SZCZEPIENIA DLA
WSZYSTKICH

Szczepienie przeciwko COVID-19 – trzecia
dawka dla osób o obniżonej odporności
Często zadawane pytania
Dlaczego istnieje trzecia dawka szczepionki
przeciwko COVID-19?
Trzecia dawka zapewnia dodatkową ochronę
przeciwko COVID-19. Od 16 sierpnia 2021 r. trzecia
dawka jest zalecana wyłącznie osobom cierpiącym
na poważne choroby lub otrzymującym leczenie
osłabiające ich system odpornościowy. Organizm tych
osób nie zareagował na szczepionkę w oczekiwany
sposób – ich odporność po dwóch dawkach nie
zwiększyła się do takiego stopnia, jak u innych,
dlatego potrzebują kolejnej dawki.
Kto jest uprawniony do trzeciej dawki szczepienia
przeciwko COVID-19?
Musisz spełnić następujące trzy kryteria, aby się
kwalifikować:
+ masz ukończone 12 lat lub więcej;
+ otrzymałeś(-aś) dwie dawki szczepionki firmy
Pfizer lub Moderna przynajmniej 28 dni temu;
+ jesteś osobą o średnio lub znacznie obniżonej
odporności.
Co oznacza „o obniżonej odporności”?
Osoby o obniżonej odporności to ludzie, którzy
cierpią na choroby lub przyjmują lekarstwa
osłabiające ich system odpornościowy, a to z kolei
sprawia, że ciężej im zwalczać infekcje. W przypadku
takich osób występuje wysoki poziom ryzyka
ciężkiego przebiegu choroby COVID-19.

Osoby o umiarkowanie lub znacznie obniżonej
odporności to osoby, które:
+ obecnie otrzymują leczenie przeciwko rakowi, takie
jak chemioterapia
+ obecnie otrzymują leczenie wysokimi dawkami
kortykosteroidów (≥20 mg prednizonu lub jemu
podobnych) lub lekami, które osłabiają odpowiedź
immunologiczną organizmu
+ przeszły przeszczep organów i obecnie przyjmują
leki immunosupresyjne
+ przeszły przeszczep komórek macierzystych
w ostatnich dwóch latach
+ posiadają zaawansowane i nieleczone zakażenie
wirusem HIV
+ posiadają inną przyczynę umiarkowanie lub
znacznie obniżonej odporności (taką jak zespół
Di Georga lub zespół Wiskotta-Aldricha)
Czy przyjęcie trzeciej dawki jest bezpieczne?
Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (Food
and Drug Administration, FDA), Centrum kontroli i
zapobiegania chorobom (Centers for Disease Control
and Prevention, CDC) i niezależni eksperci orzekli,
że korzyści płynące z otrzymania trzeciej dawki
przewyższają wszelkie znane i potencjalne ryzyka.
Kiedy powinienem/powinnam otrzymać trzecią
dawkę?
Trzecią dawkę należy przyjąć przynajmniej po czterech
tygodniach od otrzymania drugiej dawki. Można
otrzymać trzecią dawkę niezależnie od tego, ile
czasu upłynęło od drugiej dawki.
CIĄG DALSZY 

