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ZPŚ.050.41.2021

Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Krzysztofa Brejzę na 21. 

Posiedzeniu Senatu w dniu 19 lutego 2021 r. w sprawie nowych szczepów koronawirusa, 

uprzejmie informuję, że dotychczasowe badania zgodnie z danymi GISAID 

(https://www.gisaid.org/)  wykazały obecność w kraju kilku znanych wariantów wirusa

w tym brytyjskiego, tzw. czeskiego, oraz jak wiadomo z mediów również wariantu RPA. 

Najważniejszą obserwacją jest dynamiczny wzrost udziału wariantów brytyjskich wśród 

ogółu zsekwencjonowanych próbek wirusa z Polski. W 2 tygodniach (9-23 luty 2021.) 

stwierdzono obecność 42 wariantów brytyjskich w ogólnej liczbie 237 sekwencji 

zgłoszonych w tym czasie co odpowiada blisko 18% udziałowi tego wariantu.

Jak wiadomo z mediów i danych GISAID, w województwie warmińsko-mazurskim,

w niewielkiej próbie niespełna 30 zbadanych izolatoriów wykryto 65% udział wariantu 

brytyjskiego. Wzrost liczby zakażeń tym wariantem wymaga zwiększenia wysiłków

na rzecz ograniczenia jego szerzenia, w szczególności zwiększenia skuteczności 

środków ochrony osobistej (maseczki chirurgiczne zamiast rożnego rodzaju dzianin 

materiałowych i przyłbic) oraz stosowania dystansowani i higieny rąk.

Ministerstwo Zdrowia prowadzi analizy dotyczące obecnej sytuacji epidemiologicznej

we współpracy z różnymi jednostkami wspomagającymi proces badawczy. Wynikiem 

współpracy są przede wszystkim raporty, prognozy, scenariusze dotyczące aktualnego 

i przewidywanego przebiegu epidemii COVID-19 w Rzeczypospolitej Polskiej między 
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innymi wraz z uwzględnieniem nakładanych restrykcji, wprowadzania stref regionalnych 

oraz innych kluczowych czynników mających bezpośredni, bądź pośredni wpływ

na przebieg epidemii w kraju. 

Poniżej przedstawiono przykładowe analizy epidemiologiczne dot. wpływu nowego 

wariantu wirusa (brytyjskiej mutacji wirusa SARS-CoV-2) na dzienną liczbę 

stwierdzonych przypadków z uwzględnieniem tempa szczepień, otrzymane od jednej z  

grup eksperckich współpracujących z Ministerstwem Zdrowia - Interdyscyplinarnego 

Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Jednocześnie pragnę 

nadmienić, iż warianty wirusa wprowadzone do modelu epidemiologicznego 

charakteryzowane są zakaźnością względną. Zakaźność względna, rozumiana jest jako 

wartość, opisująca cechy biologiczne wirusa, wpływająca na szybkość kolonizacji 

komórek gospodarza. Prezentowana poniżej analiza bierze pod uwagę wariant brytyjski 

o zakaźności względnej 1,7 oraz trzy tempa szczepień: bazowe, dwukrotnie oraz 

czterokrotnie szybsze. Przy zasiewie 20 tys. populacji dnia 24 grudnia - na początku 

lutego udział tego wariantu wynosi ok 4%. Na wykresie zaprezentowana jest predykcja 

dziennej liczby stwierdzonych przypadków.

Źródło:  Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW

Poniższa analiza bierze pod uwagę wariant brytyjski o zakaźności względnej 2,1 oraz 

trzy tempa szczepień: bazowe, dwukrotnie oraz czterokrotnie szybsze. Przy zasiewie 20 

 tys. populacji dnia 24 grudnia na początku lutego udział tego wariantu wynosi ok 8%. 
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Źródło:  Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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