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Rząd proponuje, aby wszystkim osobom powyżej 18 roku życia 
zaproponowano dawkę przypominającą. 
 
Gminy zaczęły już podawać przypominające dawki szczepionki na koronawirusa 
osobom powyżej 65 roku życia. Rząd planuje, aby wszystkie osoby w wieku od 18 
do 64 lat otrzymały dawkę przypominającą w przyszłym roku, kiedy od drugiej 
dawki szczepionki minie co najmniej 6 miesięcy. 
 
– Szczepienia są najważniejszą ochroną przed koronawirusem, jaką mamy. 
Zakażenia będą wśród nas przez wiele lat i wspólnie możemy wiele zrobić, aby 
zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, ale potrzebujemy również ochrony, jaką 
zapewniają szczepionki. Rząd słucha oceny FHI i planuje, aby cała dorosła 
populacja otrzymała możliwość przyjęcia dawki przypominającej – powiedział 
premier Jonas Gahr Støre. 
 
Obecnie liczba zakażeń wzrasta w wielu miejscach w kraju, a obciążenie służby 
zdrowia jest ogromne. Zwiększona liczba zakażeń w społeczeństwie podwyższa 
ryzyko poważnego zachorowania u większej liczby osób. Szczepionki nie chronią 
w 100 procentach przed chorobą i ich skuteczność jest nieco niższa u osób 
starszych. 
 
– Dawka przypominająca dla dorosłych może przyczynić się do lepszej ochrony 
przed chorobą i do zmniejszenia liczby osób dalej rozprzestrzeniających chorobę. 
Ale potrzebujemy więcej wiedzy na ten temat. Dlatego poprosiliśmy FHI o 
przeprowadzenie bieżącej oceny korzyści i ryzyka dawki przypominającej dla 
dorosłych – powiedziała minister zdrowia i opieki Ingvild Kjerkol. 
Bieżące oceny FHI obejmują sytuację epidemiologiczną, obciążenie chorobami i 
nową wiedzę. FHI udzieli wskazówek, kiedy można zaproponować dawki 



uzupełniające osobom w wieku od 18 do 64 lat i czy będą potrzebne korekty w 
zaleceniach. 
Wcześniej podjęto decyzję, że osobom z osłabionym układem odpornościowym 
zostanie zaoferowana trzecia dawka szczepionki, a osoby w wieku powyżej 65 lat 
oraz pracownicy służby zdrowia otrzymają dawki przypominające. 
W przypadku wielu osób z grupy wiekowej 18-64 lata nie minęło jeszcze sześć 
miesięcy od drugiej dawki szczepionki. Zanim gminy będą mogły zaoferować 
dawkę przypominającą tej grupie, muszą uznać za priorytet podawanie pierwszej 
i drugiej dawki szczepionki, trzeciej dawki osobom z osłabionym układem 
odpornościowym, dawki przypominającej osobom w wieku 65 lat i starszym oraz 
personelowi medycznemu. Dodatkowo dochodzą szczepienia przeciwko grypie. 
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