
Szczepionki COVID-19: 
materiały dla liderów kościelnych

 

Informacje o udanym opracowaniu skutecznych szczepionek przeciwko COVID-19 przyniosły tak bardzo
oczekiwaną nadzieję, jednak pandemia jest daleka od zakończenia. Wraz ze wzrostem liczby zakażeń i
mutacji wirusa pandemia nadal przynosi cierpienie, izolację, problemy finansowe i śmierć,
nieproporcjonalnie dotykając najsłabszych z nas. To prawda, że ta kryzysowa sytuacja także „obudziła na
pewien czas świadomość, że jesteśmy światową wspólnotą, płynącą na tej samej łodzi, w której
nieszczęście jednego szkodzi wszystkim.” (Encyklika Fratelli tutti [FT], 32). „Wpatrując się w Jezusa (por.
Hbr 12, 2) i mając pewność, że Jego miłość działa we wspólnocie Jego uczniów, musimy działać wszyscy
razem, w nadziei stworzenia czegoś innego i lepszego” (Audiencja Generalna, 26 sierpnia 2020).

W czasach koronawirusa i „wielkich wirusów ludzkich i społeczno-ekonomicznych „Kościół jest wzywany
do przejścia wraz z innymi przez „proces uzdrowienia”, przynosząc „światłość pośród ciemności,
sprawiedliwość pośród tak wielu zniewag, radość pośród tak wielu cierpień, uzdrowienie i zbawienie
pośród chorób i śmierci, czułość pośród nienawiści […] Jest wezwany by „rozpowszechniać” miłość i
„globalizować” nadzieję w świetle wiary.” (Audiencja generalna, 30 września 2020). „Obyśmy „odkryli raz
na zawsze, że potrzebujemy siebie nawzajem i jesteśmy dłużnikami jedni drugich, aby ludzkość mogła
odrodzić się ze wszystkimi swymi twarzami, rękami i głosami” (por. FT, 35).

Pierwszym krokiem na naszej drodze do bardziej sprawiedliwego, zintegrowanego i zrównoważonego
świata jest udostępnienie wszystkim szczepionek przeciwko COVID-19. Tak jak to wskazano w artykule z
grudnia 2020 r., „Szczepionka dla wszystkich: 20 punktów na sprawiedliwszy i zdrowszy świat”,
opublikowanym przez Watykańską Komisję COVID-19 i Papieską Akademię Życia.

Poniższe materiały mają na celu wsparcie wszystkich biskupów, proboszczów i pracowników biur
diecezjalnych oraz agencji opieki zdrowotnej i społecznej. Zawierają informacje dotyczące szczepionki
COVID-19 dla różnych grup odbiorców, materiały wspierające przygotowanie homilii, odpowiednie cytaty
Papieża Franciszka, linki do przydatnych informacji oraz krótkie wiadomości do stron internetowych,
biuletynów parafialnych lub innych mediów. Rodzinny Przewodnik po Koronawirusie (COVID-19) ma pomóc
lokalnym społecznościom i przeciwdziałać dezinformacji.

Te materiały duszpasterskie odzwierciedlają troskę papieża Franciszka o to, aby wszyscy otrzymali
szczepionkę i aby była ona dostępna dla wszystkich. Chociaż przyjęcie szczepionki pozostaje dobrowolne,
"moralność szczepienia zależna jest nie tylko od obowiązku ochrony własnego zdrowia, ale także od
obowiązku dążenia do dobra wspólnego" (CDF, 21 Dec. Nota).Patrząc ku lepszej przyszłości, spostrzec
możemy „jak bardzo jesteśmy bezradni, a równocześnie jak bardzo jesteśmy powiązani ze sobą nawzajem”
(Audiencja generalna, 12 sierpnia 2020 r.) i że „aby budować zdrowe, integralne, sprawiedliwe i pokojowe
społeczeństwo, musimy działać na fundamencie wspólnego dobra” (Audiencja generalna, 9 września
2020 r.). Zapewnienie dostępu do szczepionek dla wszystkich powinno być traktowane jako akt miłości
wobec bliźniego i jako część naszej moralnej odpowiedzialności.
vaccines for all should be considered an act of love of our neighbour and part of our moral responsibility.

