
Warszawa, 30 września 2022

ZPŚ.641.285.2022.JK

Komunikat nr 29 Ministra Zdrowia 
w sprawie szczepienia przypominającego przeciw COVID-19 dzieci 5-11 lat

Minister Zdrowia informuje, że na podstawie zalecenia Zespołu ds. Szczepień 

Ochronnych z 26.09.2022 r. wraz ze zmianą w rejestracji szczepionki Comirnaty (Pfizer-

BioNTech) od 3 października 2022 r. rozpoczną się szczepienia przypominające w 

grupie dzieci 5-11 lat.

Szczepienie przypominające będzie wykonywane przy użyciu szczepionki Comirnaty w 

dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej - 10 mikrogramów/dawkę (0,2 ml z ampułki 

10 dawkowej).

Szczepienie przypominające odbywa się przy zachowaniu rekomendowanego odstępu 

co najmniej 6 miesięcy od zakończenia schematu szczepienia podstawowego lub 

podania dawki dodatkowej.

Uwaga! O kwalifikacji do szczepienia dzieci 5-11 lat decyduje każdorazowo lekarz.

Informacje dodatkowe

 Skierowanie na szczepienie dzieci z grupy 5-11 lat jest wystawiane automatycznie 

przez system od dnia 2.10.2022 r.; 

 Do 2.10.2022 r. punkty szczepień powinny wystawić dedykowane terminy 

zewnętrzne w e-rejestracji (oznaczone: kwalifikacja lekarska oraz Pfizer 10 mcg – na 

tak oznaczone terminy możliwe jest zapisanie dzieci z grupy 5-11). Dopuszczone 

kanały rejestracji na szczepienie: infolinia 989, IKP, punkty szczepień.
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 Prawidłowo rejestrując szczepienie przeciw COVID-19 należy posługiwać się 

niniejszą numeracją dawki 1/przypominająca (po uprzednio skończonym cyklu 

podstawowym 2/2 lub po dawce dodatkowej 3/3);

 Punkt szczepień nie wystawania dodatkowych zaświadczeń o wykonanym 

szczepieniu przeciw COVID-19 celem przedłożenia lekarzowi POZ;

 Informację o punktach szczepień wykonujących szczepienia dzieci widoczne będą w 

e-rejestracji;

 Kwalifikację do szczepienia dzieci 5-11 lat wykonuje lekarz, z ważnym prawem 

wykonywania zawodu, również lekarz stażysta i lekarz rezydent, zgodnie z zasadami 

ogólnymi przyjętymi dla szczepień przeciw COVID-19;

 Przy kwalifikacji lekarskiej do szczepienia w grupie wiekowej 5-11 lat stosowany jest 

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w 

wieku 5-11 lat przeciw COVID-19 dostępny na stronie 

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-informacyjne-dla-szpitali-i-

pacjentow-dotyczace-szczepien-przeciw-covid-19;

 Szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku 5-11 lat mogą być realizowane 

preparatem Comirnaty w dawce 10µg (podmiot odpowiedzialny BioNTech 

Manufacturing GmbH, reprezentowany w Polsce przez Pfizer Polska Sp. z o.o.), 

który został dopuszczony do obrotu w procedurze warunkowej po ocenie w 

Europejskiej Agencji Leków, ze wskazaniami ochrony przed objawami COVID-19 

wywołanymi przez wirusa SARS-CoV-2 u dzieci w wieku 5-11 lat;

 Dawka przypominająca szczepionki przeciw COVID-19 była podawana w dowolnym 

czasie przed podaniem lub po podaniu innych szczepionek; 

 Dzieci powinny otrzymać preparat szczepionkowy odpowiedni dla ich wieku, 

niezależnie od wzrostu i wagi;

 Przeciwwskazania do podania dawki przypominającej dzieci w wieku 5-11 lat nie 

ulegają zmianie w porównaniu do szczepienia podstawowego;

 Szczepienie dawką przypominającą ozdrowieńców należy realizować w odstępie co 

najmniej 3 miesięcy od infekcji SARS-CoV-2. Wyniki badań wskazują, że tzw. 

odporność hybrydowa, uzyskana dzięki przechorowaniu COVID-19 i szczepieniu 

przeciw COVID-19, charakteryzuje się największą skutecznością a ochrona przed 

ciężką postacią COVID-19, jaką zapewnia odporność hybrydowa, utrzymuje się 

dłużej;

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-informacyjne-dla-szpitali-i-pacjentow-dotyczace-szczepien-przeciw-covid-19
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-informacyjne-dla-szpitali-i-pacjentow-dotyczace-szczepien-przeciw-covid-19
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 Nie ustalono przydatności testów serologicznych do oceny odpowiedzi 

immunologicznej na szczepienie. Nie zaleca się wykonywania badań serologicznych 

w celu oceny odpowiedzi na szczepienie przed podaniem szczepionki;

 W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania lekarz w punkcie 

szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom 

uprawnionym oceniając odstęp od ostatniego szczepienia przeciw Covid-19.

 Zgłaszanie działań niepożądanych:

Niepożądany Odczyn Poszczepienny lekarz zgłasza za pośrednictwem 

dedykowanego formularza dostępnego na portalu: gabinet.gov.pl. Niepożądane 

działania po szczepieniu należy zgłaszać do:

• lekarza,

• Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów 

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 

Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, strona 

internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl 

• Podmiotu odpowiedzialnego.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

Załącznik do komunikatu nr 29

https://smz.ezdrowie.gov.pl/
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Zasady szczepienia dla dawki przypominającej 

DAWKA PRZYPOMINAJĄCA

Ukończony cykl 
preparat 

pediatryczny

wiek 
pacjenta

dopuszczone 
preparaty odstęp w dniach nazwa dawki 1/P

Pfizer (2/2) (3/3) 5-11 Pfizer dawka 10 µg 180 1/Przypominająca
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