
ZGŁOSZENIE KOMUNIKACJI 

Komunikat z dnia: 08.06.2021 Godziny: 16.00 

Od (instytucja zgłaszająca): MINISTERSTWO ZDROWIA (MZ) 

Do (odbiorca): Punkty szczepień przeciwko COVID-19 (wszystkie) 

Do wiadomości: Ministerstwo Zdrowia, KPRM, Centrum e-Zdrowia, NFZ 

Dotyczy: 
Komunikat w sprawie obowiązku przeprowadzania kwalifikacji do 

szczepienia przeciwko Covid-19 dzieci w wieku 12-15 lat przez lekarza  

Podpisany przez (osoba): Piotr Węcławik – Dyrektor Departamentu Innowacji MZ 

Priorytet (wstaw znak x): zwykły  pilny X 

Instytucja przekazująca: NFZ 

Sposób przekazania: 
(wstaw znak x) 

Telefon  e-mail X 

SMS  SZOI/ PŚw. (NFZ) X 

Komunik. internet.  strona www X 

Treść komunikatu 

Szanowni Państwo, 

W nawiązaniu do  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii, Ministerstwo Zdrowia uprzejmie przypomina, że w związku z 

uruchomieniem od dnia 7 czerwca br. możliwości szczepień dzieci w wieku 12-15 lat kwalifikacji do 

szczepienia tej grupy może dokonać wyłącznie lekarz.  

Informacja o konieczności kwalifikacji lekarskiej osób do 15 lat, została wprowadzona w uaktualnionej 

wersji kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciw  COVID-19 dla 

osób małoletnich z dnia 7 czerwca 2021 r. 

Decyzja została podjęta przez Ministra Zdrowia w wyniku rekomendacji Zespołu ds. Szczepień, tj. aby 

kwalifikacja do szczepienia przeciw COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień, osób w 

wieku od 12 do 15 lat była realizowana przez lekarza. Rekomendacja ta dotyczy każdej formy realizacji 

programu szczepień przeciw COVID-19 osób w wieku od 12 do 15 lat (szczepienia w punktach szczepień 

populacyjnych, wyjazdowych oraz innych, w których będzie kwalifikował lekarz). 

Ponadto, przypominamy, że szczepienia osób w wieku 12-17 lat odbywają się wyłącznie szczepionką 

Comirnaty a odstępy między podaniem 1 a 2 dawki szczepionki wynoszą 21 dni. 

UWAGA: W przypadku osób dorosłych skrócenie odstępu między podaniem 1 a 2 dawki będzie 

możliwe od 14 czerwca br. Wskazanie terminu podania drugiej dawki szczepionki w przypadku 

szczepienia, które zostało zrealizowane na dotychczasowych zasadach może ulec zmianie (skróceniu) 

w przypadku jego indywidualnego ustalenia oraz dostępu do szczepionek w danym punkcie szczepień. 

Dodatkowych informacji udzieli (osoba, mail, nr telefonu) 

punktyszczepien-covid@mz.gov.pl 
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