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                                                                                                  Personel pedagogiczny 

                                                                                                  placówek oświatowych  
                                                                                                                         -wszystkie placówki- 

                                                                                                       /przesłano pocztą elektroniczną/ 

 

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju  informuje, że Główny Inspektor 

Sanitarny opublikował rekomendacje dotyczące szczepień przeciwko grypie w nadchodzącym 

sezonie epidemicznym 2020/2021, w których zaapelował o szczepienie przeciwko grypie w czasie 

pandemii COVID-19. Główny Inspektor Sanitarny zaznacza, że szczepienia chronią nas i nasze 

rodziny. Pamiętać należy, że szczepimy się także dla innych, stąd potrzeba, aby z tej formy 

profilaktyki korzystali Ci, którzy mają częsty kontakt z innymi tj. lekarze, pielęgniarki, nauczyciele,  

czy funkcjonariusze Policji. 

   Z danych naukowych wynika, że osoby, które się zaszczepią, mogą być bardziej odporne                 

na zakażenie SARS-CoV-2 jesienią i zimą, w czasie epidemii. Natomiast zakażenie wirusem grypy 

może zwiększać ryzyko infekcji koronawirusem.  

W Polsce poziom wyszczepialności przeciwko grypie jest wciąż na zbyt niskim poziomie. 

Zwiększenie tego poziomu przyczyni się do łagodniejszego przebiegu infekcji nie tylko wywołanej 

wirusem SARS-CoV-2. Ponadto dodatkowo pozwoli na różnicowanie zachorowań spowodowanych 

wirusem grypy i koronawirusem SARS-CoV-2. Z tego względu eksperci apelują, że w tym roku, 

niezależnie od przynależności do grup zwiększonego ryzyka, wszyscy powinni zaszczepić                          

się przeciw grypie. Dzięki temu zabiegowi, przebieg choroby jest łagodniejszy, a ryzyko wystąpienia 

ciężkich powikłań jest znacznie mniejsze.  

      Szczepienie najlepiej wykonać przed rozpoczęciem aktywności wirusa grypy w danej 

populacji, gdy tylko dostępna będzie szczepionka obowiązująca w danym sezonie, najlepiej do końca 

października. 
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Szczepienia przeciw grypie są zalecane (niefinansowane z budżetu Ministra Zdrowia) 

następującym osobom: 

 ze wskazań klinicznych i indywidualnych: 

przewlekle chorym dzieciom (powyżej 6 miesiąca życia) i dorosłym, szczególnie chorującym                     

na niewydolność układu oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, 

niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcową (zwłaszcza po przebytym zawale serca), 

niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, choroby wątroby, choroby metaboliczne,                    

w tym cukrzycę, choroby neurologiczne i neurorozwojowe, osobom w stanach obniżonej odporności 

(w tym pacjentom po przeszczepie narządów lub tkanek), dzieciom z grup ryzyka od 6 miesiąca                  

do 18 roku życia, kobietom w ciąży lub planującym ciążę, 

 ze wskazań epidemiologicznych: 

wszystkim osobom od 6 miesiąca życia, w szczególności zdrowym dzieciom w wieku od 6 miesiąca 

życia do 18 roku życia (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku od 6 do 60 miesiąca życia), 

szczególnie zakażonym wirusem HIV, ze schorzeniami immunologicznohematologicznymi, w tym 

małopłytkowością idiopatyczną, ostrą białaczką, chłoniakiem, sferocytozą wrodzoną, asplenią 

wrodzoną, dysfunkcją śledziony, po splenektomii z pierwotnymi niedoborami odporności,                        

po leczeniu immunosupresyjnym, po przeszczepieniu szpiku, przed lub po przeszczepieniu narządów, 

wewnętrznych, leczonych przewlekle salicylanami, osobom w wieku powyżej 55 lat, osobom 

mającym bliski kontakt zawodowy lub rodzinny z dziećmi w wieku poniżej 6 miesiąca życia oraz 

osobami w wieku podeszłym lub przewlekle chorymi (w ramach realizacji kokonowej strategii 

szczepień), pracownikom ochrony zdrowia (personel medyczny, niezależnie od posiadanej 

specjalizacji oraz personel administracyjny), szkół, handlu, transportu pensjonariuszom domów 

spokojnej starości, domów pomocy społecznej oraz innych placówek zapewniających całodobową 

opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,                            

w szczególności przebywającym w zakładach opiekuńczo leczniczych, placówkach pielęgnacyjno 

opiekuńczych, świadczących usługi opieki paliatywnej, hospicyjnej, długoterminowej rehabilitacji 

leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego. 

Od 1 września szczepienia przeciwko grypie będą w połowie refundowane dla: 

• dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Dzieciom podaje się szczepionkę donosowo 

• dorosłych, do 65 roku życia z chorobami współistniejącymi np. z chorobami metabolicznymi, 

kardiologicznymi, oddechowymi, po transplantacjach 
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• kobiet w ciąży  

• dorosłych od 65 roku życia do 75 roku życia. 

Szczepionka przeciw grypie będzie bezpłatna dla osób powyżej 75 roku życia. 
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Otrzymują:                                                                                                      

  1. Adresaci. 

  2.  A/a.   
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