
Odwiedzając regularnie stronę Ontario.ca/ covidvaccine zapoznasz się 
z aktualnymi informacjami na temat szczepionki i programu jej 
dystrybucji w prowincji Ontario. 

Arkusz informacyjny dotyczący szczepionek przeciw 
COVID-19

Szczepionka przeciw
COVID-19: pięć rzeczy
które musisz wiedzieć
Trwa realizacja programu szczepień w prowincji Ontario. Poprzez zaszczepienie się możesz 
ochronić siebie, swoich najbliższych i swoje otoczenie. Poniżej podajemy więcej informacji na 
temat szczepionek przeciw COVID-19.  

1 Przy opracowywaniu tych szczepionek nie pominięto żadnych kroków. Chociaż 
szczepionki przeciw COVID-19 udostępniono szybko, zostały opracowane w oparciu o 
badania oraz technologię mRNA wykorzystywaną przez naukowców od początku lat 90. 
XX wieku. Przeprowadzono gruntowne badania, a skutecznie wykorzystywana 
technologia okazała się bezpieczna i niezawodna.   

2 Szczepionki przeciw COVID-19 nie spowodują zachorowania na COVID-19. W 
odróżnieniu od innych szczepionek, szczepionki przeciw COVID-19 nie zawierają wirusa. 
Tego rodzaju szczepionki uczą nasze komórki wytwarzania białka, które uruchomi 
odpowiedź immunologiczną i wytworzy przeciwciała. 

3 Szczepionki zostały sprawdzone i zatwierdzone przez Health Canada. Aby mogły być 
dopuszczone do użytkowania na terenie Kanady, wszystkie leki – w tym szczepionki – 
muszą spełnić wymogi regulacyjne dotyczące ich bezpieczeństwa, skuteczności i 
jakości. Zazwyczaj taki proces weryfikacji trwa długo, ponieważ nowe leki i szczepionki 
trafiają na koniec listy i muszą czekać na swoją kolej. Szczepionki przeciw COVID-19 są 
jednak tak ważne, że zostały od razu umieszczone na początku kolejki, dzięki czemu 
proces weryfikacji mógł przebiec znacznie szybciej niż zwykle.  

4 Dwie dawki zapewniają silniejszą odporność. Ważne jest przyjęcie obu dawek, aby 
zakończyć cykl szczepienia. Ochrona zapewniana przez pierwszą dawkę pomaga 
organizmowi wytworzyć odporność, a druga dawka wzmacnia twoją odporność.  
Skuteczność szczepionek Pfizer-BioNTech i Moderna wynosi 94-95% po podaniu 
dwóch dawek.  

5 Kiedy znaczny odsetek populacji nabędzie odporność na COVID-19, rozprzestrzenianie 
się wirusa zostanie spowolnione lub zatrzymane. Poprzez zaszczepienie się możesz 
ochronić siebie, swoich najbliższych i swoje otoczenie.  

http://ontario.ca/covidvaccine
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