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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA NOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE DAWEK 
PRZYPOMINAJĄCYCH SZCZEPIONKI PRZECIW COVID-19  

  
Szczepionki przypominające są teraz zalecane w przypadku osób w wieku 12–15 

lat (oprócz wcześniej zatwierdzonej grupy wiekowej 16+)  
  

Ogłoszono planowane wprowadzenie obowiązkowych szczepień 
przypominających przeciw COVID-19 dla pracowników opieki zdrowotnej w ciągu 

dwóch tygodni od momentu, w którym zaczną się kwalifikować do takich 
szczepień  

  
Nowe zasady wizyt w domach opieki w celu ochrony osób najsłabszych – 

wymagane negatywne wyniki testów i maski chirurgiczne  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś nowe wytyczne, zgodnie z którymi wszyscy 
mieszkańcy stanu Nowy Jork mający ukończone 12 lat powinni przyjąć dawki 
przypominające. Według wytycznych, wydanych w następstwie działań CDC, osoby 
zaszczepione preparatem Pfizer-BioNTech – w tym niedawno dopuszczona do 
szczepień grupa wiekowa 12–15 lat – powinny przyjąć dawkę przypominającą co 
najmniej pięć miesięcy po drugiej dawce. Poprzednio zalecany odstęp wynosił co 
najmniej sześć miesięcy. Ponadto dzieci w wieku 5–11 lat o umiarkowanie lub 
poważnie obniżonej odporności mogą otrzymać dodatkową podstawową dawkę 
szczepionki Pfizer-BioNTech 28 dni po drugiej dawce. Obecnie tylko szczepionka 
Pfizer-BioNTech COVID-19 jest dopuszczona i zalecana dla dzieci w wieku 5–11 lat.   
  
Ponadto agencja CDC zaleciła dzisiaj taką samą zmianę dotyczącą 5-miesięcznego 
odstępu w przypadku szczepionki Moderna, którą mogą przyjmować tylko osoby 
mające ukończone 18 lat.  
  
„Cały czas walczymy z zimową falą zachorowań, dlatego apeluję, aby wszyscy 
mieszkańcy stanu Nowy Jork mający ukończone 12 lat przyjęli kolejne dawki 
szczepionki, gdy tylko będzie to możliwe” – powiedziała gubernator 
Hochul. „Ponieważ szczepionki przypominające są obecnie dostępne dla wszystkich 
nastolatków, proszę rodziców i opiekunów, aby jak najszybciej zaszczepili dzieci z tej 
grupy wiekowej dawką przypominającą. Dawka przypominająca zapewni większą 
ochronę przed ciężkim przebiegiem zakażenia COVID-19, a także pomoże chronić 
zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci”.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fsystem%2Ffiles%2Fdocuments%2F2022%2F01%2Fguidance-for-covid-vaccine-providers_12_and_older-1.6.22.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C4491763851614929279708d9d22acf5a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637771903707410502%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eTIrS9ss%2F9EIBRrhuhlLWtMxniCwR8HEVVuUBrrbo0E%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fsystem%2Ffiles%2Fdocuments%2F2022%2F01%2Fguidance-for-covid-vaccine-providers_12_and_older-1.6.22.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C4491763851614929279708d9d22acf5a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637771903707420455%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=M4a8yQixcXI72bW3va1TuLiQEh%2FM5dO0WZrvkPLDUXQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fsystem%2Ffiles%2Fdocuments%2F2022%2F01%2Fguidance-for-covid-19-vaccination_5-11-years-1.6.22.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C4491763851614929279708d9d22acf5a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637771903707420455%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MILmV5uWDqsdK1z4urw0fBhWG6vjibzhr9xnJZoNWrU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fsystem%2Ffiles%2Fdocuments%2F2022%2F01%2Fguidance-for-covid-19-vaccination_5-11-years-1.6.22.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C4491763851614929279708d9d22acf5a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637771903707420455%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MILmV5uWDqsdK1z4urw0fBhWG6vjibzhr9xnJZoNWrU%3D&reserved=0


  

