
Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Jestem specjalistą chorób dziecięcych i specjalistą chorób zakaźnych, całe życie 
zawodowe jestem związana z Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych w Gdańsku. 
Jako mieszkanka Sopotu chciałabym przekonać wszystkich Państwa, którzy jeszcze 
nie zaszczepili się przeciw tej podstępnej i groźnej chorobie, aby jak najszybciej to 
zrobili. Szczepionki, które są dostępne w Polsce, to preparaty bezpieczne i przebadane. 
Absolutnie nie jest prawdą, że zostały dopuszczone „warunkowo” i mogą zagrażać 
życiu lub zdrowiu osób szczepionych.

Szczególnie chcę się zwrócić do rodziców, których dzieci rozpoczynają naukę, aby jak 
najszybciej podjęli decyzję o szczepieniu. Nadchodząca fala zachorowań dotknie 
głównie osoby niezaszczepione, potwierdzają to niepokojące doniesienia z krajów, gdzie 
oddziały szpitalne już się zapełniają. Niestety inaczej, niż przy poprzednich wzrostach 
prognozuje się, że tym razem odnotujemy wiele zachorowań wśród dzieci. Dominujący 
wariant delta rozprzestrzenia się bardzo szybko i w odróżnieniu od sytuacji w zeszłym 
roku, przebieg choroby u dzieci może nie być tak łagodny.

Dzieci i młodzież szczepione są preparatami firm Pfizer i Moderna – obie szczepionki 
są dwudawkowe, odstęp między dawkami, w zależności od szczepionki, to od 3 do 4 
tygodni. Zabezpieczenie przed ciężkim przebiegiem choroby lub hospitalizacją osiąga 
się po 2 tygodniach po drugiej dawce.

Przed szczepieniem ankiety pacjentów niepełnoletnich są oceniane przez lekarza. 
Jeśli rodzic bądź pacjent mają wątpliwości, zawsze przed podaniem preparatu można 
je omówić z lekarzem. Jako pediatra mam świadomość, że u części rodziców mogą 
pojawić się obawy z powodu braku badania fizykalnego przed szczepieniem. 
Wyjaśniam, że w trakcie szczepień masowych nie jest to wymagana procedura 
i zapewniam, że jeśli będą takie oczekiwania, żaden lekarz nie odmówi zbadania 
dziecka przed szczepieniem.
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Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu
– Za nami bardzo trudny rok nauczania zdalnego. Mimo ogromnego wysiłku 
dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców, nie była to w pełni satysfakcjonująca 
forma przekazywania wiedzy. Nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, 
rówieśnikami, możliwości budowania prawdziwych relacji. Uważamy, że nasze dzieci 
i młodzież zasługują na pełny dostęp do zajęć, a ich organizacja w szkołach będzie 
bezpieczniejsza, jeśli uczestniczące w zajęciach osoby będą zaszczepione. Drodzy 
rodzice i opiekunowie, gorąco zachęcamy do skorzystania z możliwości zaszczepienia 
swoich dzieci w szkołach. Warto jak najszybciej uzbroić się w oręż przeciw COVID-19, 
by chronić ich zdrowie, bowiem wirus atakuje coraz więcej młodych osób i przechodzą 
one zakażenie ciężej, niż dotychczas. 

Masz pytanie o organizację szczepienia Twojego dziecka? 
Zadzwoń do szkoły!

ź Od 13 do 17 września 2021 r. szczepienia dla uczniów powyżej 12. roku życia.

ź Prowadzić je będą mobilne zespoły szczepienne ze Szpitali Pomorskich; 
w zespole będzie lekarz i pielęgniarka. 

ź Dzieci i młodzież szczepiona będzie dwudawkowym preparatem firmy Pfizer. 

ź Podczas szczepienia uczniowie będą pod stała opieką wyznaczonych przez 
dyrekcję osób oraz pielęgniarek szkolnych.

ź Rodzic nie musi być obecny podczas sczepienia w szkole, ale wskazane, 
by był dostępny pod telefonem.

ź Najpóźniej do 13 września dyrektor szkoły poinformuje rodziców i uczniów 
o terminie szczepienia.

ź Po odpowiednim czasie uczniowie będą mogli przyjąć drugą dawkę również w szkole.

ź W punkcie szczepień powszechnych w ERGO ARENIE także można szczepić 
dzieci i młodzież powyżej 12. roku życia. Rodzice, którzy przyjdą na szczepienie 
z dziećmi od 7 września, w każdy wtorek i czwartek w godz. 16.00-18.00 mogą 
skorzystać z konsultacji pediatrycznej. Przed podaniem szczepionki można 
porozmawiać z lekarzem, dopytać, wyjaśnić ewentualne wątpliwości. 

ź Punkt działa w dni powszednie w godz. 8.00-18.00, a w soboty w godz. 8.00-
14.00 (w dni wydarzeń na ERGO ARENIE godziny pracy punktu mogą być inne). 
Nie trzeba się wcześniej rejestrować.
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Szczepienia dzieci i młodzieży w szkołach

Dyżury pediatry na ERGO ARENIE
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