
1. Dlaczego należy korzystać z dobrodziejstwa, którym są szczepionki? 

Szczepienie pozwala na uniknięcie zachorowania, jego konsekwencji oraz 

długoterminowych powikłań a także wpływa na złagodzenie objawów choroby kiedy 

dojdzie do zakażenia.  

 

2. Czy można zarazić się koronawirusem w wyniku szczepienia? 

Nie, ponieważ szczepionka nie zawiera żywego wirusa 

 

3. Czy (zgodnie z obowiązującymi przepisami) osoby zaszczepione przeciwko 

COVID-19 powinny nosić maseczkę i utrzymywać dystans społeczny? 

Tak, pełne zaszczepienie nie zwalnia z obowiązku przestrzegania reżimu sanitarnego  

 

4. Jak działa szczepionka? 

Szczepionka wyzwala w organizmie naturalną produkcję przeciwciał i stymuluje 

układ odpornościowy do obrony przed zakażeniem 

 

5.  Dlaczego warto zaszczepić się przeciwko COVID-19? 

− szczepionka to najskuteczniejsza metoda chroniąca przed zakażeniem 

koronawirusem 

− zwiększamy prawdopodobieństwo uniknięcia choroby 

− możemy uratować komuś życie, 

− pomagamy zwalczać pandemię, 

− zyskujemy spokój (my i nasi bliscy są bezpieczni) 

− szczepionki są bezpieczne 

 

6. Gdzie można zaszczepić się przeciwko koronawirusowi? 

− w swojej przychodni 

− w innych placówkach medycznych 

− w mobilnych punktach szczepień 

− w aptekach  

− jeżeli ktoś nie może wychodzić z domu może zostać zaszczepiony przez 

wyjazdowy punkt szczepień (trzeba zgłosić się do lekarza POZ i on 

zakwalifikuje) 

 

7. Czy szczepionka przeciwko koronawirusowi jest bezpieczna? 

− Wszystkie szczepionki dopuszczone do obrotu w UE są bezpieczne 

− Zostały opracowane w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa, przy 

udziale wybitnych naukowców z całego świata i z wykorzystaniem 

najnowszych technologii medycznych. 

− każda z nich przechodzi staranne badania i może być podana wyłącznie po 

dopuszczeniu do obrotu przez wyspecjalizowane instytucje 

 

8. Kto może się zaszczepić przeciw COVID-19? 

Wszystkie osoby chętne powyżej 12. roku życia (nie mające przeciwwskazań) 

 



9. Jak można zarejestrować się na szczepienia p / COVID-19? 

− przez infolinię 989, 

− online na pacjent.gov.pl, 

− przez SMS – na numer 880 333 333 wyślij wiadomość o treści 

„SzczepimySie”, 

− w punkcie szczepień – warto umówić się telefonicznie. Numery do punktów 

szczepień dostępne są m.in. na stronie gov.pl/szczepimysie. 

 

10. Czy szczepionka przeciw COVID-19 jest obowiązkowa? 

Szczepienia są całkowicie dobrowolne. Zachęcamy wszystkich do szczepień przeciw 

COVID-19. Im więcej osób się zaszczepi, tym ochrona przed koronawirusem będzie 

skuteczniejsza. 

 

11. Ile kosztuje szczepionka przeciw CIVID-19? 

Szczepionka jest bezpłatna i dostępna w punktach realizujących szczepienia w ramach 

Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. 

 

12. W jaki sposób mogą się zaszczepić osoby, których stan zdrowia nie pozwala na 

dotarcie do punktu szczepień lub niepełnosprawne i niesamodzielne? 

− Istnieje możliwość skorzystania z usług wyjazdowego zespołu szczepień 

(zgłoszenie do lekarza POZ) 

− Pacjenci mogą też skorzystać ze specjalnego transportu do punktu szczepień. 

Te transporty organizują gminy 

 

13. Czy szczepienie zwalnia z kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski? 

Osoby zaszczepione przeciw COVID-19 tzn. osoby, które otrzymały pełny cykl 

szczepień złożony z dwóch dawek (w przypadku szczepionki dwudawkowej) i 

upłynęło od tego czasu 14 dni są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny 

wjazdowej.  

 

14. Czy osoby, które chorowały na COVID powinny się szczepić? 

− Tak. Ozdrowieńcy podlegają zaszczepieniu. przebycie choroby nie jest 

przeciwwskazaniem do szczepień. 

− Osoby, które przeszły COVID mogą rejestrować się na szczepienie po 30 

dniach od uzyskania pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. 

 

15. Czy osoby zaszczepione wliczają się do obowiązujących limitów wynikających  

z reżimu sanitarnego? 

− Nie 

 

16. Czy w przypadku szczepionek dwudawkowych konieczne jest przyjęcie obu 

dawek? 

− Tak. Uzyskanie pełnej odporności następuje po 7 dniach od przyjęcia drugiej 

dawki szczepionki 

 

 

 



17. Dlaczego tak ważne jest zaszczepienie jak największej liczby osób? 

− Potrzebujemy dążyć do tego, żeby 80-90 proc. osób miało przeciwciała - albo 

w wyniku przechorowania, albo poprzez szczepienie – jest to sposób na 

osiągnięcie odporności zbiorowej 

− Odporność stadna (inaczej odporność zbiorowa, populacyjna lub grupowa) jest 

sposobem pośredniej ochrony przed chorobą zakaźną przenoszoną z człowieka 

na człowieka. Mówimy o niej, gdy wystarczająca część określonej populacji 

posiada odporność na dany czynnik infekcyjny. Rozprzestrzenianie się 

choroby jest wtedy hamowane, a wystąpienie infekcji (nawet u osób, które 

same odporności na niego nie posiadają) staje się dużo mniej prawdopodobne. 

 


