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Ulotka informacyjna o  
szczepieniach przeciwko  
COVID-19 dla dzieci i młodzieży 
Oto 10 faktów na temat szczepień przeciwko COVID-19 dla dzieci 
i młodzieży w, z którymi warto się zapoznać, wieku od 12 do 17 lat.

1. Szczepienia dla dzieci i młodzieży wieku 
12 lat i starszych są bezpieczne  
i skuteczne.  

Szczepionki są bezpieczną, skuteczną  
i najlepszą metodą ochrony przed COVID-19.

Agencja Health Canada zatwierdziła 
szczepionkę Pfizer-BioNTech dla młodzieży 
w wieku od 12 do 17 lat i ustaliła że jest ona 
bezpieczna dla młodzieży i nie wywołuje 
żadnych poważnych skutków ubocznych. 

W Stanach Zjednoczonych podano 
już blisko 3 miliony dawek szczepionki 
Pfizer-BioNTech młodzieży w wieku od 
12 do 17 lat. Nie zidentyfikowano żadnych 
poważnych skutków ubocznych w tej 
grupie wiekowej.

Badania kliniczne wykazały, że szczepionka 
Pfizer-BioNTech w wysokim stopniu 
chroni osoby w wieku lat 12 i starsze przed 
COVID-19. Po szczepieniu u młodzieży 
często występować może bardzo dobra 
reakcja immunologiczna zapewniająca 
mocną ochronę.

2. Dzieci, podobnie jak dorośli mogą 
odczuwać przejściowe skutki uboczne.

Skutki uboczne po otrzymaniu szczepienia 
są różne u różnych osób i w większości są 
łagodne i dobrze tolerowane. 

Dziecko może odczuwać zwiększoną 
wrażliwość lub ból w górnej części 
ramienia w miejscu, w które otrzymało 
szczepionkę. Może ono również czuć się 
zmęczone, mieć bóle głowy, mięśni lub 
stawów oraz mieć temperaturę i dreszcze. 
No ogół, skutki uboczne mijają w ciągu 1 do 
3 dni. Są one również pozytywnym znakiem 
że szczepionka zaczyna działać.

3. Ważne jest by szczepić dzieci i młodzież 
ponieważ mogą być oni zarażeni 
COVID-19 i zarażać innych nawet gdy nie 
mają żadnych objawów.

Zazwyczaj dzieci które zapadają na 
COVID-19 mają łagodne objawy — 
jakkolwiek niektóre mogą bardzo ciężko 
chorować, wymagać leczenia szpitalnego 
i doświadczać poważniejszych i dłużej 
trwających symptomów. W bardzo rzadkich 
przypadkach wirus może powodować 
również śmierć u dzieci. Dzieci mogą 
również przenosić chorobę na inne osoby, 
u których ryzyko zachorowania może być 
większe.

4. Dla większości ludzi, łącznie z tymi, którzy 
mają problemy zdrowotne, szczepionka 
jest bardzo bezpieczna. 

Osoby przyjmujące leki osłabiające ich 
system immunologiczny lub osoby które 
mają alergię na jakikolwiek składnik 
szczepionki powinny skonsultować się  
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z lekarzem. Szczepionki przeciwko 
COVID-19 nie zawierają jajek, żelatyny 
(wieprzowej), glutenu, lateksu, 
konserwantów, antybiotyków lub 
aluminium.

Ponieważ u osób z problemami 
zdrowotnymi często istnieje zwiększone 
ryzyko że w razie zainfekowania COVID 
przebieg choroby będzie cięższy, mocno 
zachęcamy te osoby aby się jak najszybciej 
zaszczepiły.

Taj jak i u dorosłych, reakcje alergiczne 
na szczepionkę występują rzadko. Do 
objawów należą pokrzywka, puchnięcie 
twarzy, języka lub gardła albo trudności  
z oddychaniem. 

Wymagane jest, aby każda osoba po 
otrzymaniu szczepionki pozostała w 
punkcie szczepienia przez 15 do 30 minut 
aby monitorować i przeciwdziałać reakcji 
alergicznej, jeśli taka wystąpi. 

Health Canada nie zatwierdziła jeszcze 
szczepionki przeciw COVID-19 dla dzieci 
poniżej 12 roku życia.

5. Nie można się zarazić COVID-19 
przyjmując szczepionkę. 

Szczepionka Pfizer-BioNtech COVID-19 
pokazuje Twojemu ciału jak wytworzyć 
nieszkodliwe białko które znaleziono na 
wirusie COVID-19 i jak zacząć budować 
przeciwciała przeciwko niemu, aby w razie 
kontaktu z prawdziwym wirusem Twój 
system immunologiczny wiedział, jak go 
rozpoznać i jak z nim walczyć. 

