
Mniej dawek szczepionki Pfizer-
BioNTech niż oczekiwano 
 
W lipcu, sierpniu i wrześniu dostawy szczepionek od Pfizer-
BioNTech będą mniejsze niż oczekiwano. FHI zaleca zmianę 
odstępu między dawkami szczepionek i ewentualne łączenie 
szczepionek opartych o technologię mRNA, aby zmniejszyć 
opóźnienia w programie szczepień. 
 
- Cały czas byliśmy przygotowani na to, że pojawiające się wiadomości dotyczące 

szczepionek będą i dobre i złe. Przed weekendem otrzymaliśmy niestety złą 

wiadomość. Otrzymamy zdecydowanie mniej dawek szczepionki od Pfizer-

BioNTech w lipcu, sierpniu i wrześniu, niż zakładaliśmy. Jednocześnie otrzymamy 

zwiększone dostawy szczepionki Moderna w lipcu i sierpniu, co w pewnym 

stopniu zrekompensuje zmniejszone dostawy od Pfizer-BioNTech – oznajmił 

minister zdrowia i opieki Bent Høie. 
 

W czerwcu oczekujemy ponad 300 000 dawek tygodniowo od Pfizer-BioNTech. W 

nadchodzących trzech miesiącach prognozy dostaw zmniejszyły się do 200 000 

dawek tygodniowo. Łącznie oznacza to 900.000 mniej dawek niż oczekiwano. 
 

Instytut zdrowia publicznego (FHI) przez weekend analizował konsekwencje, jakie 

będzie to miało dla programu szczepień. Zalecają powrót do 12 tygodniowego 

odstępu między pierwszą a drugą dawką szczepionki. FHI pozwala też na 

możliwość łączenia szczepionek Pfizer-BioNTech i Moderna jako pierwszej i 

drugiej dawki. Może się to zmienić, jeśli pojawi się więcej szczepionek, niż 

zakładano. Rząd przychyla się do tych zaleceń. Zmiana odstępu między dawkami 

wchodzi w życie natychmiast. 
 

Redystrybucja geograficzna zostanie zakończona zgodnie z planem w tygodniu 

29. 



 

- Zmniejszone dostawy mogą prowadzić do tego, że w stosunku do obecnego 

planu szczepień nastąpi około tygodniowe opóźnienie w podaniu pierwszej 

dawki dla osób powyżej 18 roku życia oraz około dwutygodniowe opóźnienie w 

podaniu drugiej dawki. Zdaję sobie sprawę, że gminom trudno jest odnosić się 

do zmian w dostawach i odstępach między szczepieniami. FHI będzie informować 

gminy, w jaki sposób mają sobie w tej sytuacji poradzić, i raz jeszcze chcę 

podziękować za ogrom ważnej pracy wykonywanej wokół szczepień – powiedział 

Høie. 
 

Dotychczasowe szczepienia 

W programie szczepień chce uczestniczyć wiele osób. Dziś lub jutro 

przekroczymy kolejną granicę, 2 milionów osób po pierwszej dawce szczepionki. 

Oznacza to, że ponad 45% osób powyżej 18 roku życia otrzymało pierwszą dawkę 

szczepionki. 
 

• Udział osób powyżej 65 roku życia zaszczepionych pierwszą dawką - 94,6 % 

• Udział osób powyżej 55 roku życia zaszczepionych pierwszą dawką - 87,6 % 

• Udział osób powyżej 45 roku życia zaszczepionych pierwszą dawką - 77,64 % 
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