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SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID ORGANIZOWANE WE 
WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ W ŚLIWICACH 

 
 
SZCZEPIENIA W SZKOŁACH WE WRZEŚNIU 2021 
 
Około 50% społeczeństwa zdecydowało się już na szczepienie przeciwko COVID,  
ale w grupach ludzi młodych (np. rodziców uczniów szkoły) oraz uprawnionych  
do szczepienia nastolatków, ten odsetek jest znacząco niższy.  
Ze smutkiem obserwujemy, że epidemia i związane z nią obostrzenia odbiły  
się najsilniej na Naszych Dzieciach. Szkoła jest miejscem nie tylko zdobywania 
wiedzy, ale przede wszystkim szczerego, pełnego zrozumienia i wymagającego 
najwyższej uważności spotkania ludzi. Dzieci spotykają się tam z nauczycielem, 
a także ze sobą nawzajem. Nie tylko uczą się matematyki, przyrody czy muzyki,  
ale tworzą relacje, zaspakajają potrzeby emocjonalne oraz nabywają kompetencje 
społeczne. To wszystko nie jest łatwe, a czasem wręcz niemożliwe w przypadku nauki 
zdalnej.  
W trosce o dobro naszych dzieci wszyscy chcemy, aby nauka w szkole była taka jak 
wcześniej. Jedyna rzecz jaka może nam w tym pomóc to szczepienia.  
Nasza szkoła jak wiele innych pragnie włączyć się w Program Szczepień.  
Dzięki porozumieniu z Przychodnią SPZOZ Śliwice, z którą szkoła bezpośrednio 
sąsiaduje, będzie możliwość skorzystania ze szczepienia w tutejszym Punkcie 
Szczepień w specjalnie wyznaczonych, bardzo dogodnych terminach. 
 
 
TERMINY SZCZEPIEŃ 
 
Przychodnia planuje zamówić szczepionki na dwie ostatnie soboty września,  
gdzie od godziny 8:00 do około 12:00 będą odbywać się szczepienia. Liczba 
zmówionych szczepionek zależna jest od zainteresowania wśród Rodziców Uczniów. 
Możliwe jest stworzenie dodatkowych terminów, jeśli zgłosi się dużo chętnych.  
  



 
OBECNOŚĆ OPIEKUNA PRAWNEGO 
 
Mimo różnych zaleceń ministerialnych, kierując się z obu stron doświadczeniem – 
pedagogów, którzy na co dzień współpracują z Młodzieżą i Rodzicami oraz Punktu 
Szczepień (pielęgniarka, lekarz) podjęto decyzję, że szczepienie będzie się odbywać 
TYLKO I WYŁĄCZNIE W OBECNOŚCI I ZA ZGODĄ OPIEKUNA PRAWNEGO. 
 
Takie rozwiązanie zapewnia maksimum bezpieczeństwa dla szczepionego dziecka, 
pozwala na kompletne zebranie wywiadu przed szczepieniem, uwzględnienie 
wszystkich pytań i uwag opiekuna.  
Ważne jest także, że kwalifikacja pacjentów do 18. roku życia w Punkcie Szczepień 
jest wykonywana ZAWSZE przez lekarza, po badaniu fizykalnym. Często wydawane 
są przy tej okazji zalecenia medyczne (np. postępowania w razie niepożądanych 
reakcji po szczepieniu lub dalszego postępowania w chorobie przewlekłej). 
 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców, ustaliliśmy że szczepienia  
dla uczniów będą odbywać się w soboty. 
 
ZAPISY NA SZCZEPIENIE 
Prosimy o wypełnienie załączonych deklaracji chęci zaszczepienia. Ważne, żeby 
oprócz innych danych dziecka i opiekuna znajdował tam się PESEL  i nr kontaktowy.  
Można w deklaracji uwzględnić także członków rodziny, domowników, którzy jeszcze 
nie poddali się szczepieniu. Jeśli mają 16 lat lub więcej muszą potwierdzić chęć 
szczepienia własnoręcznym podpisem. Także jeśli chodzi o nich, potrzebny  
jest nr PESEL i nr telefonu. Deklaracje zbierane będą w szkole do 13.09 i dzień później 
przekazane do Punktu Szczepień w celu ustalenia liczby potrzebnych dawek 
szczepionki.  
 
ORGANIZACJA SZCZEPIEŃ 
 
Dziecko do szczepienia powinno stawić się do Punktu Szczepień z opiekunem,  
nie mieć cech infekcji (nowego kaszlu, kataru, gorączki, biegunki i wymiotów),  
nie powinno być w okresie nasilenia objawów choroby przewlekłej.  
Przypominamy, że w razie zdarzenia losowego – nagłego zachorowania – można 
punkt szczepień o tym telefonicznie poinformować i wyznaczony zostanie późniejszy 
termin szczepienia. 
W domu należy starannie wypełnić Kwestionariusz wstępnego wywiadu 
przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID. W razie 
jakichkolwiek pytań można je zadać podczas kwalifikacji do szczepienia. Prosimy 
pamiętać o wpisaniu nie tylko danych dziecka, ale i swoich własnych.  
Po szczepieniu należy pozostać na terenie przychodni przez 30 minut,  
w celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa szczepionym dzieciom.  



DANE MEDYCZNE 
 
Początkowo, gdy zaczęła się epidemia COVID uważano, że dzieci chorują łagodnie  
i bez powikłań, są jedynie roznosicielami wirusa w populacji. Jednak czas pokazał,  
że nie do końca tak jest. Przy dużej liczbie zachorowań okazało się, że zakażenie 
pierwotne Covid może mieć ciężki przebieg. Jeszcze bardziej nieprzewidywalne skutki 
przynosi PIMS (z ang. Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome), co czyni 
z COVID chorobę realnie zagrażającą życiu dzieci.  
 
Do szczepień młodzieży używamy szczepionki COMIRNATY produkcji PFIZER,  
która podana będzie w dwóch dawkach (pierwsza w jedną z dwóch ostatnich sobót 
września, druga po trzech tygodniach od pierwszej). 
 
Wieloośrodkowe obserwacje i badania pokazują, że szczepienia są bezpieczne  
i skuteczne. 
Jako skutek uboczny najczęściej obserwuje się ból w miejscu wkłucia, miejscowe 
zaczerwienienie lub obrzęk .  
Zdarza się podwyższanie temperatury ciała, bóle mięśniowo-stawowe, dreszcze, bóle 
głowy, które zwykle mijają w przeciągu 48 godzin.  
Jeśli pacjenci mają nietypowe, bardzo nasilone objawy, lub utrzymują się one dłużej 
(niż dwa dni), należy się zgłosić do lekarza.  
U dzieci obserwuje się z reguły reakcje mniej nasilone niż u dorosłych.  
 
MIEJSCE NA TWOJE PYTANIA 
Możesz je tu zapisać i zadać podczas kwalifikacji do szczepienia.  
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PRZYPOMINAMY, ŻE NA SZCZEPIENIE MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ 

TAKŻE DZWONIĄC DO PRZYCHODNIU LUB NA INFOLINIĘ 
 

 
Rejestracja szczepienia w SPZOZ ŚLIWICE:                                        52 33 400 19  
Rejestracja do szczepienia przez infolinię:                                         989 


