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10 najczęstszych pytań dotyczących
REALIZACJI SZCZEPIEŃ przeciw COVID-19 
podawanej dzieciom w wieku 5-11 lat: 
Którą szczepionkę można podać dziecku w wieku 5-11 lat? 
Szczepionkę mRNA o nazwie Comirnaty (Pzer-BioNTech) w dawce pediatrycznej 10 mikrogramów/dawkę (0,2 ml).1

Ile dawek należy podać i w jakim odstępie?   
2 dawki szczepionki w odstępie 3 tygodni. U dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności należy podać dodatkowo 
uzupełniającą dawkę w odstępie co najmniej 28 dni po ukończeniu 2-dawkowego schematu podstawowego. 
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O ile można przesunąć podanie drugiej dawki? 
Ważne jest, aby podać dwie dawki zgodnie z zaleceniami, bez nieuzasadnionego wydłużania odstępów pomiędzy dawkami.3
W jakim czasie od podania innej szczepionki (np. przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis 
lub szczepionki MMR przeciw odrze, śwince i różycze) można podać szczepionkę przeciw COVID-19?
W dowolnym czasie. Nie ma konieczności zachowania jakiegokolwiek odstępu. 
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W jakim czasie od szczepienia przeciw COVID-19 można podać inną szczepionkę (np. przeciw błonicy, 
tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis lub szczepionki MMR przeciw odrze, śwince i różycze)?
W dowolnym czasie. Nie ma konieczności zachowania jakiegokolwiek odstępu.      
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Czy to prawda, że dziecko w wieku 5-11 lat może być kwalikowane do szczepienia tylko przez lekarza?
Tak, to prawda. O kwalikacji do szczepienia dzieci 5-11 lat decyduje każdorazowo lekarz.6
Czy można do szczepienia przeciw COVID-19 zarejestrować dziecko, które w tym roku skończy 5 lat?  
Na szczepienie przeciw COVID-19 można zarejestrować dziecko, które w dniu przeprowadzenia szczepienia ukończy 5 lat.  7
Jaką dawkę szczepionki podać dziecku, które pomiędzy podaniem pierwszej i drugiej dawki ukończy 12 lat? 
Należy podać szczepionkę w dawce i składzie zgodnym z wiekiem dziecka. Dziecku w wieku do ukończenia 11 lat dawkę szczepionki 
pediatrycznej (10 mikrogramów), a w przypadku ukończenia 12 lat dawkę szczepionki podawanej nastolatkom (30 mikrogramów). 
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Kto wypełnia kwestionariusz przed szczepieniem dziecka w wieku 5-11 lat?  9 Należy podać szczepionkę w dawce i składzie zgodnym z wiekiem dziecka. Dziecku w wieku do ukończenia 11 lat dawkę szczepionki 
pediatrycznej (10 mikrogramów), a w przypadku ukończenia 12 lat dawkę szczepionki podawanej nastolatkom (30 mikrogramów). 

Czy potrzebna jest zgoda obojga rodziców na kwestionariuszu? 
Wystarczy zgoda jednego rodzica na kwestionariuszu. 10


