
KOMUNIKAT 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 3 września 2020 r. 

 

w sprawie szczepień przeciwko grypie w czasie pandemii COVID-19  

dla wspólnoty Uniwersytetu Wrocławskiego 

  

Informuję, że Uniwersytet Wrocławski organizuje bezpłatne szczepienia przeciwko grypie 

w czasie pandemii COVID-19 dla wszystkich zainteresowanych: 

1) studentów, 

2) doktorantów,  

3) pracowników.  

 

Szczepienia będą wykonywane całkowicie bezpłatnie w obiektach Uniwersytetu 

Wrocławskiego przez EMC Instytut Medyczny SA we Wrocławiu według ustalonego 

harmonogramu, który zostanie podany w późniejszym terminie. 

Studenci, doktoranci i pracownicy zainteresowani szczepieniem proszeni są  o dokonanie 

rejestracji na szczepienie, w terminie do 15 września 2020 r., za pośrednictwem 

formularza, który znajduje się pod adresem: 

https://uni.wroc.pl/rejestracja-na-szczepienia-przeciw-grypie-2020 

 

Dlaczego warto się zaszczepić: 

1) szczepionka zapewnia  czynne uodpornienie przeciw czterem szczepom wirusa grypy 

(dwa podtypy A i dwa typy B) zawartym w szczepionce. Odpowiedź immunologiczną, 

czyli wytworzenie odporności i wytworzenie przeciwciał, które neutralizują wirusy 

grypy, osiąga się zazwyczaj w ciągu 2–3 tygodni od chwili szczepienia. 

Czas utrzymywania się odporności na szczepy zawarte w szczepionce przeciw grypie 

zazwyczaj wynosi od 6 do 12 miesięcy, 

2) w każdym sezonie epidemicznym  odnotowuje się kilka milionów przypadków 

zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz kilka tysięcy hospitalizacji. Jesień 

2020 może przynieść zwiększoną liczbę zachorowań zarówno na COVID-19  jak i na 

grypę – stąd zalecane jest szczepienie przeciwko grypie – szczepionka stanowi nie 

tylko ochronę przed wirusem, ale także zmniejsza występowanie wirusa grypy w 

populacji, co jest bardzo istotne w dobie pandemii COVID-19, 

3) dzięki szczepieniu można uniknąć ciężkich i groźnych dla zdrowia i życia powikłań 

pogrypowych (najczęstszym powikłaniem grypy jest zapalenie płuc) 

4) w sezonie 2020/2021 stosowane będą szczepionki:  Vaxigrip Tetra oraz Influvac Tetra 

(wybór szczepionki będzie uzależniony od ich dostępności), 

5) szczepiąc się chronimy siebie, nasze rodziny i innych członków społeczności.  

Od każdego z nas zależy zdrowie nas wszystkich. 

 

Wszelkich informacji w tej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz 
Ochrony Przeciwpożarowej – tel. 71-375-24-89. 

  

 

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

R E K T O R 

https://uni.wroc.pl/rejestracja-na-szczepienia-przeciw-grypie-2020

