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Bruksela, 25 lutego 2022 r.  

Pan/Pani (imię i nazwisko) 

 

Ma Pan(i) wątpliwości co do szczepienia? 

Zdecydował(a) Pan(i) o nieszczepieniu się? 

 

Wspólna Komisja Społecznościowa, jako administracja ochrony zdrowia w Regionie Stołecznym 

Brukseli oraz podmiot odpowiedzialny za walkę z pandemią koronawirusa, zachęca niniejszym do 

zapoznania się z kilkoma ważnymi informacjami i poradami. 

Ma Pan(i) wątpliwości co do szczepienia? 

Biorąc pod uwagę mnogość informacji krążących w mediach, w tym wiele fake-newsów, rozumiemy, 

że niektóre osoby nie podejmują decyzji o zaszczepieniu się przeciwko COVID-19. Z tego powodu 

chcielibyśmy podzielić się z Państwem najnowszymi danymi naukowymi, tak żeby pomóc Państwu 

w podjęciu decyzji. 

Od 1 marca będzie dostępny nowy rodzaj szczepionki. Została ona stworzona przy użyciu tradycyjnej 

technologii, bardziej znanej i wykorzystywanej już w przeszłości do innych szczepień. 

Nowa szczepionka Nuvaxovid firmy Novavax została zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków 

20 grudnia 2021 r. jako szczepionka przeciwko COVID-19 w Europie dla osób w wieku powyżej 18 lat. 

Novavax to szczepionka podjednostkowa, białkowa. Co to oznacza? 

Jest to szczepionka, która nie zawiera kompletnych cząstek wirusa, ale tylko jedno lub kilka 

oczyszczonych lub częściowo oczyszczonych białek, z których wszystkie inne składniki zostały usunięte. 

Zawiera ona wyłącznie niewielkie cząstki imitujące białko S koronawirusa, przeciwko któremu 

organizm wytwarza antyciała. 

Choć dowiedziono naukowo, że szczepionki wykorzystujące technikę mRNA są całkowicie 

bezpieczne i skuteczne, Novavax może stanowić alternatywę dla osób, które nadal mają jakieś 

wątpliwości w tej kwestii. 
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Nowa szczepionka Novavax z pewnością wyda się Państwu bardziej znajoma, gdyż została stworzona 

w tradycyjnej technologii. Podobnie jest w przypadku szczepionek przeciwko zapaleniu wątroby typu 

B, krztuścowi, pneumokokom, japońskiemu zapaleniu mózgu, wściekliźnie i niektórych szczepionek 

przeciwko grypie, które zostały stworzone z użyciem podobnej tradycyjnej technologii. 

 

Ten rodzaj szczepionki nie był dostępny wcześniej, gdyż jej opracowanie wymaga więcej czasu niż 

w przypadku szczepionek mRNA, takich jak te firmy Pfizer czy Moderna. 

Osoby, które nie mogły zostać zaszczepione z racji uczulenia na wcześniej dostępne szczepionki, oraz 

osoby w wieku powyżej 50 lat będą mogły w pierwszej kolejności otrzymać nową szczepionkę Novavax. 

 

Nowa wiedza naukowa 

Z naukowego punktu widzenia nie ulega wątpliwości, że koronawirus może powodować poważne 

schorzenia o krótkim i długim przebiegu (tzw. długi Covid), a groźne konsekwencje tej choroby dotykają 

o wiele mocniej osoby niezaszczepione, najsłabsze oraz w gorszej sytuacji zdrowotnej (chodzi tu m.in. 

o osoby cierpiące na otyłość, cukrzycę, zaburzenia serca, krążenia, choroby płuc i nerek). 

Obecnie wirus jest mniej obecny w środowisku, dlatego środki sanitarne mogą być stopniowo 

ograniczane. Jest to możliwe dzięki zmniejszeniu ryzyka zakażenia u większości populacji, która 

poddała się szczepieniu. Szczepienie jest więc przyczyną odzyskania swobody w funkcjonowaniu. 

Niemniej ciągle należy zachować czujność, zwłaszcza jeśli nie jest Pan(i) zaszczepiony(-a), jeśli jest 

Pan(i) osobą najbardziej narażoną na zakażenie lub ma Pan(i) kontakt z takimi osobami. 

Obecnie coraz mniej osób poddaje się testom PCR, tak więc obecność wirusa jest mniej zauważalna. 

Należy zachować ostrożność, gdyż nie można wykluczyć pojawienia się nowych wariantów wirusa 

w niedalekiej przyszłości. Najważniejsze jest więc, by poziom wyszczepienia był jak najwyższy i by 

wszyscy mieli jak najlepszą ochronę. W ten sposób zwiększamy szanse na uniknięcie kolejnego szczytu 

zakażeń oraz nadmiernego obciążenia służby zdrowia. 

