
Gminy muszą planować podanie trzeciej 
dawki wszystkim powyżej 45 roku życia 
 
Rząd prosi teraz gminy, żeby oferowały dawkę przypominającą 
osobom powyżej 45 roku życia, jak już wszystkie osoby powyżej 
65 roku życia otrzymają taką możliwość. Również osoby powyżej 
18 roku życia z poważnymi chorobami towarzyszącymi i wszyscy 
pracownicy systemu opieki zdrowotnej otrzymają teraz ofertę 
przyjęcia dawki przypominającej. 
 
Dnia 12 listopada rząd podjął decyzję o oferowaniu trzeciej dawki 

przypominającej populacji powyżej 18 roku życia. Norweski Instytut Zdrowia 

Publicznego dokonał analizy, jak należy to przeprowadzić, a rząd dostosowuje się 

do zaleceń Instytutu. Nadal planowane jest, aby również osoby pomiędzy 18 a 45 

rokiem życia otrzymały dawkę przypominającą. 
 

- Ważne jest, żeby gminy kontynuowały szczepienia z pełną mocą. Najważniejsze 

jest, aby podać trzecią dawkę osobom powyżej 65 roku życia, a następnie 

kontynuować szczepienia schodząc do 45 latków. Chcę dać gminom 

przewidywalność, że szczepienia trzecią dawką będą kontynuowane, żeby nie 

zmniejszały swojej wydolności – oznajmił premier Jonas Gahr Støre. 
 

Zdecydowana większość w pełni zaszczepionych osób dorosłych poniżej 65 roku 

życia jest dobrze chroniona przed poważnym przebiegiem choroby, nawet pół 

roku po przyjęciu drugiej dawki. Jednak przy wzmożonej transmisji zakażeń, 

więcej osób może się zakazić i zachorować. 
 

- Transmisja zakażeń wzrasta, co powoduje, że więcej osób może poważnie 

zachorować. Dawka przypominająca szczepionki na koronawirusa zapewni 

każdemu jeszcze lepszą ochronę i będzie mogła zapobiec transmisji zakażeń i 



zwiększonej presji na system ochrony zdrowia – powiedziała minister zdrowia i 

opieki Ingvild Kjerkol. 
 

Dawka przypominająca ma być oferowana 6 miesięcy po 2 dawce. Gminy 

powinny traktować priorytetowo te osoby, które czekały najdłużej. W ten sposób 

zadbamy o to, aby priorytet miały osoby najbardziej potrzebujące zwiększonej 

ochrony.  
 

Trzecia dawka dla wszystkich w systemie opieki zdrowotnej 
Wszyscy pracownicy systemu opieki zdrowotnej mają otrzymać możliwość 

przyjęcia dawki przypominającej, nie tylko ci, którzy mają kontakt z pacjentem.   

- Ma to na celu zabezpieczenie personelu pracującego w systemie opieki 

zdrowotnej oraz zapobieganie transmisji zakażeń i lepszą ochronę pacjentów – 

oznajmiła Kjerkol. 
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