Szczepienia przeciw COVID-19 są teraz dostępne dla dzieci od 6.
miesiąca życia do 4 roku życia. Zaszczep swoje dziecko już dziś!
Aby znaleźć punkt szczepień, wejdź na stronę nyc.gov/vaccinefinder lub
zadzwoń pod numer 877-829-4692. Wszelkie pytania należy kierować do lekarza
prowadzącego leczenie dziecka lub pod numer 212-268-4319, w przypadku
braku takiego lekarza.
Szczepionki są bezpieczne, skuteczne, bezpłatne i stanowią najlepszy sposób ochrony
dziecka i rodziny przed zakażeniem wirusem COVID-19, nawet jeśli dziecko chorowało
na niego w przeszłości. Rodzice lub opiekunowie muszą wyrazić zgodę na szczepienie dzieci,
a dzieci poniżej 15 roku życia na szczepienie muszą zgłosić się z osobą dorosłą.
Dlaczego dzieci w wieku od 6. miesiąca do 4 roku życia powinny zostać zaszczepione?

Osoby w każdym wieku mogą zarazić się wirusem COVID-19, a jego bardziej zaraźliwe warianty
powodują ciężki przebieg choroby, hospitalizacje i zgony z powodu COVID-19 u dzieci,
dlatego ich zaszczepienie jest teraz jeszcze ważniejsze. U niektórych osób choroba COVID-19
(zwana również długim COVID) powoduje również długotrwałe problemy zdrowotne, takie
jak trudności w oddychaniu, bóle mięśni i stawów, bóle głowy i zmęczenie. Szczepienie dzieci
pomaga również chronić osoby z ich otoczenia, zwłaszcza te, które są narażone na zwiększone
ryzyko ciężkiego przebiegu choroby COVID-19.
Jaka jest liczba dawek i ramy czasowe dla poszczególnych marek
szczepionki dla dzieci w wieku od 6. miesiąca do 4 roku życia?
Obecnie istnieją dwie opcje szczepionek, z których każda różni
się liczbą dawek i ramami czasowymi szczepienia:
• Moderna: od 6. miesiąca do 5 roku życia
• Dwie dawki w odstępie od czterech do ośmiu tygodni.
• Pfizer: w wieku od 6. miesiąca do 4 roku życia
• Trzy dawki, trzy do ośmiu tygodni pomiędzy pierwszą a drugą
dawką, następnie osiem tygodni pomiędzy drugą a trzecią dawką.
Czy moje dziecko może otrzymać szczepionkę przeciw COVID-19
w gabinecie lekarskim lub w aptece?

• Zadzwoń do swojego lekarza, aby upewnić się, że oferuje
szczepionkę i umówić się na wizytę. Podczas wizyty zapytaj,
czy Twoje dziecko posiada aktualne szczepienia ochronne, aby
zapobiec innym niebezpiecznym chorobom, takim jak odra, świnka,
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krztusiec i ospa wietrzna. Twoje dziecko może otrzymać inne szczepienia w tym samym
czasie co szczepienie przeciw COVID-19.
• Jeśli nie masz swojego lekarza, zadzwoń pod numer 212-268-4319, aby uzyskać
pomoc w jego znalezieniu za pośrednictwem NYC Health + Hospitals. Opiekę w mieście
Nowy Jork można uzyskać niezależnie od statusu imigracyjnego, ubezpieczenia czy
możliwości finansowych.
• Można również zasięgnąć informacji w aptekach, czy oferują one szczepionki dla dzieci
w wieku Twojego dziecka.
Czy władze miasta będą prowadzić jakieś punkty szczepień dla dzieci?

Tak. W lipcu i sierpniu na terenie miasta będzie działać 10 placówek, w których będą szczepione
wyłącznie dzieci w wieku od 6. miesiąca do 5 roku życia. Aby znaleźć punkt szczepień, wejdź na
stronę nyc.gov/vaccinefinder.
Skąd wiadomo, że szczepionki są bezpieczne i skuteczne u dzieci?

Szczepionki zostały przebadane u dzieci w wieku od 6. miesiąca do 4 roku życia i wykazano,
że są bardzo bezpieczne i skuteczne. Proces ten był ściśle monitorowany przez Amerykańską
Agencję ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration) oraz niezależnych ekspertów.
Dziesiątki milionów dzieci w wieku 5 lat i starszych zostało bezpiecznie zaszczepionych
przeciw COVID-19.
Jakie są działania niepożądane?

U dzieci występują podobne działania niepożądane jak u dorosłych, w tym bolesność ramienia
w miejscu podania szczepionki, ból głowy lub gorączka, uczucie zmęczenia lub bólu. Objawy
te świadczą o tym, że organizm wytwarza ochronę. Działanie niepożądane zwykle utrzymują się
od jednego do dwóch dni. Poważne działania niepożądane występują bardzo rzadko, natomiast
zagrożenia związane z COVID-19 są znacznie poważniejsze.
Czy dzieci potrzebują zgody na szczepienie? Czy muszą mieć ubezpieczenie, dowód
tożsamości (ID) lub inne dokumenty?

Rodzic lub opiekun musi towarzyszyć dziecku w punkcie szczepień, osobiście wyrazić zgodę
w czasie wizyty i przynieść dokument potwierdzający wiek dziecka, np. dowód osobisty lub akt
urodzenia, albo osobiście potwierdzić wiek dziecka. Rodzice i opiekunowie nie muszą podawać
statusu imigracyjnego, numeru ubezpieczenia społecznego ani ubezpieczenia. Jeśli rodzic lub
opiekun posiada ubezpieczenie, może zostać obciążony rachunkiem, ale nie będzie musiał
ponosić kosztów współpłatności ani innych opłat.
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