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Stanowisko samorządowców w sprawie wprowadzenia obowiązkowych szczepień  

przeciw COVID-19 

 

Szczepienia przeciw COVID-19 powinny zostać uznane za obowiązkowe. 

 

W pełni popieramy działanie wałbrzyskich radnych, którzy z inicjatywy Prezydenta, doktora nauk 

medycznych Romana Szełemeja, przygotowali uchwałę mającą na celu aktywną walkę z zakażeniem 

SARS-Cov-2 oraz ograniczenie dalszego rozprzestrzeniania się COVID-19.  

 

Epidemiolodzy ostrzegają, że koronawirus szybko i samoistnie nie zniknie. Kluczowe znaczenie ma 

zaszczepienie jak największej części społeczeństwa – optymalnie całości populacji, jak to miało 

miejsce w przypadku obowiązkowych szczepień na gruźlicę, polio, ospę czy odrę. 

  

Uważamy, że w stanie wyższej konieczności i zagrożenia zdrowia oraz życia publicznego 

wprowadzenie obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19 to najszybszy i jak na razie 

najskuteczniejszy ze sposobów, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia choroby zakaźnej oraz jej 

ciężkiego przebiegu wymagającego hospitalizacji. Wiemy też, że już pojedyncza dawka szczepionki 

nie tylko chroni daną osobę przed ciężkim przebiegiem choroby, ale o połowę ogranicza dalszą 

transmisję wirusa w społeczeństwie. 

 

Tylko podjęcie działań prowadzących do zwiększenia liczby wykonywanych szczepień doprowadzi w 

konsekwencji do szybkiego zaszczepienia wszystkich mieszkańców oraz zbudowania odporności 

zbiorowej na zachorowania. Kwestia ta wymaga szybkiego uregulowania zwłaszcza w kontekście 

najnowszych danych, z których wynika, że już w kwietniu Polska znalazła się na 13 miejscu w świecie 

w zestawieniu ogólnej liczby zgonów na COVID -19, wyprzedzając w tym względzie wiele dużo 

większych krajów.  

 

 



 

 

Dziwi brak podejmowanych działań w zakresie chociażby  rozważenia wprowadzenia obowiązkowych 

szczepień ochronnych przeciwko COVID-19. Kwestia ta wydaje się być  

tematem przemilczanym, wręcz niewygodnym i nie stała się przedmiotem szerszego zainteresowania 

ustawodawcy. 

 

Pamiętajmy, że świat idzie do przodu, niektóre gospodarki ze względu na szybkie tempo szczepień  

i bodźce mają o wiele lepsze perspektywy niż jeszcze kilka miesięcy temu. Pozytywnym przykładem 

są takie państwa jak Izrael, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone. Czy nasz kraj nie powinien do 

nich dołączyć?  

 

Uważamy, że tylko obowiązkowe szczepienia pozwolą na uzyskanie odporności zbiorowej, 

zmniejszenie liczby zachorowań, co pozwoli na stosunkowo szybki powrót do normalności,  

a także pełne otwarcie gospodarki.    
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