
SZCZEPIENIA
DLA WSZYSTKICH

Szczepionki Pfizer przeciwko COVID-19
 + Dawki dla osób dorosłych
 + Dawki dla dzieci od 6. miesiąca życia włącznie
 + Dodatkowe dawki „serii głównej” dla osób z obniżoną odpornością
 + Dawki przypominające, w tym zaktualizowana biwalentna dawka 

przypominająca

Dostępne tutaj dla wszystkich uprawnionych
Nadal należy chronić siebie i swoich bliskich przed zachorowaniem 
na COVID-19.

Szczepionki przeciw COVID-19 są bezpieczne i bardzo skutecznie 
zmniejszają ryzyko zachorowania, hospitalizacji, a nawet zgonu.

Możesz otrzymać szczepionkę przeciw COVID-19 bez ponoszenia 
kosztów.

Dowiedz się więcej o tym, która szczepionka jest 
odpowiednia dla Ciebie. Zeskanuj kod QR lub 
zadzwoń pod numer 1-844-NYC-4NYC  
(1-844-692-4692).



Kto powinien zaszczepić się na COVID-19?
 + Dzieci między 6. miesiącem a 4. rokiem życia mogą przyjąć trzy dawki 

pediatryczne (jedna dziesiąta dawki) szczepionki Pfizer-BioNTech

 + Dzieci między 5. a 11. rokiem życia mogą przyjąć dwie dawki 
pediatryczne (jedna trzecia dawki) szczepionki Pfizer-BioNTech

 + Dzieci i dorośli od 12 roku życia włącznie mogą przyjąć dwie dawki 
szczepionki firmy Pfizer-BioNTech

 + Dorośli od 18. roku życia włącznie mogą przyjąć dwie dawki 
szczepionki firmy Moderna lub jedną dawkę szczepionki firmy  
Johnson & Johnson/Janssen

Dodatkowe dawki szczepionki firmy Pfizer serii podstawowej 
Dodatkowe dawki szczepionki mRNA serii podstawowej są zalecane dla osób, 
które mają osłabiony układ odpornościowy z powodu choroby lub leczenia.

Dodatkowej dawki serii podstawowej nie zaleca się w przypadku większości 
osób z innymi schorzeniami, takimi jak cukrzyca, choroby serca lub płuc.

Kto powinien przyjąć dawkę podtrzymującą szczepienia przeciwko 
COVID-19?
Dzieci w wieku od 5 do 11 lat, które otrzymały podstawową serię szczepień 
szczepionką Pfizer ponad pięć miesięcy temu kwalifikują się tylko do 
monowalentnej dawki przypominającej Pfizer.

W przypadku osób od 12. roku życia włącznie jedyną zatwierdzoną dawką 
przypominającą jest zaktualizowana biwalentna dawka przypominająca. Osoby 
od 12. roku życia włącznie nie mogą przyjąć pierwszej monowalentnej dawki 
przypominającej.

Osoby od 12. roku życia włącznie powinny przyjąć zaktualizowaną biwalentną 
dawkę przypominającą dwa pełne miesiące po podstawowej serii szczepień 
przeciwko COVID-19 lub ostatniej dawce przypominającej.

Osoby zaszczepione mogą otrzymać szczepionkę tej samej firmy, co w ramach 
podstawowej serii szczepień lub wcześniejszej dawki przypominającej albo 
mogą zmienić markę na dowolny z dwóch pozostałych rodzajów szczepionek.

Osoby z obniżoną odpornością, które otrzymały szczepionkę J&J jako pierwszą dawkę oraz 
szczepionkę mRNA co najmniej 28 dni później jako dawkę dodatkową, powinny otrzymać dawkę 
przypominającą szczepionki mRNA co najmniej 2 miesiące po dodatkowej dawce szczepionki 
mRNA, łącznie 3 dawki.
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