
Geograficzna redystrybucja 
szczepionek: 45% więcej dawek dla 
24 gmin 
 
Nowe obliczenia Instytutu zdrowia publicznego (FHI) pokazują, że 
redystrybucja dawek szczepionek w wysokości 60% oznacza, że 
gminy o niskim poziomie zakażeń muszą oddać znacznie więcej 
niż 35% swoich szczepionek. Aby uniknąć sytuacji, w których 
gminy muszą oddać więcej niż planowano, redystrybucja dla 
gmin mających otrzymać dodatkowe dawki została zmniejszona 
do 45%. 
 
W zeszłym tygodniu rząd uchwalił przydział dawek szczepionek bardziej celowany 

w te gminy, które mają wysoki poziom zakażeń i utrzymywały surowe 

obostrzenia przez dłuższy czas. 24 gminy miały otrzymać o 60% więcej dawek 

szczepionek. 
 

Jednocześnie dla rządu było istotne, aby zapewnić, żeby gminy były w stanie 

poradzić sobie z konsekwencjami. Gminy zgłosiły w odpowiedzi, że będzie to 

trudne, ale większość stwierdziła, że będą w stanie sobie poradzić. 
 

- Rząd uznał, że żadna z gmin nie odda więcej niż około 35% swoich dawek 

szczepionek. Oznacza to, że geograficzna redystrybucja będzie na poziomie 45%. 
 

Instytut zdrowia publicznego stwierdza, że efekty tego działania wciąż będą 

dobre, a plan szczepień latem nie ulegnie znaczącym zmianom – powiedział 

minister zdrowia i opieki Bent Høie.  
Podstawą nowych liczb jest między innymi to, że więcej gmin wciągnięto na listę 

gmin, w których liczba dawek nie zostanie zmniejszona. Oprócz tego, FHI 



przyjrzał się kwestiom praktycznym towarzyszącym przydziałom szczepionek. 

Tych kwestii nie wzięto pod uwagę we wcześniejszych szacunkach. 
 

-  Ustalenie granicy na poziomie około 35%, zmniejsza ryzyko opóźnień w 

gminach. Liczba dawek szczepionek dla Norwegii w nadchodzących tygodniach 

znacznie wzrośnie. Szczepienia w gminach nie zostaną wstrzymane z powodu 

redystrybucji, ale będą przebiegały szybciej w tych 24 gminach, które otrzymają 

dodatkowe dawki – zaznaczył Høie. 

Jeśli dostawy szczepionek będą przebiegały zgodnie z planem, wszystkie osoby 

powyżej 18 roku życia w tych 24 gminach otrzymają możliwość zaszczepienia się 

do połowy lipca. Na to wskazują obliczenia Instytutu zdrowia publicznego. 
 

- Zaktualizowane informacje mówią, że dostawa szczepionek w tygodniu 23 

będzie wynosiła około 300 000 dawek a nie 340 000 jak wcześniej zakładano. 

Mamy nadzieję, że te dawki zostaną dostarczone niedługo i będziemy w stanie 

realizować założony plan szczepień – zakończył Høie. 
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