
 

Od 18.01.2022 r. niniejsze pismo będzie dostępne w wielu innych językach. 

https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-

19/materielcommunication-vaccination-covid/ 

 

 

Dotyczy: Pismo informacyjne dotyczące szczepienia przeciwko COVID-19 dzieci w wieku od 5 do 

11 lat 

Drodzy rodzice i opiekunowie, 

Drogi(-a) <imię i nazwisko dziecka>, 

 

niniejszym informujemy, że szczepienie przeciwko COVID-19 jest teraz dostępne dla dzieci w wieku od 

5 do 11 lat. 

Decyzja ta została podjęta po uzyskaniu pozytywnych opinii Najwyższej Rady ds. Zdrowia, Komitetu 

Doradczego ds. Bioetyki oraz po zatwierdzeniu przez Europejską Agencję Leków. Udowodniono 

naukowo, że szczepionka pediatryczna firmy Pfizer jest w przypadku dzieci bezpieczna i skuteczna. Jest 

ona już podawana dzieciom w wielu krajach świata.  

Jakie są główne powody, dla których należy zaszczepić swoje dziecko?   

• Szczepionka chroni Państwa dziecko przed chorobą wywoływaną przez koronawirusa. 

Szczepienie zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Zapewnia też lepszą ochronę przed 

nowymi wariantami niż brak takiego szczepienia. Odporność po zaszczepieniu jest również większa 

i bardziej długotrwała w przypadku zakażenia koronawirusem. Ta indywidualna korzyść jest jeszcze 

większa w przypadku dzieci ciepiących na niektóre choroby lub ze schorzeniami współistniejącymi. 

Dlatego szczepienie jest zalecane w ich przypadku. 

  

• Szczepienia zmniejszają liczbę zakażeń, a tym samym kwarantanny. Oznacza to, że życie dzieci 

nie zostanie zakłócone i będą mogły nadal spokojnie bawić się, uprawiać sport oraz chodzić do 

szkoły. Sprzyja to ich dobremu samopoczuciu i możliwościom rozwoju. 

 

• Szczepienia są przydatne w celu zmniejszenia rozpowszechniania się wirusa w społeczeństwie. 

Dzieci łatwo się zarażają. Ryzyko zarażenia wśród dzieci jest obecnie ponad dwukrotnie większe niż 

w przypadku całości populacji. Szczepienia przyczyniają się do osiągnięcia odporności zbiorowej 

i chronią osoby najbardziej narażone. Są one na przykład niezwykle przydatne, jeśli mieszkają 

Państwo z osobą w starszym wieku lub mającą problemy zdrowotne, a także jeśli Państwa dziecko 

często przebywa u dziadków lub jeśli dużo Państwo podróżują. 

Gdzie można znaleźć więcej informacji na temat szczepionki przeciw COVID-19 dla dzieci?  

• W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Państwa lekarzem pierwszego 

kontaktu, pediatrą lub farmaceutą. Jeśli nie mają Państwo lekarza pierwszego kontaktu, można 



skorzystać z numeru telefonicznego 1710. Jest to specjalny numer dla mieszkańców Brukseli, 

którzy nie mają lekarza pierwszego kontaktu i chcą uzyskać poradę medyczną.   

• Istnieje również kilka stron internetowych, które zawierają wiarygodne, przydatne i praktyczne 

informacje na temat szczepień: www.coronavirus.brussels, www.vaccination-info.be, 

www.info-coronavirus.be/fr/vaccination, www.jemevaccine.be.  

Strony te są bardziej wiarygodne niż portale społecznościowe, w których krąży wiele 

fałszywych informacji lub plotek.  

• Więcej informacji na temat samej szczepionki i jej możliwych skutków ubocznych można 

również znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji Leków i Produktów Zdrowotnych: 

https://www.afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/covid_19  

Czy szczepienie jest bezpłatne?  

Tak, szczepienie przeciwko COVID-19 jest całkowicie bezpłatne.    

Ile dawek będzie musiało otrzymać moje dziecko?  

Dzieci w wieku od 5 do 11 lat otrzymają dwie dawki szczepionki pediatrycznej firmy Pfizer w odstępie 

21 dni. Szczepionka została specjalnie dostosowana dla dzieci. Druga dawka szczepionki jest bardzo 

ważna, ponieważ zgodnie z obecnym stanem wiedzy tylko dwie dawki zapewnią ochronę Państwa 

dziecku. 

