
COVID-19 — dawki przypominające 
szczepionki firmy Pfizer
Najczęściej zadawane pytania
Szczepienie przypominające szczepionką przeciw 
COVID-19 firmy Pfizer jest zalecane kwalifikującym 
się do szczepienia osobom, które otrzymały drugą 
dawkę tej szczepionki sześć lub więcej miesięcy 
temu i znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka 
narażenia na COVID-19 lub ciężkiego przebiegu 
choroby, w tym osobom w wieku 65 lat i starszym. 
Dawkę przypominającą należy podać po upływie 
sześciu lub więcej miesięcy po drugiej dawce 
szczepionki firmy Pfizer.
Co to jest szczepienie przypominające?
Szczepienie przypominające to dodatkowa dawka 
szczepionki dla osób, które uzyskały ochronę dzięki 
szczepieniu, ale których ochrona mogła się z czasem 
zmniejszyć (jest to tzw. „słabnąca odporność”).
Kto może otrzymać dawkę przypominającą?
Do otrzymania dawki przypominającej szczepionki firmy 
Pfizer po upływie sześciu miesięcy po podaniu drugiej 
dawki kwalifikują się następujące grupy, które otrzymały 
drugą dawkę szczepionki firmy Pfizer:

 + osoby w wieku 65 lat i starsze;
 + osoby mieszkające w domach opieki lub innych 

placówkach opieki długoterminowej;
 + osoby w wieku od 18 do 64 lat, mające chorobę 

przewlekłą, która zwiększa ryzyko ciężkiego 
przebiegu COVID-19;

 + osoby w wieku od 18 do 64 lat, które są narażone 
na zwiększone ryzyko zakażenia COVID-19 ze 
względu na wykonywaną pracę (np. pracownicy 
służby zdrowia i nauczyciele) lub miejsce, w którym 

mieszkają lub często przebywają (np. schronisko 
dla bezdomnych).

Dlaczego zalecane jest szczepienie przypominające?
Szczepionka firmy Pfizer jest nadal bardzo skuteczna 
w zapobieganiu ciężkiemu przebiegowi choroby, 
hospitalizacji i zgonom powodowanym przez COVID-19. 
Niektóre badania wykazują jednak, że ochrona przed 
zakażeniem, jaką zapewnia szczepionka firmy Pfizer, 
może zacząć słabnąć po około sześciu miesiącach. 
Szczepienie przypominające może zapewnić dodatkową 
ochronę osobom, które są narażone na zwiększone 
ryzyko ekspozycji na COVID-19 lub ciężki przebieg 
choroby COVID-19, szczególnie w przypadku obecności 
wariantu Delta krążącego w naszych społecznościach.
Czy szczepienie przypominające jest dostępne dla 
osób, które otrzymały szczepionkę firmy Moderna lub 
Johnson & Johnson przeciw COVID-19?
Dawka przypominająca szczepionki firmy Pfizer 
jest dostępna tylko dla osób kwalifikujących się do 
szczepienia, które otrzymały dwie pierwsze dawki 
szczepionki firmy Pfizer. Dawka przypominająca 
szczepionki firmy Pfizer nie jest zatwierdzona do 
stosowania u osób, które otrzymały szczepionkę firmy 
Moderna lub Johnson & Johnson.
Które stany medyczne zwiększają ryzyko ciężkiego 
przebiegu COVID-19?
Do stanów medycznych zwiększających ryzyko ciężkiego 
przebiegu COVID-19 należą: cukrzyca, choroby serca, 
przewlekła choroba nerek, przewlekła choroba płuc, 
choroba wątroby, rak, demencja, HIV i ciąża. Pełna lista 
znajduje się na stronie: cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-
conditions.html
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Kto jest narażony na zwiększone ryzyko ekspozycji 
na COVID-19 w swoim miejscu pracy lub innym 
otoczeniu?
Do osób narażonych na zwiększone ryzyko ekspozycji 
na COVID-19 należą pracownicy służby zdrowia, 
nauczyciele, pracownicy instytucji opieki dziennej 
oraz pracownicy restauracji i sklepów spożywczych. 
Inne miejsca, w których może występować zwiększone 
ryzyko narażenia, to schroniska dla bezdomnych i 
więzienia.
Skąd mam wiedzieć, czy potrzebuję szczepienia 
przypominającego?
W razie pytań, czy należy wykonać szczepienie 
przypominające, najlepiej będzie porozmawiać z 
pracownikiem służby zdrowia. Pomoc w znalezieniu 
takiej osoby można uzyskać pod numerem 311.
Czy kobiety w ciąży, karmiące piersią lub starające się 
zajść w ciążę mogą otrzymać dawkę przypominającą?
Kobiety w ciąży i kobiety, które niedawno były w ciąży, 
są narażone na zwiększone ryzyko rozwoju ciężkiej 
choroby wywołanej przez COVID-19 w porównaniu z 
osobami niebędącymi w ciąży. Kobiety w okresie ciąży 
powinny być szczepione przeciwko COVID-19. Jeśli 
kobiety w okresie ciąży spełniają kryteria kwalifikacyjne, 
powinny otrzymać dawkę przypominającą.
Jakie są zagrożenia związane z wykonaniem 
szczepienia przypominającego?
W przypadku wielu osób, które otrzymały dwie dawki 
szczepionki firmy Pfizer, korzyści wynikające z podania 
dawki przypominającej przewyższają wszelkie ryzyko. 
Jak dotąd reakcje zgłaszane po otrzymaniu trzeciej 
dawki były podobne do tych, które wystąpiły po 
dwóch pierwszych dawkach. Najczęściej zgłaszanymi 
działaniami niepożądanymi było zmęczenie i ból 
ramienia. Większość działań niepożądanych była 
łagodna lub umiarkowana. Działania niepożądane 
są rzadkie, ale mogą wystąpić po szczepieniu 
przypominającym.
Czy dawka przypominająca to ta sama szczepionka, co 
pierwsze dwie dawki?
Tak. Dawka przypominająca szczepionki firmy Pfizer 
to taka sama dawka tej samej szczepionki, co dwie 
pierwsze dawki.
Kiedy należy wykonać szczepienie przypominające?
Szczepienie przypominające należy wykonać po 
upływie sześciu lub więcej miesięcy od otrzymania 
drugiej dawki szczepionki firmy Pfizer przeciw 
COVID-19.
Skoro potrzebujemy szczepienia przypominającego, 
czy oznacza to, że szczepionki nie działają?
Nie. Szczepionki COVID-19 dobrze sprawdzają się 
w zapobieganiu ciężkiemu przebiegowi choroby, 
hospitalizacji i zgonom, nawet w przypadku szeroko 

