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10 najczęstszych pytań dotyczących WIELKOŚCI 
DAWKI I JAKOŚCI szczepionki przeciw COVID-19 
podawanej dzieciom w wieku 5-11 lat: 
Jaką szczepionkę przeciw COVID-19 można podawać dzieciom w wieku  5-11 lat?  
Szczepionkę mRNA o nazwie Comirnaty (Pzer-BioNTech) w dawce pediatrycznej 10 mikrogramów/dawkę (0,2 ml).1

Jak ustalono dawkę szczepionki dla dzieci w wieku 5-11 lat? 
Dawkę szczepionki wybrano w badaniach klinicznych szczepionki, po ocenie różnych schematów dawkowania w celu 
ustalenia, która dawka wywołuje odpowiednią odpowiedź immunologiczną, jest bezpieczna i skuteczna. 
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Czy taka sama dawka powinna być podana dziecku, które jest niższe/mniej waży od większości swoich rówieśników? 
Dawkę szczepionki dobiera się do wieku, a nie do masy ciała lub wysokości. Masa ciała nie determinuje wielkości dawki. 4
Czy w składzie szczepionki mRNA znajdują się substancje, które mogą być dla dziecka niebezpieczne?
Nie ma takiej możliwości. Wszystkie składniki szczepionki zostały dokładnie sprawdzone. Występują w niewielkiej ilości, 
która nie stanowi zagrożenia dla organizmu.  
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Czy składniki szczepionek mRNA mogą powodować długoterminowe, nieznane jeszcze działania niepożądane? 
Różne rodzaje szczepionek stosujemy od dziesiątków lat. Stąd też wiemy, że działania niepożądane występują w ciągu 
pierwszych 4-6 tyg. po szczepieniu. mRNA w szczepionce  jest wyjątkowo niestabilne i ulega degradacji w krótkim czasie 
od wstrzyknięcia. Podobnie inne składniki są szybko usuwane, nie pozostają w organizmie. 
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Czy składniki szczepionki po jej wstrzyknięciu mogą być powodem zakażenia SARS-CoV-2 
u zaszczepionego dziecka lub doprowadzić do zakażenia innej osoby?    

Nie ma takiej możliwości. Szczepionka mRNA nie zawiera wirusa ani żadnych jego fragmentów. Zawiera tylko fragment 
informacji genetycznej o syntezie wybranego białka wirusa.  
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Czy skład szczepionki jest kontrolowany? 

Szczepionki są kontrolowane jeszcze dokładniej niż leki. Pierwszą kontrolę przeprowadziła specjalna instytucja, która w czasie 
rejestracji szczepionki sprawdziła szczegółowo wszystkie jej składniki, ich rodzaje i zawartość. Teraz każdą serię szczepionki 
wprowadzaną na rynek kontroluje producent szczepionki i całkowiecie od niego niezależne laboratorium państwowe.  
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Jak długo prowadzono badania nad nową technologią szczepionki mRNA?

Prototyp szczepionki mRNA przeciw COVID-19, ten który potem sprawdzano w badaniach klinicznych na ludziach, faktycznie 
opracowano w ciągu kilku miesięcy. Było to możliwe, ponieważ wcześniej badacze od 20 lat pracowali nad tym, aby opracować 
stabilną postać mRNA, które nie ulegnie degradacji, a będzie bazą do syntezy białka (antygenu) w szczepionce.   
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Czy poza szczepionkami przeciw COVID-19 znamy inne szczepionki opracowane z wykorzystaniem metod 
biologii molekularnej?  
Tak i to więcej niż byśmy podejrzewali. Rekombinowana szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (wzwB), 
która podawana jest każdemu noworodkowi już w pierwszych dniach życia. Szczepionka przeciw meningokokom grupy B 
chroniąca przed niebezpieczną sepsą. Szczepionka przeciw rotawirusom (zawiera reasortanty - zmienione genetycznie wirusy) 
podawana niemowlętom. I kilka innych.      
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Dlaczego dzieciom podajemy inną dawkę szczepionki niż nastolatkom?  
Dzieci powinny otrzymać preparat szczepionkowy odpowiedni dla ich wieku, niezależnie od wzrostu i masy ciała. Dzieciom w 
wieku 5-11 lat podajemy dawkę 10 mikrogramów/dawkę (0,2 ml), a nastolatkom od 12 lat i starszym dawkę 30 
mikrogramów/dawkę (0,3 ml). 
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