Szczepienie przeciw
COVID-19 jest zalecane dla
niektórych dzieci w wieku
od 6 miesięcy do 4 lat
7 wrzesień 2022 r.
Australijscy eksperci w dziedzinie szczepień, Australian Technical Advisory Group on
Immunisation, zalecają szczepienie przeciw COVID-19 dzieciom w wieku od 6 miesięcy do 4 lat z
ciężkim niedoborem odporności, niepełnosprawnością oraz tym, u których występują złożone i/lub
liczne schorzenia zwiększające ryzyko wystąpienia ciężkiej postaci COVID-19.
Należą do nich dzieci z następującymi lub podobnymi schorzeniami:
•
•
•
•
•
•
•

Ciężki pierwotny lub wtórny niedobór odporności, w tym osoby w trakcie leczenia
onkologicznego lub poddawane leczeniu immunosupresyjnemu;
Przeszczep szpiku kostnego lub komórek macierzystych lub terapia chimerowymi
komórkami T (CAR-T);
Złożona wrodzona choroba serca;
Anomalie strukturalne dróg oddechowych lub przewlekła choroba płuc;
Cukrzyca typu 1;
Przewlekłe schorzenia neurologiczne albo nerwowo-mięśniowe; lub
Niepełnosprawność wymagająca częstej pomocy w codziennych czynnościach, taka jak
ciężkie porażenie mózgowe lub zespół Downa (trisomia 21).

Takie dzieci mają zwiększone ryzyko ciężkiego przebiegu choroby COVID-19. Szczepienie
przeciwko COVID-19 pomoże zmniejszyć to ryzyko.
Dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat, które nie są wymienione w kategoriach kwalifikujących się
do szczepienia, mają bardzo małe ryzyko zachorowania na ciężką chorobę wywołaną przez
COVID-19. Obecnie nie zaleca się podania tym dzieciom szczepionki przeciw COVID-19.
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Jaką szczepionkę otrzymają dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat?
Kwalifikującym się dzieciom w wieku od 6 miesięcy do 4 lat zaleca się podanie 2 dawek
szczepionki przeciw COVID-19 w odstępie 8 tygodni. Niektóre dzieci z ciężkim niedoborem
odporności mogą potrzebować trzech dawek. Dzieci w tej grupie wiekowej mogą otrzymać
szczepionkę Spikevax (Moderna).
Które szczepionki mogą otrzymać dzieci w wieku 5 lat i starsze?
Wszystkie dzieci w wieku 5 lat i starsze mogą obecnie otrzymać szczepionkę przeciw COVID-19.
Dzieci w wieku 5 lat i starsze mogą otrzymać szczepionkę przeciw COVID-19 firmy Moderna lub
Pfizer. Dzieciom w wieku 5 lat i starszym zaleca się 2 dawki szczepionki przeciw COVID-19,
podane w odstępie 8 tygodni. Niektóre dzieci z ciężkim niedoborem odporności mogą potrzebować
3 dawek.
Zaleca się, aby dzieci w wieku 5 lat i starsze otrzymały dwie dawki tej samej szczepionki.
Szczepionki przeciw COVID-19 i inne szczepionki
Australian Technical Advisory Group on Immunisation zaleca, aby dzieci w wieku od 6 miesięcy do
4 lat odczekały od 7 do 14 dni między szczepionką przeciw COVID-19 a innymi szczepionkami,
aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak gorączka. Jednak
szczepionka przeciw COVID-19 może być podawana w tym samym czasie, co inne szczepionki,
jeśli jej podanie w innym terminie byłoby trudne, na przykład w przypadku społecznego programu
pomocy na odległych obszarach.
Jeśli twoje dziecko chorowało na COVID-19
Dziecko powinno odczekać 3 miesiące od pozytywnego wyniku testu na obecność COVID-19
zanim otrzyma szczepionkę przeciw COVID-19. Jeśli twoje dziecko kwalifikuje się do otrzymania
szczepionki, następne zaplanowane szczepienie przeciw COVID-19 powinno mieć miejsce jak
najszybciej po 3 miesiącach. Twoje dziecko nadal powinno otrzymać wszystkie zalecane dla niego
dawki.
Kiedy mogę zarezerwować wizytę dla mojego dziecka w celu otrzymania szczepionki?
Rezerwacje dla tej grupy wiekowej są już otwarte poprzez wyszukiwarkę klinik szczepień -Vaccine
Clinic Finder pod adresem https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/
Należy regularnie sprawdzać, czy są one dostępne, ponieważ dostawcy szczepień będą na
bieżąco dodawać nowe terminy.
Więcej informacji
Po więcej informacji, odwiedź stronę www.health.gov.au lub zadzwoń na krajową
infolinię National Coronavirus Helpline pod numer 1800 020 080. Naciśnij opcję 8, aby
uzyskać bezpłatne usługi tłumacza.
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