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Patogen (wirus lub bakteria) może wtargnąć do 
organizmu człowieka drogą:

 Kropelkową (kaszel, kichanie, rozmowa)
 Kropelkowo-powietrzną (poprzez bliski kontakt lub 

przebywanie w jednym pomieszczeniu z osobą chorą)
 Pokarmową (skażone pokarmy)



 Szczepionka pobudza naturalną reakcję układu 
odpornościowego, przygotowuje organizm tak, by uniknąć 
choroby przy kontakcie z danym wirusem.

 Szczepionka to pewnego rodzaju „trening odporności dla 
organizmu”.

 W efekcie organizm po pewnym czasie od zaszczepienia 
jest w stanie rozpoznać drobnoustroje atakujące człowieka i 
szybko podjąć obronę przed nimi.

 Osoba zaszczepiona nabywa odporności, unikając ryzyka 
powikłać i zagrożenia przeciw konkretnym 
drobnoustrojom.



Zbiorowa odporność:
 Chroni osoby, które nie mogą być zaszczepione ze 

względu na wiek (np. niemowlęta) oraz osoby z 
przeciwwskazaniami medycznymi

 Ogranicza transmisję patogenu, czyli także ryzyko 
rozprzestrzeniania się chorób wśród np. członków 
rodziny, rówieśników, kolegów szkolnych, 
współpracowników



 COVID-19 jest ostrą chorobą zakaźną wywoływaną przez 
wirus SARS-CoV-2. Wirus ten należy do wirusów RNA i 
jest spokrewniony z innymi koronawirusami występującymi 
szeroko w świecie zwierzęcym.

 Objawy COVID-19 są zbliżone do innych infekcji układu 
oddechowego i postawienie diagnozy wymaga wykonania 
badań laboratoryjnych. Najczęściej u zakażonych 
pacjentów obserwuje się: 

 gorączkę, 
 suchy kaszel, 
 uczucie zmęczenia lub osłabienia.



Korzyści ze szczepienia nastolatków przeciw COVID-19 
dotyczą dwóch obszarów: 

• zmniejszenia obciążenia chorobą i skutkami COVID-19 
(ochrona bezpośrednia); 

• zmniejszenia krążenia wirusa SARS-CoV-2 w populacji 
(ochrona pośrednia).



Szczepimy się dla:
 zysku osobistego – chronimy nas samych przed chorobą i 

jej powikłaniami
 zysku rodzinnego – chronimy naszych najbliższych
 zysku społecznego – dzieci i młodzież mogą uczyć się w 

szkole, spędzać z rówieśnikami wolny czas, a dorośli 
pracować, w czasie wakacji podróżować z najbliższymi po 
Polsce i zagranicę, 

 zysku ekonomicznego – szczepiąc się, dbamy 
o przedsiębiorców, restauratorów, hotelarzy, handlowców, 
których chronimy przed efektami lockdownu;

 zysku gospodarczego – szczepienia powinny być wyrazem 
naszego lokalnego patriotyzmu, szczepiąc się możemy 
zadbać o gospodarkę, możemy wykazać się prospołeczną 
postawą, pokazać, że zależy nam na eliminacji 
negatywnych skutków ekonomicznych pandemii.



 W krajach UE dzieciom, które ukończyły 12 r.ż. i 
starszym można podawać dwie szczepionki mRNA
przeciw COVID-19: 

• szczepionkę Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – 2 dawki w 
odstępie 3 tygodni, 

• szczepionkę Spikevax (Moderna) – 2 dawki w odstępie 
4 tygodni.



Szczepienie przeciw COVID-19 z 
wysoką skutecznością chroni przed 

ciężkim przebiegiem choroby 
wymagającym hospitalizacji oraz 
zgonem z powodu COVID-19 –
również w przypadku zakażenia 

nowymi wariantami wirusa!



 Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Michała Bobrzyńskiego 37, 30-348 Kraków

 Punkt Szczepień COVID
Skotnicka 230A, 30-394 Kraków

https://www.gov.pl/web/koronawirus
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