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Szanowni Państwo, 
 
w Holandii każdy, kto ukończył 5 lat, może się zaszczepić przeciwko 
koronawirusowi. Poniżej znajdą Państwo więcej informacji na temat tego 
szczepienia.  
 
Dowiedzą się też Państwo, jak umówić się na wizytę szczepienną. 
Przyjęcie szczepionki przeciwko koronawirusowi jest dobrowolne. Państwo 
sami decydują o tym, czy zaszczepić Państwa dziecko. Szczepienie jest 
bezpłatne. 
 
Czy Państwa dziecko przyjęło już szczepionkę przeciwko koronawirusowi? 
A może zarejestrowali je już Państwo na wizytę szczepienną? Jeśli tak, 
mogą Państwo wyrzucić ten list. A może Państwa dziecko zostało 
zaszczepione za granicą? Jeśli tak, proszę odwiedzić stronę 
government.nl/proof-of-vaccination 
 
Czy warto zaszczepić dziecko przeciwko koronawirusowi? 
Większość dzieci zarażonych koronawirusem nie odczuwa w związku z tym 
większych dolegliwości. Niewielka liczba dzieci jednak poważnie choruje i 
wymaga leczenia w szpitalu lub na oddziale intensywnej terapii. 
Szczepionka przeciwko koronawirusowi może zapobiec poważnemu 
przebiegowi tej choroby u dzieci. 
 

Czy Państwa dziecko było już zakażone koronawirusem? Jeśli tak, ma 
wystarczającą ochronę przed poważnym przebiegiem choroby wywołanej 
koronawirusem i szczepienie nie jest konieczne. Warto też zaszczepić 
dziecko z innych powodów, np. jeśli cierpi na chorobę przewlekłą i jest 
bardziej narażone na ciężki przebieg zakażenia koronawirusem.  
 
Jaka szczepionka? 
Dzieci otrzymują szczepionkę firmy Pfizer. Jest przeznaczona specjalnie 
dla dzieci i zawiera mniejszą ilość substancji czynnej niż szczepionka dla 
dorosłych. Badania zdecydowanie wykazały, że jest bezpieczna dla dzieci, 
dlatego została dopuszczona do stosowania u młodszych pacjentów. 

 



 

 

 

 
 
 
Ile dawek szczepionki? 
Dzieci otrzymują 2 dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi. Jeśli 
Państwa dziecko już przeszło zakażenie koronawirusem i zdecydują się je 
Państwo zaszczepić, wystarczy 1 szczepienie. W przypadku dzieci z grupy 
wysokiego ryzyka medycznego zaleca się podanie 2 dawek szczepionki, 
nawet jeśli chorowały już na koronawirusa. 
 
Umów się na wizytę szczepienną: 

- Należy przygotować numer ewidencyjno-fiskalny (BSN) dziecka. 
Można go znaleźć w jego paszporcie, dowodzie osobistym lub 
polisie ubezpieczenia zdrowotnego.  

- Należy zadzwonić pod numer 0800 7070 (połączenie bezpłatne, 
codziennie w godz. 8.00-20.00). 

- Proszę odpowiedzieć na zadane pytania dotyczące stanu zdrowia 
dziecka. 

- Następnie należy ustalić datę i godzinę szczepienia. Otrzymają 
Państwo wiadomość e-mail z danymi dotyczącymi wizyty lub mogą 
je Państwo sobie zapisać. 

 
Ważne przed wizytą szczepienną 

• Do listu dołączono listę pytań dotyczących stanu zdrowia Państwa 
dziecka. Proszę wypełnić ją w domu i zabrać ze sobą do punktu 
szczepień. 

• Warto ubrać dziecko tak, by można było łatwo odsłonić górną część 
ramienia. 

• Należy też zabrać ze sobą niniejsze zaproszenie na szczepienie. 
• Rodzic/opiekun przychodzący z dzieckiem musi mieć przy sobie 

swój paszport, dowód osobisty lub prawo jazdy. 
• Proszę też wziąć ze sobą maski ochronne. 
• Do punktu szczepień dziecko może przyjść z jednym 

rodzicem/opiekunem. 
 
Zgoda 
Dzieci w wieku od 5 do 11 lat są niepełnoletnie, dlatego konieczne jest, 
aby w punkcie szczepień towarzyszył im rodzic/opiekun. Rodzic lub 
opiekun, który nie przychodzi z dzieckiem na szczepienie, musi zostać o 
tym poinformowany i wyrazić zgodę na podanie dziecku szczepionki 
przeciwko koronawirusowi. W punkcie szczepień zostaną Państwo 
najpierw zapytani, czy oboje rodzice/opiekunowie dziecka wyrazili zgodę 
na szczepienie. 
 
Więcej informacji 
Wraz z tym listem otrzymali Państwo wyjaśnienia dotyczące szczepienia i 
rejestracji. Więcej informacji można też znaleźć na stronie 
www.coronavaccinatie.nl lub uzyskać pod (bezpłatnym) numerem telefonu 
0800-1351. Można też skontaktować się ze specjalistą ds. ochrony 
zdrowia dzwoniąc pod numer telefonu 0800-7707707. 
  
Z poważaniem, 
 
  
  
 
J.A. van Vliet, lekarz 
kierownik programu szczepień przeciwko koronawirusowi w RIVM 
 

 