rozpowszechnionego wariantu Delta. Jednak eksperci 
ds. zdrowia publicznego zaczynają dostrzegać 
łagodne zmniejszenie ochrony, zwłaszcza w niektórych 
populacjach.
Mam obniżoną odporność i podano mi trzecią dawkę 
szczepionki. Czy również mam wykonać szczepienie 
przypominające?
Nie. W chwili obecnej nie ma zaleceń dotyczących 
podawania czwartej dawki. Informacje na temat 
trzeciej dawki dla osób z umiarkowanym lub ciężkim 
niedoborem odporności można znaleźć na stronie 
nychealthandhospitals.org/covid-19-vaccines.
Gdzie mogę otrzymać darmowe szczepienie 
przypominające?
Szczepienia przypominające szczepionką firmy 
Pfizer są dostępne w 11 szpitalach systemu 
NYC Health + Hospitals. Nie trzeba udawać się 
do miejsca otrzymania dwóch pierwszych dawek 
szczepionki firmy Pfizer. Szczepionkę można otrzymać 
w dowolnej placówce NYC Health + Hospitals 
świadczącej intensywną opiekę medyczną, umawiając 
się na wizytę na stronie covid19.nychealthandhospitals.
org/COVIDVaxEligibility lub dzwoniąc pod numer 
1-877-829-4692, aby uzyskać pomoc w wielu językach. 
Szczepienia przypominające szczepionką marki Pfizer 
nie są dostępne w placówkach NYC Health + Hospitals 
/ Gotham Health.
Czy mogę otrzymać szczepienie przypominające 
jednocześnie z innymi szczepionkami (np. szczepionką 
przeciw grypie)?
Tak. Podanie dawki przypominającej wraz z innymi 
szczepionkami lub w dowolnym momencie przed lub 
po nich jest bezpieczne. Dla osób, które nie otrzymały 
jeszcze szczepienia przeciw grypie, szczepionki przeciw 
grypie są również dostępne w placówkach NYC 
Health + Hospitals świadczących intensywną opiekę 
medyczną.
Czy trzeba otrzymać szczepienie przypominające, aby 
być w pełni zaszczepionym?
Nie. Osoby uważa się za w pełni zaszczepione po 
upływie dwóch tygodni po podaniu drugiej dawki 
szczepionki dwudawkowej (takiej jak szczepionki firmy 
Pfizer lub Moderna) lub dwóch tygodni po podaniu 
pojedynczej dawki szczepionki firmy Johnson & 
Johnson.
Czy szczepienia przypominające będą obowiązkowe?
W stanie Nowy Jork obowiązek szczepień pracowników 
służby zdrowia dotyczy tylko pierwszej i drugiej dawki. 
Szczepienia przypominające nie są obowiązkowe.
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