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Dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy 

przedszkoli, szk ół i placówek oświ a towyc h 

Dotyczy: Przypominającej dawki szczepienia przeciw COVID-19 oraz szczepień dzieci w wielu 5-11 lat 

z niepokojem przyjęłam informację o nowym wariancie wirusa SARS-COV-2 o nazwie omikron. Został 
on po raz pierwszy wykryty w Republice Po łu dniowej Afryki i bardzo szybko rozprzestrzenia się po 
św i ecie . To tylko kwestia czasu, kiedy dotrze do naszego kraju . Światowa Organizacja Zdrowia 
zakwalifikowa ła go jako niebezpieczny z uwagi na wysoką transmisyjność. 

Zespół doradczy ds. COVID-19 działający w Polskiej Akademii Nauk również podziela obawy dotyczące 
powstania wariantu SARS-CoV-2 o dużej łatwości przenoszenia się pomiędzy ludźmi i omijającego 
odporność pochorobową czy poszczepienną. Zespół doradczy apeluje, aby każda z niezaszczepionych 
jeszcze osób poważnie rozważyła zaszczepienie się, a osoby już zaszczepione - jeżeli tylko jest to 
możliwe - przyjęły 3 dawkę szczepionki.1 

Musimy zrobić wszystko, aby ochronić siebie i bliskich. Możemy to zrob i ć zachowując zasady reżimu 
san itarnego, nosić maseczki, zachowywać dystans spo łeczny, wietrzyć pomieszczen ia i szczepić się. 
Szczepienia to nasza tarcza ochronna, która buduje odporność i pozwoli uchronić się przed 
negatywnymi konsekwencjami zachorowania, jeżeli do niego dojdzie. Wirus zbiera każdego dnia 
śmiertelne żniwo w większość przypadków wśród niezaszczepionych lub z chorobami współistniejącymi. 
W ostatnich dniach kilkaset osób dziennie przegrywa walkę z COVID-19. Eksperci twie rdzą, że możemy 

spodziewać się kolejnych fal, a im dłużej pandemia będzie obecna w populacji, tym większe 
prawdopodobieństwo tworzenia się nowych wariantów. Musimy przygotować się do życia w obecności 
wirusa, dlatego tak ważne jest przyjęcie kolejnych dawek szczepionki i oswojen ie się z myślą, że w 
przyszłości szczepionki na COVID-19 będą stanowiły stały element w naszych kalendarzach szczepień. 

P rzyp ominająca trzecia dawka szczepionki przeciw COVID-19 dla osób pełno l etn ich 

Od 2 listopada br. dawkę przypominającą szczepionki (preparatem firmy Pfizer lub Moderna) mogą 
przyjąć osoby pełnoletnie, które ostatnią dawkę szczepionki przyjęły minimum pół roku temu (osoby 

1 https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/3490-stanowisko-25-omicron
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powyżej 50. roku życia po pięciu miesiącach). Według ekspertów analizujących obecną sytuację 
epidemiczną, po pół roku od szczepienia odporność immunologiczna może słabnąć. Dlatego trzecia 
dawka szczepionki jest niezbędna . 

Zaszczep s i ę dawką przypom i nającą 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, wynikającym m.in. z obciążenia pracą w tym trudnym 
czasie pandemii, w którym część dzieci uczy się zdalnie, część stacjonarnie, w obliczu wzrostu 
zachorowań wśród młodzieży, ale i kadry, zdecydowaliśmy o rozszerzeniu lokalizacji, w których 
pracownicy oświaty będą mogli się zaszczepić. Proszę Państwa Dyrektorów o rozpoznanie potrzeb 
w zakresie organizacji szczepień pracowników na terenie szkół lub w wybranym punkcie. W celu 
ustalenia terminu szczepienia proszę o nawiązanie kont aktu z dotychczasowym koordynatorem 
wyznaczonym przez podmioty lecznicze. Szczepionkę można też przyjąć w dowolnym punkcie - bez 
względu na to, gdzie mieszkamy i gdzie szczepiliśmy się wcześniej . Pod adresem warszawaszczepi.pl 
znajdą Państwo niezbędne informacje, w tym wykaz wszystkich warszawskich punktów szczepień, 
w których możecie Państwo zaszczepić się bez wcześniejszej rejestracji. 

Niedługo ruszają szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat 
Lekarze obserwują, że dzieci często chorują bezobjawowo, jednak może pojawiać się u nich zespół 
objawów po p r zejściu COVID-19 (tzw. wieloukładowy zespół zapalny- PIMS), który nierzadko prowadzi 
do bardzo ciężkich powikłań, obejmujących m.in. układ pokarmowy, oddechowy, krążenia oraz układ 
neurologiczny. Leczenie skutków jest długotrwałe i wymaga specjalistycznych leków, które mogą być 
podawane tylko w warunkach szpitalnych. Dodatkowo, dzieci i młodzież chorując bezobjawowo, 
transmitują wirusa na starsze osoby. 

Optymizmem napawa pozytywna rekomendacja Europejskiej Agencji Medycznej dla szczepień dzieci 
w wieku od 5 do 11 lat. Przypomnę, że miesiąc wcześniej podobną decyzję wydała Amerykańska 
Agencja ds. Żywności i Leków. Jak poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo 
Zdrowia w swoim liście skierowanym do rodziców i opiekunów, w Polsce pierwszych dostaw 
szczepionek spodziewamy się już w połowie grudnia. Rozpoczęcie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat 
planuje się jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia. Ministrowie w swoim liście zobowiązali się do 
przekazania jak najwięcej sprawdzonych i rzetelnych informacji przed rozpoczęciem akcji szczepień. 2 

Pandemiczna bitwa, którą toczymy, p rzyniosła i ciągle przynosi zbyt dużo ofiar. Dlatego bardzo proszę 
o zaszczepienie się osób, które są nieszczepione lub nie w pełni zaszczepione. Od początku akcj i 
szczepień przeciw COVID-19 dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu jak najlepszy dostęp 
do szczepień, teraz wszystko w Państwa rękach . Liczę na zaangażowanie, zrozumienie i wsparcie. 

Renata Kaznows 'a 

2 https ://www.gov. pl/web/edu ka ej a-i-nauka/I ist-m inistra-ed u ka ej i-i-na uki-oraz-mi n istra-zd rowia-w-sprawie
szczepien-dzieci-w-wieku-5-11-lat 
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