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CO NALEŻY WIEDZIEĆ O

SZCZEPIONKACH 

W STANACH ZJEDNOCZONYCH SĄ DOSTĘPNE TRZY SZCZEPIONKI PRZECIWKO COVID-19:
Wszystkie trzy szczepionki są bardzo skuteczne w zapobieganiu hospitalizacjom i zgonom z powodu 
COVID-19. Szczepionka Johnson & Johnson wymaga tylko jednej dawki, zaś szczepionki Pfizer i Moderna 
podawane są w dwóch dawkach. Aby uchronić się przed COVID-19, należy przyjąć tylko jeden rodzaj 
szczepionki.

JEŻELI TWOJE SZCZEPIENIE WYMAGA DWÓCH DAWEK, PRZYJMIJ JE:
Jeżeli przyjmujesz szczepionkę Pfizer, powinieneś/powinnaś otrzymać drugie szczepienie po 21–42 
dniach od pierwszego. Jeżeli przyjmujesz szczepionkę Moderna, powinieneś/powinnaś otrzymać drugie 
szczepienie po 28–42 dniach od pierwszego. Potrzebujesz dwóch dawek, aby uzyskać najsilniejszą 
ochronę przeciwko COVID-19. (Nawet po 42 dniach możesz jeszcze bezpiecznie otrzymać drugie 
szczepienie – badacze po prostu nie są pewni, czy będzie to równie skuteczne jak przyjęcie drugiej dawki 
w przewidzianym czasie).

WSZYSTKIE SĄ BEZPIECZNE: 
Szczepionki zostały przetestowane na dziesiątkach tysięcy osób w celu potwierdzenia, że spełniają 
wszelkie wymagane standardy bezpieczeństwa i zapewniają odpowiednią ochronę ludziom różnych ras, 
grup etnicznych i wiekowych. Każde badanie, każda faza i każda próba zostały zweryfikowane przez 
FDA i zespół do spraw bezpieczeństwa szczepionki.

TWÓJ WIEK MOŻE MIEĆ WPŁYW NA TO, KTÓRĄ SZCZEPIONKĘ OTRZYMASZ: 
Od maja 2021 szczepionka Pfizer jest dostępna dla osób od 12. roku życia. Szczepionki Moderna oraz 
Johnson & Johnson są dostępne dla osób od 18. roku życia.

ŻADNA SZCZEPIONKA NIE JEST „LEPSZA” OD INNYCH:  
Wszystkie trzy szczepionki są skuteczne przeciwko COVID-19 i jego odmianom. Być może znasz 
doniesienia o większej skuteczności szczepionek Pfizer i Moderna – około 95 procent w porównaniu 
z 70 procentami w przypadku szczepionki Johnson & Johnson. Warto pamiętać, że szczepionki badano 
w różnych okresach pandemii i na różnych odmianach COVID-19, trudno więc je porównywać, aby 
stwierdzić, czy któraś jest „lepsza”. Specjaliści w dziedzinie ochrony zdrowia radzą przyjmowanie 
szczepionki, która jest dla danej osoby łatwo dostępna.
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