
1. Jakie sa pozytywy szczepionki? 
- Szczepionka pozwoli nam wyjsc z pandemii 
- Efectivna szczepionka to najwieksza szansa zeby chronic ludzi przed infekcja 

Coronavirusem 
- Szczepionka redukuje szanse ciezkiej choroby 

 
2. Czy szczepionka moze powodowac infekcje Coronawirusem? 
- Szczepionka nie moze spowodowac infekcji Coronawirusem I redukuje sznse 

ciezkiej choroby 
 

3. Czy szczepionki sa bezpieczne? 
- Tak 
- NHS nie zaoferowalby szczepionki jesli nie bylaby ona bezpieczna 
- MHRA to niezalezny regulator w UK ktory zbadal bezpieczenstwo szczepionki I 

potwierdzil e oferuje ona wysoki poziom ochrony przed infeckjca Coronawirusem; 
mamy pelne zaufanie do opinii ekspertow 
 

4. Jaka jest roznica pomiedzy roznymi dostepnymi szczepionkami przeciw 
Coronawirusowi? 

- Obecnie mamy 3 szczepionki zatwierdzone przez MHRA, jako bezpieczne I majace 
wysoki poziom efektywnosci w zapobieganiu ciezkiej choroby z powodu 
Coronawirusa; dwie z nich sa obecnie oferowane pacjentom przez NHS 

- Pfizer/BioNTech, Oxford and AZ and Moderna 
 

5. Jakie sa efekty uboczne szczepionki na Coronawirusa? 
- Jak wszystkie leki szczepionki maja efekty uboczne, wiekszosc z nich jest lagodna I 

trwaja one bardzo ktorko, oczywiscie nie kazdy pacjent bedzie je mial ale jesli sie 
pojawia swiadcza glownie o normalnej reakcji organizmu na szczepienie- 
najczestsze z nich to bol w miejscu wklucia I zmeczenie 
 

6. Czy znane sa jakies dlugoterminowe efekty uboczne? 
- MHRA zawsze bierze pod uwage ze takie efekty uboczne moga wystapic 
- Poza poczuciem ogolnego zmeczenia -nie ma dukumentowanych 

dlugoterminowych efektow ubocznych przez tysice pacjentow biroacych udzial w 
badaniach nad szczepionka 

- Wiecej informacji na ten temat mozna znalezc na Stronach NHS 
 

7. Czy moge wybrac szczepionke jaka chailbym miec? 
- Nie, nie mozna wybrac szczepionki, obie oferowane szczepionki sprzeciw 

Coronawirusowi sa bezpieczne I zapewniaja podobna ochrone przed infekcja 
 

8. Co jest w szczepionce?  
- Dokladny sklad szczepionek zostal udostepniony przez MHRA I jest dostepny nas 

stronie gov.com  
- Wszyscy pacjenci podczas szczepienia dostaja ulotke z infirmacja o szczepionce I 

jej skladnikach 
 

9. Czy moge odmowic szczepionki? 



- Oczywiscie, ale radzilabym wyrazic zgode jezeli zostanie ona Panstwu 
zaoferowana, im wiecej ludzi w kraju I na swiecie jest zaszczepionych tym wieksza 
ochrona przed infekcja Coronawirusem 
 

10. Kto nie powininen byc szczepiony szczepionka na Coronawirusa? 
- Jest tylko pare wyjatkow kiedy pacjent nie powinien byc szczepiony 
- Szczepiona nie powinna byc osoba ktora miala wszczesniej ciezka reakcje 

alergiczna np.powazniejsza niz tylko lokalna reakcje w miejscu wklucia oraz 
anafilaksje na pierwsza dawke tej samej szczepionki na Coronawirusa czy reakcje 
na ktorykolwiek ze skladnikow szczepionki; 

- Szczepionki nie powinny miec takze osoby obecnie zakazone Coronawirusem lub 
te ktore byly chore z jego powodu w ciagu 28 dni 

- osoby ciezko chore i/albo z goraczka w dzien szczepienia. 
 

11. Ile dawek ma szczepionka I czy co roku bedziemy musieli miec to szczepienie 
powtarzane? 

- Obecnie wymagane sa dwie dawki szczepionki- w odstepie do 12tygodni-co jest 
potwierdzone badaniami I daje najwyzszy poziom ochrony 

- W chwili obecniej jeszcze nie wiadomo czy bedzie potrzebne powtarzanie 
szczepienia co roku- badania sa w toku 
 

12.  Czy efektywnosc I bezpieczenstwo szczepionki bylo testowane u osob z 
nadcisnieniem, chrobami serca, astma czy rakiem? 

