
Katowice, 12 sierpnia 2021 r. 
 
Szanowni Rodzice,  
  

W związku z powrotem uczniów do szkół we wrześniu br. pragniemy do Państwa 

zaapelować i zachęcić Państwa dzieci do wzięcia udziału w Narodowym Programie Szczepień 

przeciwko COVID-19. 

Aktualnie od 7 czerwca br. szczepienia w Polsce są dostępne dla dzieci powyżej 12. roku 

życia szczepionką dwudawkową Comirnaty (Pfizer), która otrzymała pozwolenie na dopuszczenie 

do obrotu od Europejskiej Agencji Leków (EMA), amerykańskiego Urzędu ds. Żywności i Leków 

(FDA) i wielu innych agencji rejestrujących leki na całym świecie, m.in. w Wielkiej Brytanii 

i Kanadzie. Ww. instytucje potwierdzają bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek. Szczepienia 

dzieci i młodzieży są również zalecane przez prof. dr hab. n. med. Teresę Jackowską – 

konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii. 

Najczęstsze skutki uboczne po podaniu szczepionki są zwykle łagodne lub umiarkowane 

i ustępują najpóźniej w ciągu kilku dni (ból w miejscu wkłucia, zmęczenie, ból głowy, ból mięśni 

i stawów, dreszcze oraz gorączka). 

Bardzo ważnym powodem, który powinien skłaniać do zaszczepienia dzieci, jest fakt, 

że transmitują one wirusa do starszych osób – swoich rodziców czy dziadków, którzy są jeszcze 

bardziej narażeni na COVID-19 i na powikłania. Szczepienie dzieci i młodzieży jest bardzo ważne 

dla osiągnięcia odporności zbiorowej, a więc w walce z pandemią COVID-19. 

Obecnie uczniowie będą mogli szczepić się na takich samych zasadach, jak wszyscy 

obywatele, w ramach Narodowego Programu Szczepień, tj. w punktach szczepień populacyjnych 

i punktach szczepień powszechnych.  

Na szczepienia dziecko w wieku 12–15 lat można zarejestrować: 

- kontaktując się z wybranym punktem szczepień, 

- przez bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989, 

- wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie, 

- poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl (przy szybkiej ścieżce 

e-rejestracji wystarczy podać numer PESEL dziecka i jego nazwisko oraz numer telefonu, na który 

będzie przesłane potwierdzenie, a następnie wybrać termin szczepienia).  

Przed szczepieniem trzeba wypełnić za dziecko kwestionariusz wstępnego wywiadu 

przesiewowego. Kwestionariusz będzie dla pracownika medycznego podstawą decyzji, 

czy nastolatek może być zaszczepiony tego dnia. Wzór kwestionariusza został załączony 

do niniejszego listu – można go również otrzymać w punkcie szczepień. 

Kwestionariusz musi podpisać jedno z rodziców lub opiekun. Jeśli nastolatek nie przyniesie 

na zabieg podpisanego kwestionariusza, to jego opiekun prawny musi z nim przyjść. 

Ponadto we wrześniu rozpoczną się dobrowolne szczepienia dla uczniów organizowane 

przez szkoły. W drugim tygodniu września będą zbierane kwestionariusze medyczne od rodziców 

dzieci, które się do tego czasu nie zaszczepią. Na podstawie kwestionariuszy w dniach 13-17 

września przeprowadzone zostaną akcje szczepień w szkołach. 
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