszłość??
Molnupiravir (Merck i Ridgeback Biotherapeutics) – analog rybonukleozydowy hamujący replikację SARS-CoV-2 
poprzez blokadę polimerazy RNA wirusa. 

Wyniki badań:
Badanie kliniczne przeprowadzone wśród pacjentów z łagodnym/umiarkowanym COVID-19 z grupy ryzyka wystąpienia 
ciężkich powikłań (n=775)

Forma: tabletka, doustna
Okres:  do 5 dni od pojawienia się objawów, przez 5 dni

11.10.2021 Firma podała, iż złożyła wniosek o zezwolenie na użycie w sytuacjach awaryjnych w USA (FDA) molnupirawiru

Zmienna Grupa badana Placebo

Hospitalizacja 28 (7.3%) 53 (14.1%)

Zgon 0 (0%) 8 

Źródło: https://www.merck.com/news/merck-and-ridgebacks-investigational-oral-antiviral-molnupiravir-reduced-the-risk-of-hospitalization-or-death-by-approximately-50-
percent-compared-to-placebo-for-patients-with-mild-or-moderat/ 



Zasady kwarantanny oraz izolacji 



Zakończenie izolacji

Pacjent z objawami 
klinicznymi COVID-19

• Po 24 godzinach bez 
gorączki bez używania leków
przeciwgorączkowych oraz z 
poprawą kliniczną, ale nie
wcześniej niż
po 10 dniach od dnia
wystąpienia objawów

• W przypadku pacjentów
immunoniekompetentnych
okres izolacji może zostać
przedłużony do 20 dni. 

Pacjent 
bezobjawowy

• po 10 dniach od daty
uzyskania pierwszego
dodatniego wyniku testu
diagnostycznego w kierunku
SARS-CoV-2

Pracownicy 
medyczni

• Zwolnienie z izolacji 
następuje po uzyskaniu
dwukrotnie ujemnego
wyniku tego testu z próbek
pobranych w odstępach co 
najmniej 24-godzinnych, 
niezależnie od liczby dni, 
które upłynęły od ostatniego
dodatniego wyniku testu
diagnostycznego w kierunku
SARS-CoV-2, i od rodzaju
objawów klinicznych

Źródło: Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru 
epidemiologicznego z dnia 25 lutego 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 351)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku 
kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego z dnia 5 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 853)



Zasady kwarantanny

Kwarantanna dla 
domowników

• Okres obowiązkowej
kwarantanny ulega
zakończeniu po upływie 7 dni
od dnia zakończenia tej
izolacji albo po uzyskaniu
negatywnego wyniku testu
molekularnego przez osobę
odbywającą kwarantannę, 
wykonanego nie wcześniej
niż w pierwszym dniu po 
zakończeniu tej izolacji.

Kwarantanna dla osób z 
kontaktu

• Osoby, u których nie wystąpiły
objawy kwarantanna ulega
zakończeniu po 10 dniach, licząc
od dnia następującego po 
ostatnim dniu odpowiednio
narażenia albo styczności. 

• Wyjątek stanowią pracownicy 
medyczni, którzy przez okres co 
najmniej 7 dni po dniu styczności
będzie codziennie badana testem
antygenowym.

Sytuacje wyjątkowe

• W przypadku narażenia na
zakażenie wirusem SARS-CoV-2 
o nieustalonej charakterystyce
epidemiologicznej lub
klinicznej albo podwyższonej
zaraźliwości lub zjadliwości w 
stosunku do wariantu
dominującego w danym
okresie państwowy powiatowy
inspektor sanitarny może
decydować o wydłużeniu czasu
trwania kwarantanny, izolacji
albo izolacji w warunkach
domowych do 21 dni. 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach 
domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego z dnia 22 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1352)



Obecnie opieka nad pacjentem w stabilnym stanie w leczeniu domowym to głównie monitorowanie za pomocą teleporady.

Jeśli istnieje konieczność weryfikacji występujących objawów klinicznych powinna odbyć się wizyta w poradni i/lub wizyta 
domowa. 

Według rozporządzenia lekarz zobowiązany jest do odbycia co najmniej 2 porad ( teleporad/wizyt  w poradni/ wizyt 
domowych), które obejmują:

a) Ocena wskazań do ewentualnego przedłużenia izolacji lub jej zakończeniu (nie wcześniej niż w 8 dobie izolacji)
b) W razie konieczności może odbyć się dowolna liczba porad, w zależności od potrzeb pacjenta.

