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Najczęściej zadawane pytania (FAQ) na temat dwuwartościowego szczepienia przypominającego przeciw COVID-19 
 
Departament ds. Zdrowia Publicznego Stanu Illinois (Illinois Department of Public Health, IDPH) stworzył dokument pt. 
Najczęściej zadawane pytania (FAQ), aby dostarczyć najnowszych odpowiedzi na pytania dotyczące uaktualnionego szczepienia 
przypominającego przeciw COVID-19. Informacje te pochodzą z wytycznych IDPH, Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom 
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) oraz agencji partnerskich.  
 
Kto kwalifikuje się do otrzymania dwuwartościowego szczepienia przypominającego? 

Dwuwartościowe szczepienia przypominające są dostępne dla osób w wieku 5 lat i starszych, które otrzymały serię 
podstawową (2 dawki szczepionki firmy Moderna lub Pfizer, 1 dawkę szczepionki firmy J&J).  
 
W dniu 12 października 2022 r. FDA zezwoliła na stosowanie uaktualnionych szczepionek przeciw COVID-19 u dzieci w 
wieku zaledwie 5 lat.  

• Szczepionka firmy Pfizer-BioNTech jest dostępna dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat 
• Szczepionka firmy Moderna jest dostępna dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat.  
• Więcej informacji na temat kwalifikowania się do programu można znaleźć na stronie CDC Stay Up to Date 

with Vaccines (CDC: Posiadaj aktualne szczepienia). 
 
Do czego służy dwuwartościowe szczepienie przypominające? 

Uaktualnione (dwuwartościowe) szczepienia przypominające nazywane są „dwuwartościowymi”, ponieważ chronią 
przed zarówno oryginalnym wirusem wywołującym COVID-19 jak i wariantem Omikron, w tym podwariantami BA.4 i 
BA.5.  

 
Kiedy mogę otrzymać szczepienie przypominające? 

Każdy, kto kwalifikuje się do szczepienia (patrz wyżej) i nie otrzymał żadnej serii podstawowej lub dawki 
przypominającej szczepionki przeciw COVID-19 w ciągu ostatnich 2 miesięcy, powinien otrzymać szczepienie 
przypominające. Jeśli w przeszłości wynik testu na obecność COVID-19 był pozytywny, zaleca się, aby również 
odczekać co najmniej 3 miesiące od zakażenia COVID-19, aby otrzymać szczepionkę. 
 

Czy mogę otrzymać dowolny rodzaj szczepionki przypominającej przeciw COVID-19 w ramach dawki przypominającej? 
Tak. CDC poinformowało, że można „mieszać i dopasowywać” dowolne z dostępnych dwuwartościowych szczepień 
przypominających przeciw COVID-19 jako dawkę przypominającą. 
 

Ile dawek dwuwartościowego szczepienia przypominającego należy przyjąć? 
 Tylko jedna dawka przypominająca jest zalecana w tym czasie przez CDC.  
 
Co jeśli mam obniżoną odporność? 

Jeśli masz obniżoną odporność, tym ważniejsze jest, aby posiadać aktualne szczepienia przypominające przeciw COVID-
19. Odwiedź stronę internetową CDC: CDC COVID-19 Vaccines for People Who Are Moderately or Severely 
Immunocompromised(CDC: COVID-19 Szczepienia przeciw COVID-19 dla osób z umiarkowanym lub ciężkim 
niedoborem odporności), aby dowiedzieć się więcej. 

 
Gdzie mogę otrzymać to dwuwartościowe szczepienie przypominające?  

Najlepszym sposobem na zlokalizowanie najbliższego świadczeniodawcy szczepionki jest wyszukanie na stronie 
www.vaccines.gov dostępności dwuwartościowego szczepienia przypominającego.  

 
Czy mogę otrzymać dwuwartościowe szczepienie przypominające przeciw COVID-19 ORAZ szczepienie przeciw grypie 
jednocześnie? 
 Tak – i do tego zachęcamy! 
 
 
 

Najnowsze informacje na temat COVID-19, w tym wskazówki dotyczące badania i leczenia,  
można znaleźć na stronie internetowej IDPH Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (IDPH: Choroba koronawirusowa 2019 

(COVID-19). 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html?s_cid=11737:cdc%20booster%20guidelines:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY22
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html?s_cid=11737:cdc%20booster%20guidelines:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY22
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
http://www.vaccines.gov/
https://dph.illinois.gov/covid19.html
http://dph.illinois.gov/

