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ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie metody zapobiegania COVID-19

(Dz. U. z 2021 r. poz. 10; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 855, poz. 920, poz. 1034, poz. 1068, poz.
1771 i poz. 1914.)

Na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401)

zarządza się, co następuje:

§  1. Wprowadza się metodę zapobiegania COVID-19 polegającą na wykonywaniu szczepień
ochronnych przeciwko tej chorobie zakaźnej, zwanych dalej "szczepieniami".

§  2.    Szczepieniami są objęte osoby, które najpóźniej w dniu przeprowadzenia szczepienia
ukończyły 12. rok życia, nieszczepione lub niemające udokumentowanego zakończonego
szczepienia.

§  2a. 
1.    Osoba, która najpóźniej w dniu przeprowadzenia szczepienia ukończyła 12. rok życia,
niemająca udokumentowanego zakończonego szczepienia, a która została zaszczepiona
przeciwko COVID-19 poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pierwszą dawką
szczepionki dopuszczonej do obrotu w Unii Europejskiej lub szczepionką znajdującą się w
wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
PZH - Państwowy Instytut Badawczy, może kontynuować szczepienie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W celu kontynuacji szczepienia, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się podmiotowi
przeprowadzającemu szczepienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oryginał
zaświadczenia o zaszczepieniu przeciwko COVID-19, zgodny z wzorem obowiązującym w
kraju przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19, oraz tłumaczenie tego zaświadczenia na



język polski przez tłumacza przysięgłego, a także oświadczenie zawierające zgodę tej osoby
lub jej przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie danych osobowych związanych z
wydaniem unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.
3. Osoby, o których mowa w art. 21c ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zatrudnione w podmiocie, o którym
mowa w ust. 2, wprowadzają dane zawarte w dokumentach, o których mowa w ust. 2, do
Karty Szczepień, o której mowa w § 4.
§  3. 
1. Szczepienia są wykonywane przy użyciu szczepionki przeciwko COVID-19.
2. Szczepienia są wykonywane w:

1) gabinetach diagnostyczno-zabiegowych;
2) przypadkach uzasadnionych efektywnością wykonywania szczepień w:

a) pomieszczeniach spełniających wymagania higieniczno-sanitarne do wykonywania
szczepień,
b) miejscu pobytu osoby podlegającej szczepieniu, której stan zdrowia uniemożliwia
samodzielne dotarcie do gabinetu, o którym mowa w pkt 1, albo pomieszczenia, o
którym mowa w lit. a,
c)   szpitalu psychiatrycznym, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685), dla osób tam
przebywających,
d)   jednostkach penitencjarnych dla osób tam osadzonych;

3)   aptekach ogólnodostępnych.
§  4. Dokumentowanie kwalifikacji i przeprowadzenia szczepienia odbywa się w Karcie
Szczepień określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849),
prowadzonej w postaci elektronicznej w systemie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz.
702, 1493, 1875, 2345 i 2401).

§  5. Przy wykonywaniu szczepień stosuje się przepisy dotyczące zgłaszania i leczenia
niepożądanych odczynów poszczepiennych.

§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od
dnia 27 grudnia 2020 r.


