
Nastolatki w wieku 12-15 lat otrzymają 
możliwość zaszczepienia się przeciw 
koronawirusowi 
 

Rząd zdecydował, że nastolatki w wieku 12-15 lat otrzymają możliwość 
szczepienia przeciw koronawirusowe, zgodnie z zaleceniami Norweskiego 
Instytutu Zdrowia Publicznego (Folkehelseinstituttet). Ta grupa wiekowa 
początkowo otrzyma jedną dawkę szczepionki. 
 
– Według zaleceń ekspertów 12-15-latkowie więcej zyskają niż stracą dzięki szczepieniom. 
Dla rządu było to decydujące. Obecnie dużo zakażeń występuje wśród dzieci i młodzieży, a 
szczepienia przyczynią się do tego, że codzienność także dla tej grupy w większym stopniu 
wróci do normy – powiedziała premier Erna Solberg. 
 
– Dostęp do szczepionek jest teraz dobry, a w niektórych gminach rozpoczęcie szczepień 12-
15-latków będzie mogło się szybko rozpocząć. Obciążenie pracą związane ze szczepieniami, 
testowaniem i monitorowaniem zakażeń różni się w zależności od gminy. Muszą one same 
ocenić, czy mogą rozpocząć równoległe szczepienia tej grupy wiekowej – powiedział minister 
zdrowia i opieki Bent Høie. 
 
Szczepionki są zatwierdzone dla osób w wieku 12 lat i starszych. W wielu krajach, między 
innymi Danii, Finlandii, Islandii, USA i Kanadzie szczepionki są już oferowane tej grupie 
wiekowej. 
 
Dla osób urodzonych w 2009 gminy muszą stworzyć taki system, aby osoby, które nie 
ukończyły jeszcze 12 lat, dostały wezwanie, gdy skończą 12 lat. 
 
Oczekujemy więcej wiedzy  
FHI zwraca uwagę, że szczepienia młodzieży w wieku 12-15 lat dają generalnie dość dobry 
efekt i jest prawdopodobne, że ochrona po jednej dawce w tej grupie wiekowej będzie dłuższa 
niż w przypadku dorosłych. FHI dokona nowej oceny z uaktualnioną wiedzą na temat 



poważnych efektów niepożądanych, rozwoju choroby i ogólnej sytuacji zanim wyda 
ewentualne zalecenia dotyczące drugiej dawki dla tej grupy wiekowej. 
 
Grupa 12-15-latków stanowi około 260 000 osób, czyli 4,8 procent populacji. Trzy roczniki 
obejmują gimnazjum (2008, 2007 og 2006), a jeden rocznik przynależy do szkoły 
podstawowej (2009). 
Mają prawo być wysłuchani  
To rodzice podejmują ostateczną decyzję dotyczącą szczepienia własnych dzieci. Młodzież w 
wieku 12-15 lat nie jest pełnoletnia pod względem medycznoprawnym, ale ma być 
wysłuchana przy podejmowaniu decyzji dotyczących ich zdrowia. Szczepienia przeciw 
koronawirusowi wymagają zgody osoby lub osób, które sprawują władzę rodzicielską. 
 
– FHI opracuje dostosowane informacje dla 12-15-latków, do których mają prawo zgodnie z 
konwencją o prawach dziecka ONZ – powiedział Høie. 
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