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Od piątku szczepienia czwartą dawką dla osób od
12. roku życia

Konferencja prasowa w Ministerstwie Zdrowia -15.09.2022

Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił powszechne szczepienia czwartą dawką szczepionki
przeciw Covid-19. Od piątku (16.09.) osoby w wieku 12 lat i starsze będą mogły przyjąć drugą
dawkę przypominającą. Szczepienia będą się odbywały zaktualizowanymi preparatami ﬁrm
Pﬁzer i Moderna, chroniącymi przed wariantem wirusa Omikron BA.1 (Pﬁzer i Moderna),
później również tymi, które będą chroniły przed Omikronem BA.4 i BA.5.
Skierowania dla osób w wieku 12 lat i więcej zostaną wystawione w nocy z czwartku na piątek.
– W ten sposób poszerzamy grupę uprawnionych do drugiego szczepienia przypominającego.
Dotychczasowa grupa liczyła ponad 5 mln osób. Ze szczepień skorzystało około 1 mln 600 tys. z nich. Jutro
skierowania wystawimy dla kolejnych 5,8 mln osób. Tym samym do zaszczepienia będzie około 9 mln osób
– powiedział szef resortu zdrowia.
Jak poinformował Adam Niedzielski, na wrzesień Polska ma zagwarantowane dostawy 4 mln preparatów.
Do rozpoczęcia weekendu w kraju ma być zabezpieczonych ok. 2 mln szczepionek. Nie oznacza to jednak,
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że wszystkie punkty szczepień już jutro otrzymają nowe preparaty. Realnie, pełna dostępność
przewidywana jest w przyszłym tygodniu.
– Strategia krajów członkowskich polega na szerokiej dostępności preparatów, które będą chroniły ludzi
przed ciężkimi następstwami choroby Covid-19 – wyjaśnił Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Regulacji
Produktów Leczniczych.
Grzegorz Cessak podkreślił, że szczepionki chroniące przed wariantem BA.1 są równie skuteczne, jak
BA.4/BA.5 (90 proc. skuteczności przeciw ciężkiemu przebiegowi choroby). Pacjenci nie będą mieli
możliwości wyboru, którym z tych preparatów mają zostać zaszczepieni. Szczepienia podstawowe będą zaś
nadal wykonywane wersją podstawową szczepionki.
Minister Adam Niedzielski poinformował też, że działania Ministerstwa Zdrowia koncentrują się teraz
również wokół zabezpieczenia dostaw kolejnych partii leków przeciw Covid-19. Mają one traﬁać do szpitali i
będą ordynowane przede wszystkim pacjentom z grup ryzyka.
Szef resortu zdrowia dodał, że o ile liczba zakażeń w ostatnich dniach rośnie, to liczba nowych
hospitalizacji utrzymuje się na stabilnym poziomie. Minister nie spodziewa się gwałtownych wzrostów w
najbliższych tygodniach i nie przewiduje jak na razie wprowadzenia dodatkowych obostrzeń.
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