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Informacje na temat szczepienia przeciw koronawirusowi: za i przeciw 
 

Dlaczego warto się szczepić Jakie są wątpliwości? 

Szczepienie chroni mnie przed poważnym lub śmiertelnym przebiegiem 
choroby 
o W szczególności podczas trzeciej fali odnotowano sporą liczbę młodych osób, u których 

stwierdzono poważny przebieg choroby i długofalowe skutki. Niektóre z nich mogą 
utrzymywać się przez kilka miesięcy. 

o Od początku pandemii do 06.07.2021 r. w Niemczech zmarło 91 068 osób na COVID-19. 

 
Szczepienie chroni moją rodzinę i moje otoczenie 
o Ze względu na stosunkowo długi okres inkubacji wirus może często rozprzestrzeniać się 

w sposób niezauważony. Osoby zaszczepione mogą przerwać łańcuch zakażeń. 

 
Wraz ze szczepieniem przejmuję odpowiedzialność społeczną 
o Osoby zaszczepione chronią również tych, którzy sami nie mogą się zaszczepić. Należą 

do nich na przykład niemowlęta, osoby z obniżoną odpornością lub pacjenci wysokiego 

ryzyka. 
 

Szczepienia odciążają system ochrony zdrowia i oddziały intensywnej terapii 
o Im więcej osób zostanie zaszczepionych, tym mniej osób będzie wymagało leczenia 

szpitalnego z powodu ciężkiego przebiegu choroby. Odciążenie szpitali przynosi korzyści 
wszystkim pacjentom – również tym, którzy są leczeni ze względu na inne choroby. 

 
Szczepienie zapewnia niezawodną ochronę 
o Według badań dotyczących szczepienia, szczepionki, które zostały dopuszczone do 

użycia, wykazują bardzo dużą skuteczność, gdyż po podaniu szczepionki organizm 
wytwarza wystarczającą ilość przeciwciał. 

 
Szczepienie przyczynia się do powrotu do normalności 
o Wszyscy marzymy o powrocie do normalności, kontaktów społecznych i beztroski. Każda 

osoba wnosi swój wkład, przerywając łańcuch zakażeń i przyczyniając się do zatrzymana 
pandemii koronawirusa. 

 
Szczepienie to nasza szansa na zakończenie pandemii 
o Jeżeli wystarczająca liczba osób zaszczepi się lub będzie mieć przeciwciała na skutek 

przebytego zakażenia, uzyska się odporność zbiorową. W dłuższej perspektywie może to 
zapobiec rosnącemu rozprzestrzenianiu się wirusa i powstrzymać pandemię. 

Czy szczepionki są bezpieczne? 
o Wymagania jakościowe stawiane szczepionkom są bardzo wysokie w 

europejskim procesie dopuszczenia do użytku. Tolerancja, 
bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek zostały przebadane 
podczas trzech faz badań. 

 
Dlaczego szczepionki zostały tak szybko dopuszczone do 
użycia? 
o Ponieważ wynalezienie skutecznej szczepionki miało najwyższy 

priorytet, usunięto wiele przeszkód, takich jak przeszkody 
biurokratyczne czy finansowe.  
Ważne: dopuszczone szczepionki przeszły takie same wymagające 
badania, jak szczepionki przeciwko innym chorobom. 

 
Czy szczepienie ma jakieś skutki uboczne? 
o Podobnie jak w przypadku innych szczepień, po szczepieniu przeciw 

COVID-19 mogą wystąpić reakcje poszczepienne i działania 
niepożądane. Reakcje poszczepienne zwykle pojawiają się krótko po 
szczepieniu i trwają kilka dni. 

o W większości przypadków reakcje poszczepienne nie występują lub są 
niewielkie. Zalicza się do nich na przykład ból w miejscu podania 
szczepionki, zmęczenie lub ból głowy.  

o Do 31.05.2021 r. do Instytutu Paula Ehrlicha zgłoszono tylko 0,2 
przypadków poważnych reakcji poszczepiennych na 1000 dawek 
szczepionki. 

 
Czy przeprowadzana jest konsultacja lekarska? 
o Przed podaniem szczepionki należy wypełnić kartę wywiadu 

medycznego oraz istnieje możliwość konsultacji z lekarzem. 

 

Dalsze informacje 
o Powiat Kleve (https://www.kreis-kleve.de/ ) 
o Ministerstwo Pracy, Zdrowia i Spraw Społecznych NRW 

(https://www.mags.nrw/ ) 
o Federalne Ministerstwo Zdrowia: Zusammen gegen Corona 

(https://www.zusammengegencorona.de/ ) 
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o Instytut Roberta-Kocha 
(https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html ) 
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