6. Jeżeli dziecko miało już COVID-19, 
w dalszym ciągu może ono dostać 
szczepionkę. 

Chociaż przebyta poprzednio infekcja 
COVID-19 chroni w pewnym stopniu przed 
powtórnym zachorowaniem, nie wiadomo, 
jak długo ta ochrona będzie trwała, a 
możliwe jest że nie będzie ona skuteczna 

wobec nowych szczepów. Jeżeli wracasz 
do zdrowia po przebyciu COVID-19, należy 
wstrzymać się ze szczepieniem do czasu, 
aż większość Twoich symptomów minie  
i skończy się okres izolacji. 

7. Karta zdrowia nie jest konieczna.

Jeśli Twoje dziecko nie ma karty 
zdrowia możliwe jest że będziesz 
musiał/a zarejestrować się przez telefon 
zamiast przez internet. Możesz również 
skontaktować się ze szkołą, lekarzem lub 
duchownym aby dostać pismo w którym 
podane będzie imię i nazwisko dziecka, 
data urodzenia i adres. 

Jeśli Twoje dziecko posiada kartę zdrowia, 
powinno przynieść ją na szczepienie.

8. Jeśli to możliwe, szczepionka COVID-19 
powinna być podawana sama i w odstępie 
czasu od innych szczepionek. 

Inne szczepienia powinny być zaplanowane 
na 14 dni przed lub 28 dni po szczepionce 
przeciwko COVID-19. Jeśli spóźniasz się ze 
szczepieniami Twojego dziecka, prosimy o 
kontakt z jego/jej lekarzem, aby sporządzić 
plan aktualizacji wszystkich szczepień. 

9. Szczepionki są podawane za wyrażeniem 
świadomej zgody. 

Szczepionki COVID-19 podawane są 
jedynie po otrzymaniu świadomej zgody 
od danej osoby, łącznie z tymi w wieku 
od 12 do 17 lat, pod warunkiem że są one 
zdolne podjąć taką decyzję. Oznacza to 
zrozumienie zabiegu, dlaczego się go 
zaleca oraz ryzyka i korzyści wynikających 
ze zgody lub odmowy szczepienia. Jeżeli 
osoba nie jest zdolna do wyrażenia zgody 
na otrzymanie szczepienia, będzie ona 
potrzebowała zgody od osoby decydującej 
za nią w zastępstwie, takiej jak rodzic lub 
opiekun prawny.

Lekarz i rodzina muszą uszanować decyzję 



młodej osoby odnośnie szczepienia. 
Zachęca się rodziców i opiekunów, aby 
przedyskutowali ze swoimi dziećmi temat 
szczepień przed przyjściem do punktu 
szczepień. Szczepionka COVID-19 jest 
dobrowolna dla każdego, kto jest do niej 
uprawniony w prowincji Ontario.

10. Przyjęcie szczepionki przeciwko COVID-19 
pomoże Twojemu dziecku wznowić 
zajęcia które sprawiają mu przyjemność 
i wspomagają zdrowie psychiczne i dobre 
samopoczucie.

Szczepienie jest istotnym narzędziem 
pomagającym zatrzymać rozprzestrzenianie 
się COVID-19 i umożliwić uczniom 
i rodzinom bezpieczny powrót do 
normalnych zajęć. 

Kiedy wystarczająca ilość ludzi będzie 
chroniona przed COVID-19, ryzyko infekcji 
Twojego dziecka zacznie się zmniejszać. 
Szczepienia, wraz z noszeniem maseczek, 
utrzymywaniem odległości i innymi 
środkami ostrożności pomogą chronić 
zdrowie szerzej pojętego społeczeństwa. 
Jedynie wtedy, kiedy liczba zachorowań 
na COVID-19 wśród społeczeństwa będzie 
niska, możliwe będą znowu normalne 
zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Więcej informacji i zasobów na  
temat COVID-19 i szczepień:

• Ulotka informacyjna na temat 
szczepień przeciwko COVID-19

• COVID-19 Co należy wiedzieć na 
temat wizyty na szczepienie przeciwko 
COVID-19 

• Sięgnij po pomoc i informacje 
dostępne w ponad 300 językach. 
Zadzwoń 1-888-999-6488 (TTY: 
1-866-797-0007), aby uzyskać 
informacje na temat szczepionki 
przeciw COVID-19. Linie telefoniczne są 
dostępne 7 dni w tygodniu pomiędzy 
8:00 a 20:00. Naciśnij 3, aby wybrać 
swój język. Jeśli liczba dzwoniących 
będzie duża, być może będzie trzeba 
poczekać.

Więcej informacji na stronie ontario.ca/COVIDYouthVaccine

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccine_information_sheet_youth.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_what_youth_need_to_know.pdf
tel:18889996488
tel:18667970007
tel:18667970007
http://www.ontario.ca/COVIDYouthVaccine
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