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Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, 
Burmistrzowie, Wójtowie Miast i Gmin
województwa małopolskiego
/wszyscy/

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wpłynęło 

pismo Pani Minister Marleny Maląg, Ministra Rodziny i Polityki Społecznej przypominające 

o możliwości rejestracji na szczepienie przeciwko COVID-19 dzieci, które ukończyły 12 rok 

życia. Pani Minister wyraziła szczególną troskę o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków 

rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. 

Po zakończeniu wakacji szczepienia będą mogły być realizowane w dotychczasowych 

miejscach oraz w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Wówczas będą 

je wykonywały doświadczone podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. 

Należy również pamiętać, że szczepienia są całkowicie dobrowolne, dlatego też dziecko 

może zostać zaszczepione po uprzednim wyrażeniu zgody przez rodziców lub przez osobę 

upoważnioną do jej udzielenia.

Szczepienia to niewątpliwie najlepszy sposób na przerwanie transmisji wirusa, a tym 

samym na powrót do życia, które znamy sprzed okresu pandemii. Zaszczepienie się jak 

największej liczby osób zwiększa szansę na trwały powrót do stacjonarnych zajęć 

w szkołach, placówkach, wydarzeń kulturalnych czy spotkań z najbliższymi.

Dzieci mogą zakazić się COVID-19. Co więcej, nie zawsze choroba przebiega u nich 

bezobjawowo lub łagodnie. Za sprawą niezaszczepionych dzieci wirus przenosić się też 

może na inne osoby. Szczepienie dzieci ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa 

najmłodszych i ich bliskich.

Opierając się na powszechnie dostępnych danych, statystykach oraz doświadczeniach 

Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 należy odrzucić przeświadczenie 
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towarzyszące na początku pandemii, iż koronawirus nie zakaża najmłodszych. Dzieci 

traktowano wtedy nie jako grupę potencjalnie zagrożoną chorobą, a raczej jako transmiter 

wirusa i jako bezobjawowych nosicieli.

Dziś sytuacja wygląda zgoła odmiennie. Kolejne mutacje koronawirusa są dla dzieci coraz 

mniej pobłażliwe. Na obecnym etapie, mając na względzie widmo czwartej fali wywołanej 

przez wariant Delta, szczepienie dzieci przeciw COVID-19 powinno stać się jak najbardziej 

powszechne.

Konkludując, w tym momencie, jeśli chcemy osiągnąć odporność populacyjną, musimy 

zaszczepić też dzieci. Naturalnej odporności bez dzieci po prostu nie uda się osiągnąć. 

Alternatywą może być konieczność wprowadzania kolejnych lockdownów.

Za każdym razem nieodzowne jest podkreślenie, że skuteczność szczepionki przeciw 

COVID-19 w grupie wiekowej 12-15 lat wynosi 100 proc. Wyniki badania klinicznego 

z udziałem dzieci w wieku 12-15 lat zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie New 

England Journal of Medicine 27 maja 2021 r.

Mając powyższe na uwadze bardzo proszę o przekazanie niniejszego apelu 

do wszystkich podległych i nadzorowanych przez Państwa placówek oświatowych 

i wychowawczych.

Z wyrazami szacunku,

Wojewoda Małopolski
Łukasz Kmita

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Do wiadomości:
1) Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie województwa małopolskiego.
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu.
3) Dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych województwa małopolskiego.
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