
Warszawa, 13 sierpnia 2022

ZPŚ.641.276.2022.JK

Komunikat nr 27 Ministra Zdrowia 
w sprawie drugiej dawki przypominającej przeciw COVID-19 dla personelu 

medycznego w Narodowym Programie Szczepień.

Minister Zdrowia mając na uwadze zalecenia Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z dnia 

10 sierpnia 2022 r. informuje, że od dnia 17 sierpnia 2022 r. rozpocznie się proces 

szczepień drugą dawką przypominającą u pracowników wykonujących czynności 
zawodowe w placówkach ochrony zdrowia, w tym aptekach i punktach 
aptecznych oraz u studentów kierunków medycznych, i którzy otrzymali pełny 

zalecany schemat szczepienia podstawowego oraz dawkę przypominającą szczepionki 

przeciw COVID-19. 

Przed podaniem drugiej dawki przypominającej należy zachować odstęp co najmniej 4. 

miesięcy od podania pierwszej dawki przypominającej. 
W pierwszej kolejności szczepienia powinny dotyczyć personelu medycznego 
mającego bezpośredni kontakt z pacjentami i materiałem zakaźnym, lub 
narażonym na zakażenie wirusem SARS-COV-2.
Szczepieniu podlegają również pracownicy medyczni zakładów leczniczych dla 

zwierząt.

W drugim szczepieniu przypominającym stosowane są wyłącznie szczepionki mRNA: 
- Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w pełnej dawce (30 µg - 0,3 ml)
- Spikevax (Moderna) w połowie dawki (50 µg - 0,25 ml).
Do podania drugiej dawki przypominającej zaleca się ten sam preparat mRNA 

Comirnaty (Pfizer-BioNTech) lub Spikevax (Moderna), którym zrealizowano pierwszą 

dawkę przypominającą. 

Informacje dodatkowe:
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- na etapie wprowadzania danych do karty szczepień należy bezwzględnie przestrzegać 

zachowania procedury dla skierowań wystawionych dla dawki przypominającej,

- przed podaniem kolejnej dawki szczepionki (2/przypominająca) należy bezwzględnie 

potwierdzić aktualny stan zaszczepienia pacjenta,

- niezależnie od preparatu, który użyto do pierwszego szczepienia przypominającego, 

należy podać dawkę szczepionki mRNA (Comirnaty lub Spikevax) co najmniej 4 

miesiące od ostatniego szczepienia,

- nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na 

dotychczasowe szczepienie,

- skierowanie na szczepienie przy spełnieniu warunku kryterium kwalifikacji z 

zachowaniem odstępu (minimum 120 dni) dla przyjęcia drugiej dawki przypominjącej 

mRNA będą wystawione automatycznie przez system,

- w przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania na podanie 
drugiej dawki przypominającej lekarz w punkcie szczepień może samodzielnie 
wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom uprawnionym do szczepienia 
oceniając: odstęp od ostatniego szczepienia (minimum 120 dni), przynależność do 

grupy ryzyka (wykonywane czynności zawodowe).

Z poważaniem

/dokument podpisany elektronicznie/
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