Gdzie mogę otrzymać trzecią dawkę?
Możesz otrzymać trzecią dawkę w dowolnej lokalizacji
NYC Health + Hospital oraz w dowolnej placówce w
mieście. Nie musisz przyjmować trzeciej dawki w tej
samej placówce, w której przyjęte były dwie poprzednie.
Aby znaleźć punkt szczepień, odwiedź stronę
nyc.gov/vaccinefinder lub zadzwoń pod numer
877-VAX-4-NYC (877-829-4692).
Czy potrzebuję skierowania od lekarza, aby otrzymać
trzecią dawkę?
Nie potrzeba skierowania od lekarza, aby otrzymać
trzecią dawkę. Jednak jeśli nie jesteś pewien/pewna
czy kwalifikujesz się do szczepienia lub masz jakieś
konkretne pytania związane z Twoja historią medyczną,
zalecamy rozmowę z lekarzem. Wszyscy pacjenci będą
proszeni o poświadczenie trzech wymagań podczas
szczepienia, w tym ich wieku (>12 lat), wcześniejszej
historii szczepień (podane dwie dawki szczepionki firmy
Pfizer lub Moderna wcześniej niż 28 dni temu) oraz
umiarkowanej lub znacznie obniżonej odporności, jak
określono powyżej.
Czy muszę wziąć ze sobą potwierdzenie wcześniejszych
szczepień?
Jeśli posiadasz kartę CDC z datami wcześniejszych
szczepień, należy ją przynieść ze sobą. Jeśli jej nie
posiadasz, wciąż możesz otrzymać trzecią dawkę, ale
zostaniesz poproszony(-a) o poświadczenie, że podano
Ci drugą dawkę wcześniej niż 28 dni temu.
Czy trzecia dawka jest darmowa?
Tak, trzeba dawka jest darmowa dla uprawionych osób.
Jeśli posiadasz ubezpieczenie, może to być wskazane
na rachunku, ale nie zostanie od Ciebie pobrana żadna
opłata czy częściowa opłata.
Czy muszę się umawiać na przyjęcie trzeciej dawki?
Nie trzeba się wcześniej umawiać, aby otrzymać trzecią
dawkę w dowolnej placówce NYC Health + Hospitals.
W celu uzyskania informacji o innych lokalizacjach
odwiedź stronę nyc.gov/vaccinefinder lub zadzwoń pod
numer 877-VAX-4-NYC (877-829-4692).
Nie jestem w stanie podróżować. Czy mogę otrzymać
trzecią dawkę w domu?
Wszyscy mieszkańcy Nowego Jorku w wieku 12 lat
i więcej mogą zostać zaszczepieni w domu. Możesz
zapisać się na szczepienie w domu, wypełniając
formularz forms.cityofnewyork.us/f/home (niedostępny
na przeglądarce Internet Explorer) lub dzwoniąc pod
numer 877-VAX-4NYC (877-829-4692).

Czy w trzeciej dawce jest inna ilość szczepionki niż
w pierwszych dwóch?
Nie. Ilość szczepionki w trzeciej dawce jest dokładnie
taka sama, jak w pierwszych dwóch.
Cierpię na chorobę przewlekłą, która sprawia, że
jestem w grupie wysokiego ryzyka ciężkiego przebiegu
choroby COVID-19 (taką jak cukrzyca, choroby
serca, otyłość, palenie papierosów lub POChP). Czy
powinienem/powinnam przyjąć trzecią dawkę?
Chociaż niektóre choroby przewlekłe podnoszą ryzyko
cięższego przebiegu choroby COVID-19, na tę chwilę nie
ma potrzeby przyjmowania przez Ciebie trzeciej dawki.
Twoje dwie dawki szczepionek firmy Pfizer lub Moderna
albo jedna dawka szczepionki firmy Janssen grupy
Johnson & Johnson zapewniają wystarczającą ochronę
przed chorobą COVID-19 większości dorosłym.
Jednakże zalecenia mogą zmienić się w miarę jak
naukowcy i lekarze dowiadują się więcej o COVID-19
i o szczepionkach. To możliwe, że w przyszłości spełnisz
kryteria kwalifikujące do przyjęcia trzeciej dawki, nawet
jeśli nie posiadasz ich dzisiaj.
Jeśli moje dwie pierwsze szczepionki były firmy
Moderna, to czy trzecia musi być tej samej firmy?
W takim przypadku można otrzymać trzecią dawkę
szczepionki firmy Moderna lub Pfizer. Dzieje się tak
dlatego, że obie szczepionki mRNA działają w podobny
sposób. Jednak jeśli jesteś w wieku 12-17 lat, musisz
otrzymać szczepionkę firmy Pfizer z powodu trwającego
procesu zatwierdzania przez FDA szczepionki firmy
Moderna dla dzieci w wieku poniżej 18 lat. Jeśli Twoje
dwie pierwsze szczepionki były z firmy Pfizer, możesz
przyjąć dowolną szczepionkę w ramach trzeciej dawki
niezależnie od wieku.
Przyjąłem/Przyjęłam szczepionkę firmy Janssen z grupy
Johnson & Johnson. Czy powinienem/powinnam
przyjąć trzecią dawkę?
Obecnie dodatkowa dawka dla osób, które
otrzymały szczepionkę przeciwko COVID-19 firmy
Johnson & Johnson nie została zatwierdzona przez
FDA. Oczekujemy, że wkrótce pojawią się dodatkowe
informacje.

Czy to jest dawka podtrzymująca?
Uważa się ją za kontynuację pierwszej i drugiej dawki
szczepienia, aby pomóc osobom o znacznie obniżonej
odporności zbudować możliwie najwyższy poziom
odporności na wirusa, więc trzecią dawkę uważa się,
za „główną serię” szczepienia w 3 dawkach.
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