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Dodatkowe dawki a dawki przypominające szczepionki przeciwko 

COVID-19 

 Dodatkowa dawka dla osób z obniżoną 
odpornością 

Szczepienia przypominające   

Co to jest? Dodatkowa dawka dla osób, u których nie 
uzyskano wystarczająco silnej odpowiedzi 
na poprzednie dawki.  

Dodatkowa dawka szczepionki podawana w 
celu zapewnienia większej ochrony 

Kto się 
kwalifikuje? 

Osoby w wieku 5 lat i starsze z 
umiarkowanym lub ciężkim obniżeniem 
odporności  

Osoby w wieku co najmniej 12 lat  

Dlaczego warto 
ją przyjąć? 

Niektóre osoby z obniżoną odpornością nie 
reagują wystarczająco dobrze na 
szczepionki. Dodatkowa dawka może 
poprawić odpowiedź immunologiczną. 

Szczepionki bardzo dobrze chronią przed 
ciężką postacią choroby, jednak ochrona 
przed łagodnymi lub umiarkowanymi 
infekcjami może nie być tak silna lub z 
czasem może się zmniejszać.  

Jaka marka 
szczepionki? 

• Osoby, które otrzymały szczepionkę 
firmy Pfizer lub Moderna, powinny w 
miarę możliwości otrzymać szczepionkę 
tej samej marki, co dwie pierwsze 
dawki. 

• Osoby, które otrzymały szczepionkę 
firmy Johnson & Johnson lub inną 
szczepionkę, powinny otrzymać 
szczepionkę firmy Pfizer lub Moderna. 

Albo tej samej marki, co pierwsza 
szczepionka, albo innej. Preferowane są 
szczepionki firm Pfizer i Moderna. 

Kiedy 
kwalifikuję się 
do szczepienia? 

Co najmniej 28 dni po podaniu drugiej 
dawki szczepionki firmy Pfizer lub Moderna, 
lub po podaniu pojedynczej dawki 
szczepionki firmy Johnson & Johnson. 

• Osoby, które otrzymały szczepionkę 
firmy Pfizer lub Moderna, co najmniej 
pięć miesięcy po przyjęciu drugiej 
dawki (lub co najmniej trzy miesiące po 
przyjęciu dodatkowej dawki w 
przypadku umiarkowanego lub 
ciężkiego obniżenia odporności). 

• W przypadku szczepionki firmy Johnson 
& Johnson co najmniej dwa miesiące 
po szczepieniu. 

Jakich 
dokumentów 
potrzebuję? 

Dokument potwierdzający wiek. Konieczne 
jest także potwierdzenie posiadania 
kwalifikującego się schorzenia. Należy 
przynieść ze sobą kartę szczepienia, jeśli się 
ją posiada. 

Dokument potwierdzający wiek. Należy 
przynieść ze sobą kartę szczepienia, jeśli się 
ją posiada. 

Czy szczepionka 
powoduje 
działania 
niepożądane? 

Powszechne działania niepożądane to ból 
ramienia, ból głowy, bóle ciała, zmęczenie i 
gorączka.  

Powszechne działania niepożądane to ból 
ramienia, ból głowy, bóle ciała, zmęczenie i 
gorączka. 

Czy jest 
bezpłatna? 

Tak. Tak. 
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Gdzie mogę 
dowiedzieć się 
więcej? 

Na stronie on.nyc.gov/additionaldose. Na stronie on.nyc.gov/vaccinefacts. 

 
Aby znaleźć punkt szczepień, wejdź na stronę nyc.gov/vaccinefinder lub zadzwoń pod numer 877-
829-4692. Dodatkowe informacje udostępniono na stronie nyc.gov/covidvaccine.  

 
Wydział Zdrowia NYC może zmienić zalecenia w miarę rozwoju sytuacji.                                3.15.22 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-third-dose-po
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccine-facts-po.page
https://nyc.gov/vaccinefinder
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-po.page

