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Treść komunikatu 

Pomiędzy 15.02 a 07.03 ze względu na ograniczone dostawy szczepionek Pfizer, będą one przeznaczone 
wyłącznie do szczepienia drugą dawką Grupy 0, DPS i ZOL oraz szczepień populacyjnych (70+) pierwszą i 
drugą dawką. W tym czasie nie szczepimy DPS, ZOL oraz Grupy „0” pierwszą dawką. W przypadku, gdyby 
miały się zmarnować dawki z rozpoczętej fiolki, możliwa jest jedynie sytuacja szczepienia grupy „0” 
pierwszą dawką. 
Jeżeli już zostało złożone zamówienie naruszające powyższe zastrzeżenia, uprzejmie prosimy o jego 
anulowanie. 
Przypominamy, że zamówienia pod szczepienia populacyjne muszą odpowiadać zarejestrowanym 
pacjentom w e-rejestracji. Nie ma to znaczenia czy pacjenci są zarejestrowani pod pierwszą czy drugą 
dawkę.  
Punkty Szczepień Populacyjnych 
Punkty Populacyjne w tygodniu 15.02-19.02 mogą zamówić szczepionki Pfizer lub Moderna. Szczepionek 
Pfizer pod pierwsze szczepienie mamy ograniczoną ilość – ok. 80.000 dawek, a Moderny ok. 100.000. 
Wszystkie punkty, które mają zaplanowane w e-rejestracji 60 i więcej szczepień populacyjnych pierwszą 
dawką w tygodniu, wybierają przy składaniu zamówienia szczepionkę Moderna (pakiet 100 lub 
wilokrotność). Szczepionka ta może być składowana w warunkach zimnego łańcucha 2-8 stopni do 28 
dni. Punkty, które mają zaplanowane w e-rejestracji 30 szczepień populacyjnych pierwszą dawką w 
tygodniu, wybierają przy składaniu zamówienia szczepionkę Pfizer – pakiet 30 dawek. Punkty, które już 
złożyły zamówienia, prosimy o skorygowanie zgodnie z powyższymi wytycznymi. 
Szczepionki Moderna 

Będzie możliwa dostawa w poniedziałek 15.02 do godz. 12. Druga dawka powinna zostać 
zaplanowana po upływie 4 tygodni. Szczepionka dystrybuowana jest w fiolkach 10-dawkowych i 
powinna być przechowywana do 28 dni w temp 2-8*C. 

Szczepionki Pfizer 
Dostawa będzie zrealizowana z transzy, która dotrze do Polski w poniedziałek 15.02 rano – 
zamówienia Pfizer zostaną dostarczone dopiero we wtorek 16.02 lub w środę 17.02. Punkty, 
które będą miały potwierdzoną dostawę Pfizer prosimy o przypilnowanie aby nie miały 
zapisanych pacjentów na szczepienie przed potwierdzonym terminem dostawy. 

Szczepionki AstraZeneca dla Nauczycieli 
W przypadku punktów populacyjnych, które zostały zgłoszone do szczepienia nauczycieli jest 
możliwe zamówienie wielokrotności 100 szczepionek AstraZeneca. Szczepienia drugą dawką 



powinny być przeprowadzone po 10-12 tygodniach. Dostawy są realizowane w ciągu 2 dni 
roboczych, pod warunkiem złożenia zamówienia do godz. 12.00. 

Szpitale węzłowe, węzłowo-populacyjne i tymczasowe  
Wszystkie punkty, które mają zaplanowane w e-rejestracji 60 i więcej szczepień populacyjnych 
pierwszą dawką w tygodniu, wybierają przy składaniu zamówienia szczepionkę Moderna (pakiet 
100 lub wilokrotność). Szczepionka ta może być składowana w warunkach zimnego łańcucha 2-8 
stopni do 28 dni. Punkty, które mają zaplanowane w e-rejestracji 30 szczepień populacyjnych 
pierwszą dawką w tygodniu, wybierają przy składaniu zamówienia szczepionkę Pfizer – pakiet 30 
dawek. Punkty, które już złożyły zamówienia, prosimy o skorygowanie zgodnie z powyższymi 
wytycznymi. 

Szczepionki Moderna 
Dostawy Moderna będą mogły być dostarczone do szpitali w poniedziałek 15.02 do południa. 
Prosimy by wybierać tę opcję w przypadku zapisanych pacjentów od poniedziałku. Zamówienie 
powinno stanowić wielokrotność 100 dawek. Szczepienie drugą dawką powinno być 
przeprowadzone 4 tygodnie po pierwszej dawce.  

Szczepionki Pfizer 
Ze względu na fakt, że dostawy szczepionek Pfizer realizowane są z transzy, która przyjedzie do 
Polski w poniedziałek 15.02, dostawy do szpitali zostaną zrealizowane we wtorek 16.02 lub 
środę 17.02. Dokładny termin dostawy będzie potwierdzany indywidualnie. 

Szczepionki AstraZeneca 
W przypadku szpitali, które będą szczepić nauczycieli jest możliwe zamówienie wielokrotności 
100 dawek szczepionki AstraZeneca. Szczepienia drugą dawką powinny być przeprowadzone po 
10-12 tygodniach. Dostawy są realizowane w ciągu 2 dni roboczych, pod warunkiem złożenia 
zamówienia do godz. 12.00. 

Uwaga! Szpitale, które przechowują szczepionki Pfizer w formie zamrożonej będą mogły zamówić 
jedynie szczepionki AstraZeneca do momentu zupełnego rozliczenia stanu posiadanych szczepionek 
Pfizer. 
W każdy czwartek do końca dnia zostaną zweryfikowane wszystkie złożone zamówienia oraz 
wprowadzone zostaną niezbędne korekty daty dostawy na kolejny tydzień. Jeżeli zajdzie konieczność 
przesunięcia terminu z wtorku na środę (w przypadku zbyt dużego obciążenia sieci transportowej) 
zostanie wysłany do podmiotu SMS informujący o tym fakcie. 
WAŻNE !!! 
Od czwartku 11.02 zaczynamy dostarczać szczepionkę Astra Zeneca w celu szczepień nauczycieli. 

Szczepionka ta jest składowana i transportowana w warunkach zimnego łańcucha 2-8 C przez cały 
okres przydatności. Minimum zamówieniowe to 100 szczepionek, czyli 10 fiolek po 10 dawek. 
Maksimum na tą chwilę to 300 dawek/tygodniowo, w miarę kolejnych dostaw będzie ono 
modyfikowane. W przypadku uzasadnionej konieczności zamówienia większej ilości prosimy o 
indywidualny kontakt z ARM. Szczepionki te są dystrybuowane w systemie 2 dni roboczych. Prosimy 
podczas składania zamówienia w systemie SDS o wybór oczekiwanej daty dostawy.  
 

Dodatkowych informacji udzieli (osoba, mail, nr telefonu) 

szczepionkacovid@arm.gov.pl 

 


