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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA DOSTĘPNOŚĆ UAKTUALNIONYCH 
SZCZEPIEŃ PRZYPOMINAJĄCYCH PRZECIW COVID-19 DLA DZIECI   

    
Dzieci w wieku od 5 do 11 lat kwalifikujące się do otrzymania szczepienia 

przypominającego po upływie dwóch miesięcy od zakończenia serii wstępnej lub 
od ostatniej dawki przypominającej lub dodatkowej   

   
Stanowy Wydział Zdrowia wysyła nowe wytyczne do świadczeniodawców, aby 
dzieci otrzymywały szczepionki ukierunkowane na oryginalny szczep wirusa; 

warianty Omikronu   
     
  

Gubernator Hochul ogłosiła dzisiaj, że dzieci w wieku 5 lat i starsze mogą teraz 
otrzymać dwuwartościowe szczepienia przypominające przeciw COVID-19, zalecane w 
celu zwiększenia ochrony przed COVID-19. Stanowy Wydział Zdrowia (Department of 
Health) w tym tygodniu zaktualizował swoje wytyczne po tym, jak amerykańska Agencja 
Żywności i Leków (Food and Drug Administration) zmieniła swoje pozwolenie na użycie 
w nagłych przypadkach, a Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Centers for 
Disease Control and Prevention) zaktualizowały swoje wytyczne kliniczne, co łącznie 
pozwoli większej liczbie dzieci bezpiecznie zwiększyć swoją odporność przeciw COVID-
19.  
  
„Możliwość zapewnienia dwuwartościowych szczepień przypominających jeszcze 
większej liczbie dzieci w całym stanie zwiększy ochronę przed wariantami Omikronu, 
podczas gdy wspólnie pracujemy nad tym, aby posiadać aktualne informacje o tych 
bezpiecznych, skutecznych szczepieniach”, powiedziała gubernator 
Hochul. „Zachęcam wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork do otrzymania 
szczepień przypominających, aby uchronić siebie, swoje rodziny, dzieci i nasze 
społeczności przed wirusem, gdy nadejdą zimne miesiące”.   
  
Zgodnie z zezwoleniem FDA i zaleceniami CDC dotyczącymi ich stosowania, stanowy 
Departament Zdrowia zaleca, aby mieszkańcy stanu Nowy Jork w wieku 5 lat i starsi 
otrzymali dawkę dwuwartościowego szczepienia przypominającego co najmniej dwa 
miesiące po zakończeniu pierwszej serii szczepionki lub po ostatniej dawce szczepienia 
przypominającego lub dawce dodatkowej. Kwalifikujące się dzieci w wieku 5 lat i starsze 
mogą otrzymać dwuwartościowe szczepienie przypominające firmy Pfizer-BioNTech, a 
dzieci w wieku 6 lat i starsze mogą otrzymać dwuwartościowe szczepienie 



przypominające firmy Moderna. Z powodu częstych mutacji wirusów z biegiem czasu 
naukowcy aktualizują skład szczepionki, aby jak najskuteczniej chroniła ona przed 
krążącym szczepem.   
    
Komisarz Departamentu Zdrowia Stanu Nowy Jork, dr Mary T. Bassett, 
powiedziała: „Nowe dwuwartościowe szczepienie przypominające jest pierwszym tego 
typu i zostało opracowane z myślą o obecnie krążących podwariantach Omikronu, 
dzięki czemu oferuje najważniejszą jak dotąd ochronę dla dzieci i dorosłych. 
Otrzymanie wszystkich szczepień to najlepszy sposób zapobiegania poważnym 
chorobom i hospitalizacji. Apeluję do rodziców i opiekunów dzieci, aby jak najszybciej 
przyjęli dawkę przypominającą”.   
    
