
ZGŁOSZENIE KOMUNIKACJI 

Komunikat z dnia: 05.11.2021 Godziny: 12:00 

Od (instytucja zgłaszająca): MINISTERSTWO ZDROWIA (MZ) 

Do (odbiorca): Punkty prowadzące szczepienia przeciwko COVID-19 (wszystkie) 

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

Dotyczy: 
Komunikat dotyczący akcji szczepień dawką przypominającą w DPS-ach, 
ZOL-ach, hospicjach.  

Podpisany przez (osoba):  

Priorytet (wstaw znak x): Zwykły  Pilny X 

Instytucja przekazująca: NFZ, RARS, KPRM, CeZ, UW.  

Sposób przekazania: 
(wstaw znak x) 

Telefon  e-mail X 

SMS  SZOI/ PŚw. (NFZ) X 

Komunik. internet. X strona www  

Treść komunikatu 

Szanowni Państwo, 

Mając na uwadze, że począwszy od 2 listopada 2021 r. został zapoczątkowany proces 
dobrowolnego szczepienia dawką przypominającą osób, które ukończyły 18 rok życia 
zachęcamy  wszystkie punkty szczepień do podjęcia inicjatywy i przeprowadzenia akcji 
szczepień dawką przypominającą pacjentów: zakładów opiekuńczo-leczniczego, 
zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjów stacjonarnych lub domowego, 
pacjentów oddziałów medycyny paliatywnej oraz osób przebywających w domach 
pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której 
mowa w art. 67 i art. 69 tej ustawy, a także osób zatrudnionych w ww. placówkach. 

W sposób szczególny do podjęcia inicjatywy zachęcamy punkty szczepień, które 
przeprowadzały w ww. ośrodkach szczepienia w schemacie podstawowym (I i II 
dawka). Dla sprawnej organizacji procesu szczepienia należy w pierwszej kolejności 
skontaktować się z kierownictwem danej placówki, celem potwierdzenia liczby 
chętnych na szczepienie oraz ustalić dogodną datę jego realizacji. W przypadku braku 
automatycznie wystawionego e-skierowania lekarz z punktu szczepień może 
samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie dawką przypominającą z 
zachowaniem minimum 180 dni odstępu od ostatniego szczepienia.  
 
Niezależnie od rodzaju szczepionki (Pfizer/AstraZeneca/Moderna/Johnson&Johnson) 
zastosowanej uprzednio podczas szczepienia podstawowego (I i II dawka) jako dawką 
przypominającą należy zastosować wyłącznie szczepionkę:  

- Comirnaty w pełnej dawce 0,3 ml; 

lub 

- Spikevax w połowie dawki: 50 µg - 0,25 ml, 

 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/pomoc-spoleczna-17087802/art-56
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/pomoc-spoleczna-17087802/art-67
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/pomoc-spoleczna-17087802/art-69


Rekomendujemy jako dawkę przypominającą podanie tego samego rodzaju 
szczepionki, która  zastała podana podczas szczepienia podstawowego, z 
zastrzeżeniem, że nie jest to warunek konieczny prawidłowej realizacji szczepienia 
dawką przypominjącą. Dopuszczalne jest zastosowanie schematu mieszanego w 
stosunku do szczepienia podstawowego w obrębie dwóch ww. rodzajów szczepionek.   

Jednocześnie zgodnie z zarządzeniem nr 42/2021/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 5 marca 
2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki 
zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  
(ze zm.) - punkt szczepień, który podejmie się inicjatywy zaszczepienia osób 
przebywających w ww. ośrodkach, jest uprawniony do rozliczenia takiego 
szczepienia wg. stawki 73,19 zł za każde jedno szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 
przeprowadzone w miejscu zamieszkania/pobytu pacjenta w przypadku szczepienia 
więcej niż 5 pacjentów przebywających pod jednym adresem.  

Z uwagi na utrzymującą się dodatnią dynamikę zakażeń wirusem SARS-CoV-2 
zachęcamy wszystkich Państwa do wsparcia inicjatywy budowania odporności 
seniorów, którzy są najbardziej narażeni na negatywne skutki zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2.  

Punktom szczepień, które przystąpiły do realizacji programu szczepień ochronnych 
przeciw grypie w sezonie 2021/2022, przypominamy o możliwości wykonania 
bezpłatnego jednoczasowego szczepienia przeciw grypie wśród podopiecznych i 
pracowników ww. jednostek. 

Dodatkowych informacji udzieli (osoba, mail, nr telefonu) 

pytania dot. zamówień: szczepionkacovid@rars.gov.pl  
pytania techniczne: szczepienia_it@cez.gov.pl  

szczepienia-covid@mz.gov.pl 
Oddziały wojewódzkie NFZ 
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