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ZPŚ.050.48.2022

Pan 

Tomasz Grodzki 

Marszałek Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku, 

w odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2022 r., znak BPS/043-35-1424/22 dotyczące 

zajęcia stanowiska przez Ministra Zdrowia w związku z oświadczeniem złożonym przez 

Pana Senatora Beniamina Godylę podczas 35. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 

stycznia 2022 r. dotyczącym udzielenia informacji, czy osoby zaszczepione przeciw 

COVID-19 mogą nadal transmitować wirusa i zakażać osoby, które miały z nimi 

bezpośredni kontakt, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.

Większość zaszczepionych osób narażonych na kontakt z wirusem, nie będzie go 

rozprzestrzeniać. U osób zaszczepionych cząsteczki wirusa próbują dostać się do 

komórek gospodarza, ale system immunologiczny może rozpoznać wirusa                                    

i zneutralizować go przed wniknięciem do komórek – tym samym wirus nie ma 

możliwości replikacji, a zaszczepiona osoba – zarażania. Szczepionki redukują 

możliwość zarażania o 50 do 75%. Ma to ogromne znaczenie – nie można przenosić 

choroby, skoro się na nią nie zapadło.

Osoby niezaszczepione zaś zaatakowane przez wirus, który namnaża się w ich 

komórkach stają się zaraźliwe 24 do 48 h przed pojawieniem się objawów choroby.
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W przypadku niektórych osób odporność wywołana szczepionką nie będzie w stanie 

ograniczyć replikacji wirusa w sposób wystarczający. Wtedy osoba zaszczepiona może 

zarażać, a samo zachorowanie przechodzi zwykle bezobjawowo.

Szczepionka nadal jednak uruchamia mechanizm obronny, dzięki czemu osoby 

zaszczepione są mniej zaraźliwe niż nieszczepione. Szczepionki działają  na dwa 

sposoby:

 szybciej usuwają wirusy – zaszczepieni pozostają zaraźliwi przez mniejszą 

liczbę dni niż niezaszczepieni. Im szybciej wirus jest usuwany, tym mniejsza jest 

transmisja przez chorego;

 zmniejszają liczbę cząsteczek wirusa – osoby zaszczepione mają mniej tzw. 

cząsteczek zakaźnych, tym samym transmisja jest mniejsza.

Dwa recenzowane badania wykazały, że wskaźnik reinfekcji jest 2,5-5 razy wyższy 

wśród odporności wywołanej infekcją w porównaniu z odpornością wywołaną 

szczepionką. Więcej informacji nt. uodpornienia i skuteczności szczepień dostępnych 

jest pod adresem: 

https://szczepienia.pzh.gov.pl/dla-lekarzy/paradoksy-epidemiologiczne/

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.28.21261295v1

https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00219-6/fulltext

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7032e1.htm

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7044e1.htm?s_cid=mm7044e1_w

oraz czasopismo specjalistyczne/medyczne - Medycyna Praktyczna

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
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