Obecnie 61,9% światowej populacji otrzymało przynajmniej jedną dawkę szczepionki na COVID-19. Na 

całym świecie podano ponad 10,4 mld dawek osobom powyżej 5 roku życia. Mamy więc już 

wystarczającą ilość danych naukowych, aby twierdzić, że wszystkie poprzednio zatwierdzone 

szczepionki przeciwko COVID-19 są bezpieczne i skuteczne. Skutki uboczne szczepienia zgłaszane do 

tej pory są niewielkie w porównaniu z problemami zdrowotnymi, które może wywołać koronawirus. 

Korzyść ze szczepienia jest większa niż ewentualne ryzyko. Szczepienie zaleca się z naukowego punktu 

widzenia. 

Jeśli pomimo tych informacji nadal ma Pan(i) wątpliwości, zalecamy skonsultowanie się 

z pracownikiem służby zdrowia, który pomoże Panu(Pani) w podjęciu decyzji. Warto się zwrócić do 

osób, do których miał(a)by Pan(i) zaufanie w innych okolicznościach, jeśli chodzi o Pana(Pani) 

zdrowie, np. do swojego lekarza ogólnego lub farmaceuty. Jeśli nie ma Pan(i) swojego lekarza, 

zalecamy kontakt pod numerem infolinii 1710. 

 

Chce Pan(i) poddać się szczepieniu? 

Szczepionka Novavax jest dostępna od 1 marca. Ta nowa szczepionka jest dostępna tylko w 4 punktach 

szczepień: Anderlecht, Molenbeek, Pacheco i Forest. 
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Biorąc pod uwagę jej ograniczone zapasy, jeśli chce Pan(i) otrzymać właśnie tę szczepionkę, zalecamy 

pospieszenie się z ewentualną decyzją. 

Szczepienie nie wymaga wcześniejszego ustalenia terminu (z wyjątkiem Szpitala Wojskowego im. 

Królowej Astrid). 

Jeśli woli Pan(i) umówić się na wizytę, może Pan(i) to zrobić przez platformę Bru-Vax lub dzwoniąc na 

infolinię 02/214.19.19, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.30 oraz 

w soboty i niedziele od 10.00 do 17.30. 

Godziny przyjęć w punktach szczepień dostępne są na: 

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

Dodatkowe, wiarygodne informacje na temat koronawirusa można znaleźć na stronach: 

www.coronavirus.brussels ― www.jemevaccine.be ― http://www.info-coronavirus.be/fr/ 

 

• Szczepienie jest bezpłatne i dobrowolne. 

• W drodze na szczepienie i przy powrocie z niego przysługuje Pan(i) bezpłatny przejazd publicznymi 

środkami transportu. Może Pani zaznaczyć to przy umawianiu się na szczepienie. 

• Obecnie bez problemu można znaleźć punkt szczepień w pobliżu miejsca zamieszkania. Ale 

prosimy pamiętać, że liczba takich punktów w niedalekiej przyszłości będzie malała. 

 

Czy decyduje Pan(i) o nieszczepieniu się pomimo, że jest to zalecane z naukowego punktu 

widzenia? 

W takim przypadku zalecamy zachowania opisane poniżej. 

 

• Dalsze przestrzeganie środków sanitarnych. Wirus jest w dalszym ciągu obecny w naszym kraju, 

a co za tym idzie istnieje ryzyko zakażenia. Prosimy o zwracanie uwagi na informacje dotyczące 

ewentualnego pojawienia się jego nowych (bardziej niebezpiecznych) wariantów. 

 

• Dla wszystkich, ale najbardziej dla Pana(Pani), jest ważne, by prowadzić jak najzdrowszy tryb 

życia. Poważne konsekwencje COVID-19 mogą również dotyczyć osób młodych, silnych i zdrowych, 

nawet jeśli doświadczenie pokazuje, że osoby cierpiące na otyłość lub inne dolegliwości z grupy 

ryzyka są bardziej podatne na ciężki przebieg choroby. Zalecamy zdrowe odżywianie, regularne 

ćwiczenia, unikanie nadwagi i niezwłoczny kontakt z lekarzem w razie gorszego samopoczucia. 

 

• W czasie podróży za granicą należy przestrzegać środków sanitarnych obowiązujących w danym 

kraju. Wiele państw stosuje restrykcje wobec osób niezaszczepionych. Prosimy o upewnienie się 

w tej kwestii przed zaplanowaniem podróży. 

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w tym piśmie pomogą Państwu w podjęciu właściwej decyzji. 

Z wyrazami szacunku 
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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. 
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