
 

SZCZEPIENIA 
Informacje na temat szczepień przeciwko Covid-19 i grypie. 

W jaki sposób działają szczepionki przeciwko Covid-19? 
Większość szczepionek przeciwko Covid-19 wywołuje reakcje immunologiczne na podstawie 
maleńkiego fragmentu wirusa SARS-CoV-2, który jest wirusem wywołującym Covid-19. Jeśli 
osoba zaszczepiona zostanie później zakażona wirusem, układ odpornościowy rozpoznaje go i 
może zaatakować, umożliwiając ochronę przed Covid-19. 

 

Nadal martwi mnie to, jak szybko opracowano szczepionkę przeciwko Covid-19 
Podjęto szybkie kroki ze względu na tysiące badaczy, ochotników i wysoką częstość występowania 
wirusa, co ułatwiło pomiar bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek.  
 
Na całym świecie podano ponad 6,5 miliarda dawek szczepionki przeciwko Covid-19. Z obserwacji 
wynika, że szczepionki zmniejszają liczbę zgonów, hospitalizacji i infekcji. 
 

Czy mogę jeszcze skorzystać ze szczepień przeciwko Covid-19? 
Tak, każdy może otrzymać dawkę pierwszą, drugą lub uzupełniającą: https://sneevaccine.org.uk/  
Dostępne są punkty szczepień bez rejestracji, zobacz daty i lokalizacje tutaj: 
https://sneevaccine.org.uk/location-of-walk-in-clinics/  
Można też zadzwonić na infolinię dla pacjentów pod numer: 0344 257 3961, jeśli potrzebujesz pomocy 
przy rezerwacji terminu. 

Jak mogę się zaszczepić przeciwko grypie? 
Osoby powyżej 50 roku życia, dorośli z pewnymi dolegliwościami zdrowotnymi, dzieci w pewnym wieku, 
osoby przebywające w domach opieki, opiekunowie, pracownicy służby zdrowia, osoby mieszkające z 
osobami z obniżoną odpornością lub kobiety w ciąży są uprawnione do bezpłatnej szczepionki przeciwko 
grypie u swojego lekarza GP lub w aptece.  
Każdy, kto nie kwalifikuje się do bezpłatnej szczepionki, może zakupić szczepionkę w aptece. 
 

Czy grypa może być poważna? 
Grypa i przeziębienie są chorobami zakaźnymi układu oddechowego, ale wywołują je różne 
wirusy.  
 
Grypa jest znacznie gorsza od przeziębienia i może prowadzić do poważnej choroby, a nawet 
śmierci. 

Jakie są najważniejsze rzeczy, o których powinienem pamiętać? 
Grypa i Covid-19 mogą być nieprzewidywalne i bardzo zakaźne.  
Przewiduje się, że tegoroczna zima będzie gorsza, jeśli chodzi o grypę niż poprzednie 
lata.  
Pamiętaj, aby zakrywać usta i nos, gdy kaszlesz lub kichasz i często myj ręce. 
 

Informacje na temat działania szczepionek znajdują się na stronie  
Światowej Organizacji Zdrowia: How do vaccines work? (who.int) 
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