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Szczepionka ﬁrmy AstraZeneca:

Kto wstrzymał, kto wznowił? Decyzje 25
krajów
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1. AUSTRALIA: 3 kwietnia zdecydowano tam o kontynuowaniu szczepień za pomocą preparatu
ﬁrmy AstraZeneca, pomimo 1 przypadku zakrzepicy, który zgłoszono 2 kwietnia.
2. AUSTRIA: Wznowiono użycie preparatu ﬁrmy AZ.
3. BUŁGARIA: Podawanie szczepionki AZ wznowiono 19 marca.
4. CYPR: Podawanie szczepionki AZ wznowiono 19 marca.
5. DANIA: 25 marca zdecydowano tam o wydłużeniu zawieszenia stosowania szczepionki AZ na
kolejne trzy tygodnie. Z przeprowadzonych tam sondaży wynika, że na przyjęcie preparatu AZ
nie zgodziłby się co trzeci Duńczyk.
6. FINLANDIA: 29 marca wznowiono stosowanie szczepionki AZ, ale będzie ona podawana tylko
powyżej 64. roku życia.
7. FRANCJA: 19 marca wznowiono stosowanie szczepionki AZ, ale powinna być ona podawana
tylko osobom w wieku 55. lat i starszym.
8. GRUZJA: Ograniczono tam stosowanie szczepionki AZ po śmierci pielęgniarki w wyniku
wstrząsu anaﬁlaktycznego, jednak szczepienia będą kontynuowane w odpowiednio
wyposażonych ośrodkach medycznych.
9. HISZPANIA: 30 marca ogłoszono tam, że szczepionka AZ podawana będzie osobom w wieku
55-65 lat. Dzień później oświadczyła, że rozszerzy szczepienie na osoby powyżej 65. roku życia
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wykonujących określone zawody.
10. HOLANDIA: Stosowanie szczepionki zawężono do grupy 60+. Można być ona podawana tylko
w gabinecie lekarskim oraz (przez lekarza) w domach opieki.
11. INDONEZJA: Wznowiono podawanie szczepionki AZ (22 marca), wydano jednak ostrzeżenie
przed jej stosowaniem u osób z niską liczbą płytek krwi.
12. IRLANDIA: Po rekomendacji EMA wznowiono stosowania preparatu AZ.
13. ISLANDIA: 25 marca wznowiono stosowanie szczepionki AZ (po zawieszeniu 11 marca).
14. KAMERUN: Ministerstwo zdrowia poinformowało o zawieszeniu szczepień preparatem AZ. Kraj
ten miał otrzymać szczepionki 20 marca w ramach globalnego programu COVAX.
15. KANADA: Wstrzymano podawanie szczepionki AZ osobom poniżej 55. roku życia w oczekiwaniu
na wyniki zleconej analizy korzyści i zagrożeń w różnych grupach wiekowych.
16. KOREA POŁUDNIOWA: Prezydent Moon Jae-in otrzymał szczepionkę AZ 23 marca. W Korei
szczepi się nią seniorów i pracowników ochrony zdrowia.
17. LITWA: Wznowienie od 19 marca, jednak tylko dla osób powyżej 65. roku życia.
18. ŁOTWA: Wznowienie stosowania AZ od 19 marca.
19. MACEDONIA PÓŁNOCNA: 31 marca minister zdrowia Venko Filipce powiedział, że podawanie
szczepionki AZ będzie ograniczone do osób w wieku 60+.
20. NIEMCY: Od 31 ograniczono tam stosowanie szczepionki AZ do osób powyżej 60. roku życia i
grup priorytetowych. 1 kwietnia niemiecka Komisja ds. Szczepionek zaleciła, aby osoby poniżej
60 roku życia, które otrzymały pierwszą dawkę szczepionki AZ, jako drugą dawkę otrzymały
preparat innej ﬁrmy.
21. NORWEGIA: 26 marca poinformowano, że podjęcie decyzji o ew. wznowieniu stosowania
szczepionki AZ przesunięto na połowę kwietnia.
22. RUMUNIA: Po rekomendacji EMA wznowiono stosowania preparatu AZ (było zawieszone od 11
marca).
23. SZWECJA: 25 marca wznowiono szczepienia AZ dla osób w wieku 65+.
24. TAJLANDIA: Rozpoczęto stosowanie 15 marca, a premier Prayuth Chan-ocha jako pierwszy
został zaszczepiony, po opóźnieniu wprowadzenia na tydzień wcześniej.
25. WŁOCHY: Od 19 marca wznowiono szczepienia preparatem AZ, ale Włosi, którzy nie chcą jej
przyjąć, otrzymają alternatywę (w późniejszym terminie).
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