Według danych CDC, nowe szczepienia przypominające uzupełniają szczepionkę o 
składniki białka kolca wariantów BA.4 i BA.5 Omikronu, pomagając przywrócić ochronę, 
która z czasem osłabła, a także ukierunkować je na ostatnie warianty, które są bardziej 
przenoszone i osłabiające odporność. Przewiduje się, że szczepienia znacząco 
zmniejszą ryzyko zachorowania mieszkańców stanu Nowy Jork na ciężką chorobę 
wywołaną przez COVID-19, w tym hospitalizację, a nawet śmierć.   
   
W Stanach Zjednoczonych odnotowano ponad 1 milion zgonów z powodu COVID-19. 
W 2020 r., od początku pandemii, blisko 75 000 mieszkańców stanu Nowy Jork zmarło 
z powodu zakażenia.   
    
Poza zaleceniem podania dwuwartościowego szczepienia przypominającego wszystkim 
kwalifikującym się osobom, Departament Zdrowia apeluje do rodziców i opiekunów o 
jak najszybsze wykonanie serii szczepień podstawowych u wszystkich dzieci w wieku 
od 6 miesięcy i starszych. Otrzymanie tych pierwszych dawek jest konieczne, aby 
kwalifikować się do szczepienia przypominającego dwa miesiące później.   
    
Ponad 1,1 mln dwuwartościowych szczepień przypominających zostało już podanych 
osobom w wieku 12 lat i starszym w stanie Nowy Jork. Świadczeniodawcy, którzy 
wstępnie zamówili i otrzymali dawki dwuwartościowe, mogą przystąpić do podawania 
tych szczepionek mieszkańcom stanu Nowy Jork w wieku 5 lat i starszym.   
    
Dawki przypominające są bezpłatne i dostępne w całym stanie. Z każdym tygodniem 
ilość dostarczanych szczepionek wzrasta, ponieważ ich producenci na bieżąco realizują 
zamówienia świadczeniodawców. Aby umówić się na wizytę w celu przyjęcia 
szczepionki, mieszkańcy stanu Nowy Jork powinni skontaktować się ze 
świadczeniodawcą, lokalną apteką lub okręgowym departamentem zdrowia.   
    
Mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą również odwiedzić stronę vaccines.gov, wysłać 
SMS ze swoim kodem pocztowym na numer 438829 lub zadzwonić pod numer 1-800-
232-0233, aby znaleźć punkt szczepień w pobliżu. Na stronie vaccines.gov, po wpisaniu 
5-cyfrowego kodu pocztowego, mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą kliknąć zakładkę 
„Updated Vaccines” (Uaktualnione szczepienia) i wybrać typ dwuwartościowego 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fmedia%2Freleases%2F2022%2Fs1012-COVID-19-Vaccines.html&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4af64831c55f4232ecdb08dab1fb1a5c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017989284820391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=En74GBSrRqqsQLXtRNL01WH%2F%2FMK%2FL8VF%2B6v24GD%2BLcc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcovid-data%2Fcovidview%2Findex.html&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4af64831c55f4232ecdb08dab1fb1a5c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017989284820391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Dsh3yMc81gprGyZenHXSHbvN46X7rjaPBKwTzYlU7EI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2Fsearch%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4af64831c55f4232ecdb08dab1fb1a5c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017989284820391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=z6aS74aODIfnw%2BmH9OZ%2FOtXtCRHisZ89%2BXOmKwnM6fY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2Fsearch%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4af64831c55f4232ecdb08dab1fb1a5c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017989284820391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=z6aS74aODIfnw%2BmH9OZ%2FOtXtCRHisZ89%2BXOmKwnM6fY%3D&reserved=0


szczepienia przypominającego według wieku, aby zarezerwować wizytę dla siebie lub 
swoich dzieci.   
  
Mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą obejrzeć publiczną kampanię edukacyjną 
Stanowego Departamentu Zdrowia dotyczącą grypy i COVID-19 w języku angielskim 
tutaj i języku hiszpańskim tutaj.  
  
Więcej informacji o szczepieniach przypominających przeciw COVID-19.   
    

###   
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