
COVID-19

W drugiej połowie 2019 roku choroba zaczęła się 
szerzyć w niekontrolowany sposób wywołując 
kryzys zdrowia publicznego na całym świecie  
i spowodowała błyskawicznie szerzącą się 
PANDEMIĘ. Dane z 01.02.2022 roku

Opracowanie materiałów: 
Państwowa Inspekcja 

Sanitarna
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 z drogą kropelkową razem z wydzieliną z dróg 
oddechowych,

 z przez kontakt bezpośredni, podanie lub uścisk 
dłoni,

 z drogą powietrzną wraz z aerozolem 
wydychanym przez chorego, pośrednio przez 
kontakt z powierzchnią skażoną wydzieliną 
chorego.

 z gorączka,

 z ból gardła,

 z suchy kaszel,

 z uczucie zmęczenia lub osłabienia.

 z bóle mięśniowe,

 z biegunka,

 z zapalenie spojówek,

 z ból głowy,

 z utrata węchu lub smaku,

 z wysypka lub odbarwienia 
na palcach rąk lub stóp.

 z duszność,

 z ból/uczucie nacisku 
w klatce piersiowej,

 z zaburzenia mowy (afazja), 
zaburzenia ruchowe.

Potwierdzone
przypadki na

świecie

Zgony z powodu
Covid-19 na

świecie

ostra zakaźna choroba 
układu oddechowego

COVID-19  
choroba zakaźna 
wywołana wirusem 
SARS-CoV-2

Objawy COVID-19 są zbliżone 
do innych infekcji układu 
oddechowego

85%

Do zakażenia dochodzi:

Najczęściej występuje:

Rzadziej występują: W ciężkim przebiegu 
COVID-19 mogą 
wystąpić:

380
mln

5,7
mln



Jak zapobiegać?

Dlaczego

SZCZEPIENIE
PRZECIW
COVID-19

NALEŻY 
SIĘ SZCZEPIĆ

Program szczepień przeciw COVID -19 służy 
przeprowadzeniu bezpiecznych i skutecznych 
szczepień wśród obywateli Polski. W programie 
szczepień zakłada się podanie dwóch dawek oraz 
trzeciej przypominającej. Szczepienia przeciw 
COVID-19 są bezpłatne.

Podstawowym celem 
zaprezentowanym 
w programie jest
dostarczenie szczepionek:

 z bezpiecznych i skutecznych,

 z darmowych,

 z dobrowolnych,

 z łatwo dostępnych,

 z w wystarczającej ilości,

 z w najkrótszym czasie.

 z dzieciom w wieku 5-11 lat,

 z młodzieży w wieku 12-17 lat,

 z dorosłym w wieku ≥ 18 lat.

Szczepionki przeciw COVID-19 
mogą być podawane:

SKUTKI
COVID-19

Długotrwałe
zmęczenie

Uszkodzenie
nerek

Zakrzepy
naczyń

krwionośnych

Urojenia
węchowe

PIMS

Uszkodzenie 
układu 

nerowowego

Duszności

Mgła
mózgowa

Śmierć
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COVID-19

У другій половині 2019 року хвороба
почала неконтрольовано поширюватися, що 
спричинило кризу охорони здоров’я у всьому 
світі та швидко поширювану ПАНДЕМІЮ.

Розробка матеріалів:
Державна Санітарна 

Інспекція

 z лихоманка,

 z біль у горлі,

 z сухий кашель,

 z відчуття втоми або слабкості.

 z біль у м’язах,

 z діарея,

 z кон’юнктивіт,

 z головний біль,

 z втрата нюху або смаку,

 z висипання або зміна 
кольору на пальцях рук або 
ніг.

 z задишка,

 z біль / відчуття тиску 
в грудях,

 z порушення мовлення 
(афазія), рухові розлади.

гострі інфекційні респіраторні 
захворювання

Інфекційне
захворювання COVID-19, 
спричинене вірусом 
SARS-CoV-2

Симптоми COVID-19 схожі 
на симптоми інших 
респіраторних інфекцій

Найпоширенішими є:

Менш поширеними є: Важка форма 
COVID-19 може 
включати:

Дані від 01.02.2022

 z крапельно-повітряним шляхом із 
виділеннями з дихальних шляхів,

 z шляхом прямого контакту, рукостискання,

 z через повітря, яке видихає хворий,

 z опосередковано через контакт з 
поверхнею, забрудненою виділеннями 
хворого.

Підтверджених
випадків у

всьому світі

У світі від
Covid-19 
померло

380
мільйонів

5,7
мільйона

осіб

Зараження відбувається:
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85%



Вакцини проти COVID-19 
можна вводити:

Як запобігти?

ВАКЦИНАЦІЯ
ВІД 
COVID-19
Програма вакцинації проти COVID-19
розроблена для проведення безпечних та 
ефективних щеплень громадян Польщі.
Програма імунізації включає дві дози і третю 
бустерну дозу. Вакцинація від Ковід-19 
безкоштовна.

Основна мета, 
представлена 
в програмі, 
-постачання вакцин:

 z безпечні та ефективні,

 z безкоштовнi,

 z добровільнi,

 z легкодоступні,

 z в достатній кількості,

 z в найкоротші терміни.

 z дітям у віці 5-11 років,

 z підліткaм у віці 12-17 років,

 z дорослим ≥18 років.

Навіщо

робити 
щеплення
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Наслідки
COVID-19

Тривала
втома

Ураження
нирок

Тромби
кровоносних

судин

Порyшeння
 нюху

PIMS

Ураження
нервової
системи

Задишка

Затьмарення 
свідомості

Смерть
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