
 

NYA REKOMMENDATIONER FÖR VACCINATION MOT COVID-19, MARS 2023, POLSKA 

 
Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund. 
Besök: Campusvägen 20. Telefon 01a0-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se 

    

 

Nowe zalecenia dotyczące szczepienia 
przeciwko Covid-19 
Nowe zalecenia obowiązują od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r. 
Poniżej znajdziesz informacje na temat tego, jakim grupom wiekowym 
zaleca się szczepienie. 

Szczepienie przeciwko Covid-19 zapewnia ochronę przed poważnym zachorowaniem i 
śmiercią. Obecnie prawie wszyscy mieszkańcy Szwecji posiadają efektywną ochronę przed 
Covid-19. Najnowsze badanie dotyczące odporności na Covid-19 wskazuje na to, że co 
najmniej 94 procent przebadanych osób posiada przeciwciała. Wśród dzieci i młodych 
dorosłych ochrona ta została wytworzona głównie w wyniku przebycia jednego lub kilku 
zakażeń Covid-19. U osób starszych ochrona została wytworzona zarówno w wyniku 
infekcji, jak i szczepienia. 

W przypadku osób w wieku powyżej 50 lat ochrona ta musi jednak zostać uzupełniona 
dodatkowymi dawkami w ciągu najbliższego roku. Dotyczy to również osób poniżej 50 
roku życia, które należą do jednej z grup ryzyka. 

Folkhälsomyndigheten [Szwedzka Agencja Zdrowia Publicznego] nieustannie analizuje 
rozwój wirusa SARS-CoV-2 i szczepionek oraz rozwój epidemii. W związku z uzyskaniem 
nowej wiedzy Folkhälsomyndigheten zmienia na bieżąco swoje zalecenia dotyczące 
szczepień przeciwko Covid-19. Nowe zalecenia są ważne przez nie więcej niż rok – od 1 
marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r. 

Nowe zalecenia obowiązujące od 1 marca 2023 r. 

Oto zalecenia Urzędu dla różnych grup wiekowych i grup ryzyka. Zalecenia te obowiązują 
od 1 marca 2023 r. nie dłużej niż do 29 lutego 2024 r.: 

80 lat i więcej, a także osoby mieszkające w specjalnych mieszkaniach dla 
osób starszych (SÄBO) 
Osobom w wieku 80 lat i starszym, a także osobom mieszkającym w specjalnych mieszkaniach 
dla osób starszych zaleca się dwie dawki w okresie od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r. 
Zalecenie to ma zastosowanie niezależnie od liczby poprzednio przyjętych dawek. 

• Odstęp czasowy między tymi dwiema dawkami: co najmniej 6 miesięcy. 

W tej grupie wiekowej zaleca się szczepienie podstawowe trzema dawkami: szczepienie 
pierwotne (dwie dawki), a następnie dawka uzupełniająca nie wcześniej niż po czterech 
miesiącach. 



65-79 lat i osoby w wieku od 18 lat należące do grupy ryzyka 
Osobom w wieku 65–79 lat, a także osobom należącym do grupy ryzyka w wieku 18 lat  
i starszym zaleca się jedną dawkę w okresie od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r. Dawkę  
tę należy podać w pierwszym rzędzie w sezonie jesienno-zimowym 2023/24. Zalecenie to ma 
zastosowanie niezależnie od liczby poprzednio przyjętych dawek. 

W okresie od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r. dostępna jest dodatkowa dawka 
szczepionki. 

• Przedział czasowy szczepienia: co najmniej 6 miesięcy od podania ostatniej dawki. 

W tej grupie wiekowej zaleca się szczepienie podstawowe trzema dawkami: szczepienie 
pierwotne (dwie dawki), a następnie dawka uzupełniająca nie wcześniej niż po czterech 
miesiącach. 

50-64 lat 
Osobom w wieku 50–64 lat zaleca się jedną dawkę w okresie od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 
2024 r. Dawkę tę należy podać w pierwszym rzędzie w sezonie jesienno-zimowym 2023/24. 
Zalecenie to ma zastosowanie niezależnie od liczby poprzednio przyjętych dawek. 

• Przedział czasowy szczepienia: co najmniej 9 miesięcy od podania ostatniej dawki. 

W tej grupie wiekowej zaleca się szczepienie podstawowe trzema dawkami: szczepienie 
pierwotne (dwie dawki), a następnie dawka uzupełniająca nie wcześniej niż po czterech 
miesiącach, jednak ten przedział czasowy może z powodzeniem zostać wydłużony. 

18-49 lat 
W przypadku osób w wieku 18-49 lat nie ma zaleceń dotyczących dawki uzupełniającej. 
Zalecenie dotyczące trzech dawek szczepienia podstawowego również przestanie 
obowiązywać od 1 marca 2023 r. Jedna dawka jest dostępna w okresie od 1 marca 2023 r. 
do 29 lutego 2024 r. niezależnie od liczby poprzednio przyjętych dawek i może być 
przyjęta na przykład w przypadku przebywania w pobliżu osoby starszej lub osób 
należących do grupy ryzyka. 

• Przedział czasowy szczepienia: co najmniej 9 miesięcy od podania ostatniej dawki. 

Szczepienie podstawowe obejmujące 3 dawki jest nadal dostępne. 

Specjalny harmonogram dla osób z obniżoną odpornością 
immunologiczną 

W przypadku osób z obniżoną odpornością immunologiczną oczekuje się słabszej 
odpowiedzi immunologicznej po szczepieniu. Dlatego zaleca się szczepienia według 
specjalnego harmonogramu obejmującego większą liczbę dawek zgodnie ze zaleceniem 
specjalnym.  
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