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 ZD-I.966.15.2021 
 

Panie i Panowie 

Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie 

z terenu województwa łódzkiego 

Szanowni Państwo, 

 

pragnę poinformować, że 23 listopada 2021 roku weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dn. 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej 

w sezonie 2021/2022 (Dz. U. 1581 z późn. zm.). Nowelizacja przewiduje możliwość 

bezpłatnego szczepienia osób pełnoletnich w oparciu o dotychczasową organizację szczepień 

u osób uprawnionych.  

Z bezpłatnych szczepień mogą skorzystać wszystkie osoby pełnoletnie, które 

najpóźniej w dniu szczepienia ukończyły 18 lat. Do zaszczepienia nie potrzeba recepty ani 

skierowania, wystarczy kwalifikacja lekarza w punkcie szczepień. Można jednocześnie 

szczepić się przeciw grypie i przeciw COVID-19. Pracodawcy oraz osoby prowadzące 

przedszkole, szkołę lub dom pomocy społecznej mogą umówić się z punktem na organizację 

szczepień pracowników, studentów lub podopiecznych. W województwie łódzkim na dzień 3 

grudnia br. funkcjonuje 258 punktów szczepień na grypę. Na bieżąco aktualizowana lista 

placówek wykonujących szczepienia znajduje się na stronie: 

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype. 

Punkty szczepień mogą zamawiać szczepionki przeciwko grypie w Rządowej Agencji 

Rezerw Strategicznych (RARS), która następnie dostarczy do nich dawki. W tym roku do 

Polski trafi łącznie 5 milionów dawek szczepionki. Szczepienia będą wykonywane do 

wyczerpania rezerwy lub do 31 marca 2022 roku. 

Podstawowym zadaniem szczepionki przeciwko grypie jest wzmocnienie odporności 

na zakażenie wirusem grypy. Szczepienia są skuteczną metodą zapobiegania zachorowaniom 

na tę chorobę oraz powikłaniom i zgonom. Nabycie odporności następuje po ok. dwóch 

tygodniach od zaszczepienia i utrzymuje się 6-12 miesięcy.  

Z poważaniem 

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 

 

Jolanta Kowalik-Gęsiak 

Dyrektor Wydziału Zdrowia 
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