- W badaniach nad szczepionkami na Coronawirusa wolontariusze byli z roznych 
grup wiekowych, niektorzy byli na lekach immunosupressyjnych albo mieli inne 
choroby przewlekle, 

- Dane z badan nad szczepieniami dostepne sa na stronie gow.uk 
 

13. Jestem mlody/a I drowy/a , czy potrzebna mi szczepionka przeciw 
Coronawirusowi? 

- Tak, kazdy komu zaoferowana jest szczepienie powinien je miec- to jedyne wyjscie 
z pandemii I efektywna ochrona przed iciezka nfekcja Coronawirusem 
 

14. Mialem/am Coronawirusa, czy potrzebuje szczepionki?  
- Tak, na razie nie wiadomo jeszcze jak dlugo przeciwciala po zachorowaniu na 

Coronawirusa utrzymuja sie w organizmie, dlatego szczepienia sa wazne dla tych 
ktorzy byli chorzy I dla tych krotrzy nie, 
 

15. Co bys poradzil/a dla osob z mniejszosci narodowych ktorzy nie wierza 
ekspertom?  

- Oczywiscie wiele osob moze miec watpliwosci, szczegolnie ze nie zawsze w 
przeszlosci te grupy byly brane pod uwage I traktowane serio, 

- W dzisiejszych czasach sczepienia sa bardzo bezpieczne, rygorystycznie 
testowane I jest to jedyne wyjscie z pandemii 
 

16. Czy w szczepionce sa jakies element pochodzenia zwierzecego? 
- Nie, nie ma w nich zadnych elementow pochodzenia zwierzecego albo jaja kurzego 

 
17. Czy w szczepionce jest alcohol? 



- Szczepionka Oxford/AZ zawiera 0.002mg etanolu w 0,5ml – to mniej niz w 
niektorych skladnikach spozywczych np. w chlebie 
 

18. Czy szczepionka zmienia DNA? 
- Nie, szczepionka nie zmienia DNA 
- Szczepionka zawiera mRNA ktory zawiera informacje jak zbudowane sa proteiny 

na powierzchni wirusa; mRNA pomaga naszemu ukladowi odpornosciowemu 
odpowiednio reagowac jesli wirus dostanie sie do organizmu 
 

19. Czy osoba z roznymi alergiami moze zostac zaszczepiona? 
- Osoby takie powinny powiedziec personelowi medycznemu jesli maja jakies alergie, 
- Nie powinna miec szczepionki osoba, kiedykolwiek miala reakcje na poprzednia 

dawke szczepionki albo na ktorykolwiek z jej skladnikow   
 

20. Czy kobiety w ciazy moge miec szczepionke przeciw Coronawirusowi? 
- Jak na razie nie ma dowodu na to ze szczepionka na Coronawirusa jest 

niebezpieczna dla kobiet w ciazy 
- JCVI-Brytyjski Komitet do spraw Szczepien zaleca szczepienie kobiet w ciazy jezeli 

ryzyko zarazenia jest wysokie np. W pracy albo jezeli kobieta w ciazy ma inne 
problemy zdrowotne I ryzyko komplikacji z powodu zarazenioa Coronawirusem jest 
wysokie 
 

21. Czy kobiety planujace ciaze powinny byc szczepione? 
- Szczepionka przeciw Coronawirusowi nie spowoduje choroby u kobiety ciezarnej 

czy u plodu,  
- RCOG I poloznych-Brytyjski College Ginekologow I Poloznikow oraz Poloznych 

potwiedzil ze nie ma dowodow na to ze szczepionka wplywa na plodnosc 
 

22. Czy kobiety karmiace piersia moga miec szczepionke? 
- JCVI Brytyjski Komitet do spraw szczepien- potwierdza ze nie ma zwiekszonego 

ryzyka dla kobiet karmiacych piersia, dlatego tez kobiety te powinny byc szczepione 
jezeli zszczepionka ostanie im zaoferowana 
 

23. Jaka jest kolejnosc szczepien?  
- NHS bedzie powiadamial pacjentow z poszczegolnych Grup, ktore zostaly 

zarekomendowane przez JCVI  
 

24. Co powinienem robic po otrzymaniu szczepionki? 
- Szczepienie chroni przed zarazeniem Coronawirusem w 90-95% ale nadal jest 

szansa na zachorowanie -nalezy wiec przestrzegac zasad : myc rece, nosic maske 
I trzymac dystans.  
 

25. Gdzie mozna znalezc wiecej informacji w roznych jezykachj? 
- Wiecej informacji jest dostepnych na stronie www.sath.co.uk 
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