Czy są jakieś przeciwwskazania? 

Istnieje bardzo niewiele przeciwwskazań do szczepienia przeciwko COVID-19. 

Jeżeli po poprzednim szczepieniu lub w innych okolicznościach wystąpiła poważna reakcja alergiczna 

wymagająca pilnej pomocy lekarskiej, należy to zgłosić lekarzowi prowadzącemu w celu sprawdzenia, 

czy szczepienie jest zalecane. 

Czy są jakieś działania niepożądane? 

Najczęstsze działania niepożądane po szczepieniu u dzieci w wieku od 5 do 11 lat są podobne do 

obserwowanych u osób w wieku 12 lat i starszych. Może to być ból, obrzęk lub zaczerwienienie 

w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, ból głowy, bóle mięśni lub dreszcze. Te możliwe działania 

niepożądane są zazwyczaj łagodne lub umiarkowane i ustępują kilka dni po szczepieniu. 

Wciąż prowadzone są i nadal będą prowadzone badania dotyczące oceny szczepień w dużych 

populacjach dzieci w wieku 5–11 lat na całym świecie. Do grudnia 2021 roku podano już ponad 

4 miliony dawek. Jak dotąd nie zgłoszono żadnych poważnych działań niepożądanych u dzieci w wieku 

5–11 lat. 

 

Czy do szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów i czy 

powinni oni towarzyszyć dziecku?   

Tak, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna oraz obecność towarzyszącego dziecku rodzica lub 

opiekuna.   

W przypadku sprawowania wspólnej opieki rodzicielskiej należy uzgodnić wcześniej szczepienie 

z drugim rodzicem/opiekunem w celu podjęcia wspólnej decyzji. 

Po przybyciu do punktu szczepień towarzyszący dziecku rodzic/opiekun zostanie poproszony 

o wydanie ustnej zgody. 

http://www.coronavirus.brussels/
http://www.vaccination-info.be/
http://www.info-coronavirus.be/fr/vaccination
http://www.jemevaccine.be/
https://www.afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/covid_19


Jak porozmawiać z moim dzieckiem o szczepieniu przeciwko COVID-19?  

Wskazane jest, aby przed szczepieniem spokojnie porozmawiać o nim ze swoim dzieckiem. Szczepienie 

nie powinno stanowić powodu do jakichkolwiek obaw lub konfliktu. 

Poniższy link zapewnia dostęp do strony internetowej zawierającej kilka porad dotyczących rozmowy 

z dzieckiem o szczepieniu przeciwko COVID-19: https://coronavirus.brussels/materiel-de-

communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-19/materiel-de-communication-

vaccination-vacci4kids/ 

 

Gdzie mogę zaszczepić moje dziecko?  

Wszystkie punkty szczepień w Regionie Stołecznym Brukseli prowadzą szczepienia dzieci. Zawsze 

obecny będzie lekarz, który udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące szczepień dzieci.   

Mogą Państwo zaszczepić swoje dziecko w następujących miejscach:  

• Punkty szczepień: Pacheco, Albert (Forest), Uccle, Molenbeek, Neder-Over-Heembeek (Szpital 

Wojskowy), Woluwe-Saint-Pierre (Joli-Bois) i Anderlecht (RSCA). 

• Jeśli Państwa dziecko cierpi na chorobę lub schorzenie współistniejące, wskazane jest 
skontaktowanie się z jego pediatrą lub lekarzem prowadzącym. 

Dodatkowe informacje dotyczące punktów szczepień prowadzących szczepienia dzieci są dostępne na 
naszej stronie internetowej:  

https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner-a-bruxelles/ 

Można również zadzwonić na naszą infolinię pod numer 02/214 19 19, aby uzyskać odpowiedzi na 
wszelkie pytania dotyczące szczepień.  

Czy trzeba zarezerwować termin wizyty?      
 
Aby uniknąć zbyt długiego oczekiwania w punkcie szczepień, zalecana jest wcześniejsza rezerwacja 
terminu wizyty.  
 

• Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem platformy rezerwacji online bru-vax.brussels. 
W takim przypadku należy wpisać kod NISS (= numer w rejestrze krajowym) lub numer 
identyfikacyjny BIS dziecka.  

• Można też zadzwonić na naszą infolinię pod numer 02/214 19 19.  

Po zarezerwowaniu terminu wizyty otrzymają Państwo potwierdzenie. 
 
Informacje praktyczne: 

• Osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem (rodzic/opiekun) oraz dziecko muszą mieć przy sobie 
zarówno dowód osobisty, jak i niniejsze pismo lub potwierdzenie terminu wizyty. W przypadku 
dzieci, które nie posiadają jeszcze belgijskiego dowodu osobistego (lub kids-ID), można również 
przynieść belgijski paszport, etykietę ubezpieczenia zdrowotnego na nazwisko dziecka lub jego 
kartę ISI+.  Prosimy o sprawdzenie terminu ważności tych dokumentów.  

• Należy przewidzieć wystarczająco dużo czasu na wizytę. Prosimy o uwzględnienie czasu 
obserwacji wynoszącego od 15 do 30 minut po szczepieniu.  

• Należy nosić maskę.  

• Dziecko powinno nosić wygodną odzież. Szczepionka zostanie podana w górną część ramienia. 

https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-19/materiel-de-communication-vaccination-vacci4kids/
https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-19/materiel-de-communication-vaccination-vacci4kids/
https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-19/materiel-de-communication-vaccination-vacci4kids/
https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner-a-bruxelles/


• Nie należy przychodzić na wizytę, jeśli dziecko jest chore (temperatura powyżej 38°C). W takim 
przypadku należy przesunąć termin wizyty. To samo dotyczy sytuacji, kiedy rodzic/opiekun lub 
dziecko jest objęty(-e) kwarantanną – należy przesunąć wizytę, wybierając termin po 
zakończeniu okresu kwarantanny.  
Termin wizyty można zmienić na stronie bru-vax.brussels lub telefonicznie pod numerem 
02/214 19 19. 

 

Dziękujemy za przeczytanie tych informacji i wzięcie ich pod uwagę. 

Z poważaniem 

Nathalie Noël        

Główny urzędnik służby cywilnej – Miejskie Służby Kolegialne – Wspólna Komisja Społecznościowa 

                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Państwa dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie przez uprawnione organy i osoby zarządzające niniejszym zaproszeniem na 
szczepienie zgodnie z postanowieniami belgijskiego Dekretu królewskiego z 24 grudnia 2020 r. w sprawie rejestracji i przetwarzania 
danych dotyczących szczepień przeciwko COVID-19.  

Wspólna Komisja Społecznościowa – Rue Belliard 71, boîte 1 – 1040 Bruksela  

Bezpłatny przejazd do miejsca szczepienia   

Dzięki współpracy z brukselskim zakładem komunikacji miejskiej STIB możliwy jest bezpłatny 
przejazd do miejsca szczepienia tramwajem, metrem lub autobusem.  Aby skorzystać z tej 
możliwości, należy jedynie zaznaczyć tę opcję podczas rezerwowania terminu wizyty na stronie 
internetowej Bru-vax lub za pośrednictwem infolinii.    

Odpowiednie informacje może Pan/Pani uzyskać również w swoim urzędzie gminy. Niektóre gminy 
oferują bezpłatny transport do punktu szczepień. 

Także towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych oferują usługi transportowe dla osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej 
swojego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. 

 

 

 
 

Szczepienia są ważnym narzędziem w walce z COVID-19. Osoby zaszczepione mają znacznie 
mniejsze ryzyko zarażenia się koronawirusem lub hospitalizacji z powodu ciężkiego przebiegu 
COVID-19. 
Ze względu na pojawienie się nowego wariantu OMIKRON szczepienie jest szczególnie zalecane. 
Niezbędne jest również przestrzeganie obowiązujących ŚRODKÓW ZDROWOTNYCH oraz ZASAD 
DOTYCZĄCYCH WYKRYWANIA I MONITOROWANIA PRZYPADKÓW COVID-19.. Więcej informacji na 
ten temat można znaleźć pod adresem coronavirus.brussels.  

 

https://coronavirus.brussels/

