
Szanowni Państwo, 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią z uwagi na panującą od ponad 

roku sytuację epidemiczną w kraju, rozwijającą się czwartą falę oraz zwiększającą się liczbę 

zachorowań na COVID-19, zachęca wszystkich rodziców do zaszczepienia siebie i dzieci wieku od 12 

lat.   

Doniesienia medialne wskazują, że narastanie fali zakażeń następuje w szczególności przez 

infekcje wśród młodych przez m.in. pobyt za granicami kraju, przebywanie w dużych skupiskach ludzi, 

a występuje w szczególności u osób, które się nie zaszczepiły. Tego lata dominuje bardziej zakaźny 

wariant Delta koronawirusa, który powoduje 99 % nowych infekcji. 

Szczepienia ochronne to jedyne narzędzie, które pozwoli wygrać z wirusem SARS-CoV-2 

i wrócić do normalnego funkcjonowania. Na chwilę obecną nie wiemy, z jaką siłą uderzy w świat 

czwarta fala zachorowań. Pamiętajmy, że okres jesienno – zimowy sprzyja rozprzestrzenianiu się chorób 

wirusowych. Im więcej będzie zaszczepionych ludzi, tym większa szansa na uniknięcie zamykania 

placówek i nauki zdalnej. 

Czas pandemii jest niezwykle stresujący i niesie ze sobą wielu skutków zdrowotnych bez 

względu na wiek. Dla nastolatków to szczególne obciążenie, zważywszy na okres dojrzewania. Zmiana 

dotychczasowego trybu funkcjonowania, pozostanie w domu, intensywna edukacja online, brak 

kontaktu z rówieśnikami, stają się ogromnym obciążeniem psychicznym. Oszczędźmy tego naszym 

pociechom i pozwólmy żyć im normalnie – zaszczepmy ich! 

Drodzy rodzice, szczepionki to preparaty biologiczne mające na celu wytworzenie odporności 

organizmu na dany patogen. Jak każdy preparat może powodować skutki uboczne, które 

w zdecydowanej większości są łagodne i szybko przemijają. Do najczęściej zgłaszanych skutków 

ubocznych należą: ból w miejscu wkłucia, bóle głowy, gorączka, dreszcze, objawy grypopodobne.  

Zdecydowanie nie powinniśmy bać się szczepień, ponieważ są to najdokładniej przebadane 

produkty lecznicze, poddawane rygorystycznym testom i kontroli. Każdorazowo przed zaszczepieniem 

przeprowadzana jest kwalifikacja lekarska, podczas której personel medyczny rozwieje wszelkie 

wątpliwości. Musimy pamiętać, że dzięki szczepieniom ludzkość pokonała już wiele chorób m. in. polio 

(choroba Heinego – Medina), odrę, świnkę, różyczkę czy gruźlicę. Szczepienia chronią organizm przed 

ciężkim przebiegiem choroby, który może prowadzić do śmierci. Można zadać sobie pytanie, dlaczego 

nie wykorzystać szansy, którą daje nam nauka, skoro przyjmujemy szczepionki od lat, a boimy się tej, 

która może pomóc wrócić światu do normalnego życia. Każdy już tęskni za spotkaniami bez ograniczeń, 

pracą i nauką stacjonarną bez obawy o przyszłość, chodzeniem bez maseczek, a także podróżami. 

Pamiętajmy wszystko jest teraz w naszych rękach. 

Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarny w Nakle nad Notecią, poleca do odwiedzenia 

strony internetowe m.in.  www.gis.gov.pl oraz www.szczepienia.pzh.gov.pl. Można znaleźć tam 

wiarygodne i sprawdzone informacje, dotyczące szczepień.  

Jednocześnie dziękuję, tym którzy już są zaszczepieni i zachęca tych niezdecydowanych do 

podjęcia najlepszej decyzji w ich życiu – ZASZCZEP SIĘ! 

 

http://www.gis.gov.pl/