Źródła:
a) https://ptmr.info.pl/wp-content/uploads/2021/02/Zalecenia_postepowania_z_pacjentem_z_COVID-19_leczonym_w_domu_KK_RM.pdf
b) https://www.aotm.gov.pl/media/2021/02/Farmakoterapia-COVID-19-Aktualizacja-wersja-2.1-5-luty-2021-r..pdf
c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na czas wizyty pacjent jest zwolniony z odbywania izolacji, bez konieczności informowania PSSE/ policji.

Kwarantanna dla osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z osobą nie obowiązuje w przypadku:

• Ukończonego pełnego schematu szczepienia

• Posiadają status ozdrowieńca (przechorowanie COVID-19 w ostatnich 6 miesiącach)

https://ptmr.info.pl/wp-content/uploads/2021/02/Zalecenia_postepowania_z_pacjentem_z_COVID-19_leczonym_w_domu_KK_RM.pdf
https://www.aotm.gov.pl/media/2021/02/Farmakoterapia-COVID-19-Aktualizacja-wersja-2.1-5-luty-2021-r..pdf


Monitorowanie stanu zdrowia

U pacjentów leczonych w warunkach domowych zaleca się stały monitoring stanu zdrowia:

• Ciśnienia tętniczego u każdego pacjenta powyżej 65 rż. i/lub chorującego na nadciśnienie tętnicze 
i/lub niewydolność serca

• Częstości akcji serca
• Pomiar saturacji u każdego z dusznością spoczynkową, a szczególności u osób powyżej 60rż.
• Ilość oddechów
• Monitorowanie temperatury ciała
• Diurezy oraz masy ciała w przypadku pacjentów cierpiących na przewlekłą niewydolność serca 

i/lub nerek



Domowa Opieka Medyczna (Pulsocare)

Pacjent z potwierdzonym COVID-19

Powyżej 55 roku życia 
kwalifikacja automatyczna

Poniżej 55 roku życia

Zgłoszenie przez formularz dostępny na stronie:
https://www.gov.pl/web/domowaopiekamedyczna/
o-projekcie

Kwalifikacja przez lekarza POZ 
zarejestrowanego w systemie DOM.

Instalacja aplikacji

Wprowadzania danych*: saturacja, tętno, temperatura, liczba oddechów na minutę, objawy kliniczne
*Osoby, które nie posiadają smartfona/ dostępu do Internetu Automatyczna infolinia do zgłaszania wyników (całodobowa): 22 256 53 23

24 godzinny nadzór medyczny

W razie niepokojących wyników – weryfikacja przez Centrum Kontaktów  -->  kontakt z lekarzem 

Dostęp do danych dla lekarza POZ

Koniec izolacji → zwrot pulsoksymetru



3. Szczepienie przeciw COVID-19 w Polsce

Preparat Schemat dawkowania Grupa wiekowa Droga podania Typ szczepionki

Pfizer BioNTech
2 dawkowy, 

odstęp 21 dni
Od 12 roku życia i.m. mRNA

Moderna
2 dawki, 

odstęp 28 dni
Od 12 roku życia i.m. mRNA

Vaxzevria
2 dawki, 

odstęp 35-83 dni
Od 18 roku życia i.m. Wektorowa

Johnson&Johnson 1 dawka Od 18 roku życia i.m. Wektorowa

Obecnie w Polsce zaszczepionych jest*: 
• Co najmniej 1 dawką: 52.61%
• Ukończony schemat: 51.70%
• Średnia w Unii Europejskiej: 63.34%

*Źródło: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL



Trzecia dawka szczepienia przeciw COVID-19

• Dawka dodatkowa uzupełniająca – podawana jest osobom z upośledzeniem odporności, u których 
odpowiedź immunologiczna na szczepienie mogła być niewystarczająca (w celu osiągnięcia optymalnej 
ochrony),

• Dawka przypominająca – podawana jest osobom zaszczepionym z prawidłowym układem 
immunologicznym, które ukończyły podstawowy schemat szczepienia przeciwko COVID-19 (w celu poprawy, 
utrwalenia i przedłużenia ochrony po szczepieniu).



Stanowisko Europejskiej Agencji Leków 



Stanowisko Europejskiej Agencji Leków 



Zgodnie z komunikatem nr 11 Ministra Zdrowia (01.09.2021) dawka DODATKOWA szczepienia 
przeciw COVID-19 przysługuje osobom z zaburzeniami odporności: 

• Otrzymujących aktywne leczenie przeciwnowotworowe; 
• Po przeszczepach narządowych przyjmującym leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne
• Po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat
• Z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności
• Z zakażeniem wirusem HIV
• Leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą 

hamować odpowiedź immunologiczną
• Dializowanych przewlekle z powodu niewydolności nerek.

Szczepienie dodatkowo może być podane jedynie osobą, które były ukończyły schemat preparatem Comirnaty
Pfizer-BioNTech lub Spikevax (Moderna) po upływanie co najmniej 28 dni !!!

