
Dla osób 60-79 lat  

Od 16 września na szczepienie możesz umówić się po 90 dniach od pierwszej 

dawki przypominającej. 

Już wcześniej możliwość zaszczepienia się drugą dawką przypominającą miały osoby w 

wieku 80. 

Od 16 września szczepienie drugą dawką przypominającą jest wykonywane preparatami 

przeciw wariantom Omikron BA.1 lub BA.4/5. 

E-skierowanie na szczepienie drugą dawką przypominającą znajdziesz na swoim Internetowym 

Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mojeIKP. 

Na szczepienie możesz się umówić: 

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

• przez aplikację mojeIKP: Aplikację możesz pobrać na systemy Android z Google Play 

lub iOS z App Store. 

• przez bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989 w godz. 7.00-20.00 

• w punkcie szczepień: Punkt szczepień w Twardogórze: Samodzielny Zespół 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze przy ulicy Ludwika 

Waryńskiego 10 nr tel.(71) 315 80 09 i 725 206 444 od 08:00 do 15:00. 

Dawka przypominająca podniesie Twoją odporność na koronawirusa.  

Dla osób 12+ z obniżoną odpornością 

Jeśli masz powyżej 18 lat i obniżoną odporność, otrzymałeś/aś pierwszą dawkę 

przypominającą, to automatycznie dostaniesz skierowanie na drugą dawkę przypominającą. 

Jeśli jednak nie dostaniesz e-skierowania (z uwagi na złożone i szczególne terapie), zgłoś się 

do lekarza prowadzącego lub lekarza POZ (np. konsultacja telefoniczna, e-wizyta lub wizyta w 

poradni) z prośbą o jego wystawienie. 

W przypadku dzieci i młodzieży w wieku 12–17 lat po e-skierowanie na szczepienie należy 

zgłosić się do lekarza. 

Jesteś osobą z obniżoną odpornością, gdy: 

• otrzymujesz aktywne leczenie przeciwnowotworowe 

• po przeszczepach narządowych przyjmujesz leki immunosupresyjne lub 

terapie biologiczne 

• jesteś po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat 

• masz umiarkowany lub ciężki zespół pierwotnych niedoborów odporności 

• jesteś zakażony wirusem HIV 

• leczysz się aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą 

hamować odpowiedź immunologiczną 

• jesteś dializowany przewlekle z powodu niewydolności nerek. 

Od 16 września wszystkie osoby 12+ mogą przyjąć drugą dawkę przypominającą.  

https://pacjent.erejestracja.ezdrowie.gov.pl/auth
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/zaszczep-sie-czwarta-dawka-0

