Należę do jednej z wyżej
wymienionych grup. Dlaczego
muszę zaczekać?

Szczepionki przeciwko COVID-19 są dostępne
po zatwierdzeniu ich do użytku oraz po
wyprodukowaniu każdej partii.
Każda dawka jest potrzebna dla osób
zaliczanych do grupy najwyższego ryzyka.
Uprawnione osoby zostaną wezwane tak
szybko, jak dostępne będą kolejne partie
szczepionek.
Część osób, które nie opuszczają swoich
domów lub mieszkają w domach opieki i
nie mogą dostać się do lokalnego ośrodka
szczepień, będzie musiała zaczekać na
dostawę właściwego rodzaju szczepionki. Jest
to spowodowane tym, że niektóre szczepionki
nie mogą być transportowane do domów
osób oczekujących na szczepienie.

Czy mogę zapłacić za
szczepionkę przeciwko
COVID-19, aby otrzymać ją
prywatnie lub w aptece?

Nie. Szczepienie przeciwko COVID-19 jest
bezpłatne i dostępne wyłącznie w ramach
NHS dla uprawnionych osób.
Należy zapoznać się z ulotką zawierającą
informacje o szczepionce, w tym o
możliwych działaniach niepożądanych,
wyszukując Coronavirus Yellow Card (z
ang. żółta karta dotycząca koronawirusa).

Szczepienie przeciwko
COVID-19

Dlaczego muszę
zaczekać

Działania niepożądane można także
zgłaszać na tej samej stronie internetowej
lub pobierając aplikację Yellow Card.

Gdzie mogę się zaszczepić
przeciwko COVID-19?

Szczepionki będą oferowane w wielu miejscach.
Niektóre zespoły szczepiące będą oferować
szczepionki w domach (np. w domach opieki).
W innych przypadkach należy udać się do
najbliższego ośrodka. Ponieważ niektóre
szczepionki muszą być przechowywane w
bardzo niskich temperaturach, nie będą one
mogły być podawane w przychodniach lekarzy
pierwszego kontaktu.

Co należy zrobić, jeżeli
nie mogę się dostać do
wskazanego ośrodka?

Należy podjąć wszelkie działania, aby
otrzymać szczepionkę we wskazanym
ośrodku. Osoby, które nie będą mogły dostać
się do wskazanego ośrodka, będą musiały
zaczekać na dostępny termin szczepienia w
dogodniejszej lokalizacji.

coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

Szczepienia pomagają chronić
osoby z grupy najwyższego ryzyka.
Dalsze informacje na temat szczepień
przeciwko COVID-19 są dostępne na stronie
internetowej www.nhs.uk/covidvaccination
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Dalsze bezpłatne egzemplarze niniejszych ulotek można
zamówić na stronie
internetowej www.healthpublications.gov.uk

Informacje o dostawach
szczepionek przeciwko
COVID-19
Chroń siebie.

Szczepionka przeciwko
COVID-19 jest w pierwszej
kolejności oferowana osobom
zaliczanym z przyczyn
medycznych do grupy
najwyższego ryzyka powikłań
w wyniku COVID-19.

Następujące osoby powinny otrzymać szczepionkę przeciwko COVID-19:

W Wielkiej Brytanii zatwierdzono
dwa rodzaje szczepionek przeciwko
COVID-19. Obie szczepionki wymagają
przyjęcia dwóch dawek, aby zapewnić
długotrwałą ochronę. W badaniach
klinicznych obydwie zostały uznane
za skuteczne i wykazały się dobrym
profilem bezpieczeństwa.

Szczepionka zostanie następnie
udostępniona osobom z
następujących grup wiekowych:

Grupa niezależnych specjalistów
zaleciła, aby służba zdrowia (NHS)
w pierwszej kolejności oferowała
szczepionki osobom z grupy
najwyższego ryzyka zakażenia i
ciężkich powikłań lub śmierci w
wyniku zakażenia. Obejmuje to
osoby starsze w domach opieki oraz
pracowników służby zdrowia i opieki
społecznej z „pierwszej linii frontu”.
Po udostępnieniu większej liczby
szczepionek będą one jak najszybciej
oferowane pozostałym osobom z
grupy ryzyka.

osoby starsze
mieszkające w
domu opieki

pracownik służby
zdrowia z
„pierwszej
linii frontu”

• osobom w wieku powyżej 80 lat
• osobom w wieku powyżej 75 lat
• osobom w wieku powyżej 70 lat
• osobom dorosłym z listy pacjentów NHS
objętych kwarantanną domową
• osobom w wieku powyżej 65 lat
• osobom w wieku powyżej 65 lat, u których
zdiagnozowano choroby przewlekłe
(patrz lista).
Osoby w wieku od 50 do 64 lat będą mogły
przyjąć szczepionkę w późniejszym terminie.

Należy zaczekać na swoją kolej. Osoby,
które nie zostały uwzględnione w wyżej
wymienionych grupach będą musiały
zaczekać na dostarczenie kolejnych partii
szczepionek przeciwko COVID-19.
Kiedy dostępne będą kolejne partie
szczepionek, zostaną one zaproponowane
pozostałym grupom.

pracownik opieki
społecznej z
„pierwszej
linii frontu”

pracownik domu
opieki dla osób
starszych

Lista chorób i stanów klinicznych:
• rak krwi (np. białaczka,
chłoniak, szpiczak)
• cukrzyca
• demencja
• problemy z sercem
• bóle w klatce piersiowej
lub trudności z
oddychaniem, w tym
zapalenie oskrzeli,
rozedma płuc lub
ciężka astma
• choroby nerek
• choroby wątroby
• obniżona odporność
ze względu na chorobę
lub leczenie (np.
HIV, leki sterydowe,
chemioterapia lub
radioterapia)
• reumatoidalne
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zapalenie stawów,
toczeń lub łuszczyca
przeszczep organów
udar mózgu lub
przemijający atak
niedokrwienny (TIA)
choroby neurologiczne
lub zanik mięśni
niepełnosprawność
intelektualna w
stopniu znacznym lub
głębokim
problemy ze śledzioną,
np. niedokrwistość
sierpowata lub
usunięta śledziona
duża nadwaga (BMI
równe 40 lub wyższe)
ciężka choroba
umysłowa

Szczepionka zostanie udostępniona
również następującym osobom:

• osobom dorosłym, które regularnie sprawują opiekę
nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi
• młodszym osobom dorosłym, które mieszkają w
zakładach opieki długoterminowej

