
 

Szczepienia przeciw COVID-19 

dla 12-15-latków 

Od 7 czerwca rodzice mogą zapisywać na szczepienia przeciw COVID-19 

dzieci w wieku 12–15 lat. Na Internetowym Koncie Pacjenta dziecka 

dostępne jest e-skierowanie. 

 

Na szczepienia dziecko w wieku 12–15 lat można zarejestrować: 

• kontaktując się z wybranym punktem szczepień  

• przez bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989 

• wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o 

treści: SzczepimySie 

• poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl. 

Wybierz szybką ścieżkę e-rejestracji, wpisz numer PESEL Twojego 

dziecka i jego nazwisko, podaj numer telefonu, na który odbierać 

będziesz potwierdzenia, i wybierz termin szczepienia. 



Przed szczepieniem trzeba wypełnić za dziecko kwestionariusz wstępnego 

wywiadu przesiewowego. Kwestionariusz będzie dla pracownika medycznego 

podstawą decyzji, czy nastolatek może być zaszczepiony tego dnia. 

Nastolatki otrzymają szczepionkę Comirnaty firmy Pfizer, która jako jedyna 

została dopuszczona dla osób w tym wieku. 

Dlaczego warto się zaszczepić?  

Szczepionka to najlepszy sposób na przerwanie transmisji wirusa, a tym samym na 

powrót do życia, które znamy sprzed okresu pandemii. Zaszczepienie się jak 

największej liczby osób zwiększa szansę na trwały powrót do stacjonarnych zajęć w 

szkołach, placówkach i na uczelniach, wydarzeń kulturalnych czy spotkań rodzinnych i 

towarzyskich. Dzięki szczepionce możemy chronić nie tylko nas samych, ale także 

naszych najbliższych.  

Jak działa szczepionka?  

Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. 

Stymuluje także nasze komórki odpornościowe, aby chroniły nas przed zakażeniem 

COVID-19. Szczepionka jest darmowa i dobrowolna. . 

Tydzień szczepień we wrześniu 

Po zakończeniu wakacji szczepienia przeciw COVID-19 będą mogły być realizowane 

w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. W trzecim tygodniu września 

(od 13 do 17 września) odbędzie się tzw. tydzień szczepień, podczas którego wszyscy 

chętni uczniowie będą mogli zaszczepić się przeciwko koronawirusowi. Szczepienia 

organizowane przez szkoły będą realizowane z wykorzystaniem istniejących punktów 

szczepień populacyjnych, powszechnych lub mobilnych. Podczas szczepienia, oprócz 

profesjonalnej opieki lekarskiej, uczniom będą towarzyszyć rodzice. Akcja szczepień w 

wybranym miejscu uzależniona zostanie od liczby chętnych. 

Dodatkowo Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia 

przygotowało rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia: 

 



 