Gubernator Hochul ogłosiła też plan zakładający, że wszyscy pracownicy opieki 
zdrowotnej, którzy zostali wcześniej objęci obowiązkiem szczepień przeciw COVID-19 
na mocy rozporządzenia nadzwyczajnego z 26 sierpnia, będą musieli przyjąć dawkę 
przypominającą szczepionki przeciw COVID-19 w ciągu dwóch tygodni od momentu, w 
którym zaczną się kwalifikować do szczepień przypominających, o ile nie przedstawią 
zwolnienia lekarskiego. Zgodnie z rozporządzeniem nadzwyczajnym z 26 sierpnia testy 
nie zastępują szczepień. Po weryfikacji i przyjęciu przez Radę ds. Zdrowia Publicznego 
i Planowania Zdrowotnego (Public Health and Health Planning Council) na 
nadzwyczajnym posiedzeniu we wtorek, rozporządzenie nadzwyczajne zostanie 
złożone w Departamencie Stanu (Department of State, DOS). Rozporządzenia 
wchodzą w życie w momencie złożenia w DOS.  

  
Gubernator ogłosiła również nowe zasady dotyczące odwiedzin w domach opieki. Od 
środy wszyscy odwiedzający muszą nosić maski typu „chirurgicznego” i przedstawić 
przy wejściu negatywny wynik testu na COVID wykonany w ciągu 24 godzin przed 
wizytą. Gubernator Hochul poinformowała także, że w tym i przyszłym tygodniu do 
domów opieki trafi 952 000 testów i 1,2 mln masek.  
  
5 stycznia 2022 r. agencja CDC zatwierdziła zalecane przez Komitet Doradczy ds. 
Szczepień (Advisory Committee on Immunization Practice, ACIP) rozszerzenie 
kwalifikacji do przyjęcia dawki przypominającej szczepionki Pfizer-BioNTech przeciw 
COVID-19 na osoby w wieku od 12 do 15 lat. CDC zaleca obecnie, aby wszystkie 
nastolatki w wieku od 12 do 17 lat otrzymały dawkę przypominającą pięć miesięcy po 
pierwszej serii szczepień preparatem Pfizer-BioNTech. Wcześniej agencja CDC 
wprowadziła zmiany w zaleceniach, zgodnie z którymi dzieci w wieku 5–11 lat o 
poważnie obniżonej odporności powinny otrzymać dodatkową podstawową dawkę 
szczepionki 28 dni po drugiej dawce, a osoby, które ukończyły pełny cykl szczepienia 
preparatem Pfizer-BioNTech, powinny otrzymać dawkę przypominającą co najmniej 
pięć miesięcy po drugiej dawce (zamiast dotychczasowych sześciu miesięcy).  
  
Pełniąca obowiązki komisarz Departamentu Zdrowia Stanu Nowy Jork, dr Mary T. 
Bassett, powiedziała: „Dawki przypominające są kluczową bronią w naszej ciągłej 
walce z pandemią COVID-19 i cieszę się, że są one teraz dostępne dla wszystkich 
mieszkańców stanu Nowy Jork mających ukończone 12 lat. Według wyników badań 
osoby, które przyjęły szczepionkę lub dawkę przypominającą, są mniej podatne na 
ciężkie symptomy zakażenia COVID-19, dlatego cały czas apelujemy do wszystkich o 
współpracę. Zaszczepcie się i noście maski, aby zachować zdrowie i nie trafić do 
szpitala. W przypadku pytań należy skontaktować się ze swoim lekarzem lub 
administratorem programu szczepień”.  
  
We wszystkich stanowych punktach masowych szczepień są obecnie dostępne dawki 
przypominające szczepionek Pfizer przeciw COVID-19, które mogą przyjmować 
mieszkańcy stanu Nowy Jork mający ukończone 12 lat. Ponadto dzieci mające 
ukończone 5 lat o poważnie obniżonej odporności mogą przyjmować trzecie dawki 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C4491763851614929279708d9d22acf5a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637771903707430414%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=i9eCXqmo%2FIomhfzbD85ikE66jqj4mUwU%2F9QCpNJNBdk%3D&reserved=0


szczepionki. Więcej informacji na temat dawek przypominających i dodatkowych 
można znaleźć na specjalnej stronie w tym miejscu.  
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