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Szanowni Państwo - Dyrektorzy Szkół Podstawowych

           Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, które są czasem szczególnym dla nas

wszystkich. Oby przy wigilijnym stole nie zabrakło nikogo z tych, których kochamy. Byśmy

wszyscy spotkali się w pełnym zdrowiu i radości. 

Zwracam się do Państwa z ofertą szczepienia przeciw COVID 19 dla dzieci w wieku 5 plus

Szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku 5-11 lat rozpoczną się w Polsce 16 grudnia

i  będą  wykonywane  preparatem  Comirnaty  (Pfizer-BioNTech)  w    dawce  pediatrycznej

dostosowanej do wieku - 10 mikrogramów/dawkę- (0,2 ml z ampułki 10 dawkowej).

Schemat  szczepienia  jest  dwudawkowy przy  zachowaniu  rekomendowanego odstępu  co

najmniej 21. dni między dawkami.

Ważne jest podanie dwóch dawek szczepionki, bez nieuzasadnionego wydłużania odstępów

pomiędzy dawkami.

O kwalifikacji do szczepienia dzieci 5-11 lat i 12-15 lat decyduje każdorazowo lekarz

posiadający wymagane uprawnienia.

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

system od dnia 12.12.2021 r. z chwilą ukończenia przez dziecko 5 r.ż.;

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  ;  

Szczepionki przeciw COVID-19 w grupie dzieci 5-11 lat mogą być podawane w dowolnym

czasie przed podaniem lub po podaniu, albo jednoczasowo (tylko  w różne okolice ciała) z

innymi szczepionkami w ramach Programu Szczepień Ochronnych;
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Zasady szczepień w grupie 5-11 lat

SCHEMAT PODSTAWOWY

cykl dwudawkowy 
preparat pediatryczny

wiek 
pacjenta

dopuszczone 
preparaty

preparat i dawka kończąca cykl 
szczepienia

odstęp w 
dniach

Pfizer (2/2) 5-11
Pfizer dawka 10 
µg

Pfizer dawka 10 µg lub 30 µg w 
zależności od wieku dziecka i terminu 
podania dawki 2.

21

Zasady szczepień dla dawki dodatkowej (grupa dzieci z poważnymi schorzeniami 
przewlekłymi)
DAWKA DODATKOWA

cykl trzydawkowy 
preparat 
pediatryczny

wiek 
pacjenta

dopuszczone 
preparaty

preparat i dawka kończąca cykl 
szczepienia

odstęp w 
dniach

nazwa 
dawki

Pfizer (3/3) 5-11
Pfizer dawka 10 
µg

Pfizer dawka 10 µg lub 30 µg w 
zależności od wieku dziecka i 
terminu podania dawki 3.
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https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-12-11/mz-szczepienie-dzieci-w-wieku-5-11-lat-
od-16-grudnia-preparatem-pfizera-w-dawce-pediatrycznej/ 

Poprzez Państwa pośrednictwo kierujemy   apel do Rodziców- Chrońcie   
najcenniejszy skarb, jakim jest zdrowie Waszych dzieci.                                                    
Serdecznie zapraszamy do naszej placówki   NZOZ „Nasza Przychodnia”   w Sosnowcu,   
ul. Kisielewskiego 2  .   Zapewniamy sprawne działanie w realizacji szczepień.

Pełnomocnik Dyrektora 

Beata Golla 

519 653 300

Deńca – Kuziemko Izabella
NZOZ Nasza Przychodnia
NZOZ Praktyka Stomatologiczna
Ul. Kisielewskiego 2
41-219 SOSNOWIEC

Tel. (32) 263 10 97
NIP: 644-235-01-60, REGON: 270683515
e-mail: biuro@nasza-przychodnia.pl
www.nasza-pzychodnia.pl

mailto:biuro@nasza-przychodnia.pl
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
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
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
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
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
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
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-informacyjne-dla-szpitali-i-pacjentow-dotyczace-szczepien-przeciw-covid-19

	Zasady szczepień w grupie 5-11 lat
	Zasady szczepień dla dawki dodatkowej (grupa dzieci z poważnymi schorzeniami przewlekłymi)