U osób wieku ≥18 lat należy stosować szczepionki mRNA (Comirnaty Pfizer-BioNTech lub Spikevax Moderna), 
U dzieci 12-17 lat należy stosować szczepionkę Comirnaty Pfizer-BioNTech.

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/Komunikat-w-sprawie-szczepien-przeciw-COVID-19-dawka-dodatkowa



Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepienia UZUPEŁNIAJĄCEGO przeciw COVID-19: 
• osób, które ukończyły 50 rok życia
• pracowników ochrony zdrowia mających bezpośredni kontakt z pacjentem lub w warunkach laboratoryjnych 

z materiałem zakaźnym SARS-CoV-2

Aktualizacja komunikatu nr 12 MZ (28.09.2021) w sprawie szczepienia UZUPEŁNIAJĄCEGO przeciw COVID-19 obejmuje 
dodatkowo:

• Pracownicy zatrudnieni w szeroko pojętej opiece zdrowotnej (niezależnie od formy zatrudnienia) wykonujący zawody 
niemedyczne w tym personel pomocniczy czy administracyjny placówek leczniczych pod warunkiem, że charakter 
wykonywanej przez nich pracy polega na bezpośrednich kontaktach z pacjentem lub w warunkach laboratoryjnych z 
materiałem zakaźnym SARS-CoV-2.

• Uczniowie szkół oraz studenci uczelni, którzy podczas praktycznych zajęć dydaktycznych mają bezpośredni kontakt z 
pacjentem.

Kiedy: Co najmniej 6 miesięcy po schemacie podstawowym
Preparat: Comirnaty Pfizer-BioNTech
Wcześniejszy schemat: dowolny

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-12-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-przeciw-covid-19-dawka-przypominajaca-oraz-dawka-dodatkowa-
uzupelniajaca-schemat-podstawowy



Sytuacja szczególna

Pacjent immunoniekompetentny szczepiony preparatem innym niż Comirnaty lub Spikevax

• Jeśli spełnia kryteria otrzymania dawki UZUPEŁNIAJĄCEJ należy podać preparat Comirnaty

• W pozostałych przypadkach nie należy uzupełniać szczepienia dawką PRZYPOMINAJĄCĄ

Skierowanie:

• W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania lekarz w punkcie szczepień może 
samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom uprawnionym 
(zgodnie z komunikatem MZ nr 11 oraz 12).

Certyfikat COVID-19: 

• Na chwilę obecną przyjęcie szczepienia dodatkowego/uzupełniającego nie przedłuża ważności unijnego 
certyfikatu COVID-19. 



Według zaleceń CDC nie ma konieczności 
utrzymywania odstępu czasowego pomiędzy 
szczepieniem przeciw  COVID-19 a innymi 
szczepieniami, nawet tego samego dnia.

W przypadku szczepienia w tym samym dniu 
konieczne jest podanie w różne kończyny.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi zaleceniami 
światowymi w Polsce zaleca się jednoczasowe szczepienie 
przeciw grypie oraz COVID-19 
(bez względu na dawkę).

Łączenie szczepień przeciw COVID-19 z innymi preparatami

Źródło: https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html



Osoby zaszczepione poza granicami RP

Źródło: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Komunikat MZ nr 13 „[…]każdy obywatel RP oraz cudzoziemiec uprawniony do udziału w Narodowym Programie 
Szczepień, który przyjął poza granicami kraju szczepienie przeciwko COVID-19 (jedną lub dwie dawki), szczepionką 
dopuszczoną do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, może zgłosić się do wybranego punktu szczepień, w celu 
wprowadzenia do krajowego systemu ewidencji szczepień prowadzonego w systemie e-Zdrowie (P1), szczepienia 
dokonanego za granicą.”

Wymagane dokumenty: 
• Oryginału wraz z kopią dokumentu 

(certyfikat/zaświadczenie) potwierdzającego przyjęcie 
szczepienia przeciwko COVID-19 poza granicami kraju

• Tłumaczenia na język polski dokumentu przez tłumacza 
przysięgłego,

• Oświadczenia zawierające zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych. 

Dostępne:  https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-13-ministra-zdrowia-
w-sprawie-uznania-szczepienia-przeciwko-covid-19-wykonanego-poza-granicami-
rzeczpospolitej-polskiej-oraz-wydania-unijnego-certyfikatu-covid-19-ucc

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-13-ministra-zdrowia-w-sprawie-uznania-szczepienia-przeciwko-covid-19-wykonanego-poza-granicami-rzeczpospolitej-polskiej-oraz-wydania-unijnego-certyfikatu-covid-19-ucc
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