Mamy nadzieję, że niniejsze materiały będą przydatne do użytku w parafiach, klinikach, szkołach,
agencjach pomocy społecznej i nie tylko. Jeśli masz jakieś pytania lub sugestie, w jaki sposób lokalne
Kościoły mogą się zaangażować, prosimy o kontakt mailowy: vcc@humandevelopment.va.
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Zawartość tego zbioru materiałów jest przeznaczona do udostępniania według własnego
uznania, we fragmentach lub w całości. Źródła informacji wykorzystanych w sekcji „Pytania
Kliniczne dotyczące szczepionek przeciwko COVID-19” oraz w Rodzinnym Przewodniku po
Koronawirusie (COVID-19) znajdują się w sekcji: Odnośniki do zasobów dotyczących COVID-19 i
szczepionek. Kierują one do zewnętrznych stron internetowych, zawierających dalsze
informacje naukowe i zdrowotne.
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Nota dotycząca moralności stosowania niektórych szczepionek przeciw Covid-19 od Kongregacji
Nauki Wiary z 21 grudnia 2020 r.

Nota Kongregacji Nauki Wiary, która została zatwierdzona przez papieża Franciszka stwierdza, że   ze
względu na sytuację obecnie trwającej pandemii „wszystkie szczepionki uznane za klinicznie
bezpieczne i skuteczne mogą być stosowane z czystym sumieniem i z pełną świadomością, że
stosowanie takich szczepionek nie stanowi formalnej współpracy z aborcją, z której pochodzą komórki
użyte do produkcji szczepionek ”. Nota ta odnosi się do wątpliwości i pytań dotyczących moralnych
aspektów szczepionek COVID-19, w tym odpowiedzialności badaczy biomedycznych i agencji
farmaceutycznych, moralności szczepień, dostępu do szczepionek i wyjaśnia, "że moralnie zgodne z
prawem stosowanie tego rodzaju szczepionek, w szczególnych warunkach, które to czynią, nie
stanowi samo w sobie legitymizacji, nawet pośredniej, praktyki aborcji" (CDF, Notatka, 21 grudnia
2020 r.).

Szczepionka dla wszystkich. 20 punktów na rzecz sprawiedliwszego i zdrowszego świata od
Watykańskiej Komisji COVID-19 i Papieskiej Akademii Życia z 29 grudnia 2020 r.

Nota ta, wydana wspólnie przez Watykańską Komisję COVID-19 i Papieską Akademię Życia, porusza
kwestie i priorytety pojawiające się na różnych etapach, przez które przechodzą szczepionki; od badań
i opracowania, poprzez patenty i wykorzystanie komercyjne, aż po zatwierdzanie, dystrybucję i
administrowanie.

W nocie tej podkreśla się kluczową rolę szczepionek w pokonaniu pandemii, nie tylko dla zdrowia
osobistego jednostek, ale dla ochrony zdrowia wszystkich. Komisja Watykańska i Papieska Akademia
Życia przypominają światowym przywódcom, że szczepionki muszą być dostarczane wszystkim w
sposób uczciwy i sprawiedliwy, traktując priorytetowo najbardziej potrzebujących. (Komunikat
prasowy Watykańskiej Komisji COVID-19 i Papieskiej Akademii Życia z 29 grudnia 2020 r.)

Pilne działanie na rzecz dostępu do szczepionek COVID-19: Nikt nie powinien być pominięty; Caritas
Internationalis, 5 lutego 2021 r.

W oświadczeniu wydanym w 2021 roku, Caritas Internationalis wezwało przywódców politycznych do
spojrzenia poza interesy własnych narodów i zapewnienia, że szczepionki COVID-19 będą dostępne dla
wszystkich, zwłaszcza ubogich, i że nikt nie zostanie pominięty. Konfederacja 165 katolickich
organizacji humanitarnych, rozwojowych i społecznych, działających w ponad 200 krajach na całym
świecie, wezwała do podjęcia szeregu konkretnych działań, w tym do spotkania Rady Bezpieczeństwa
ONZ w celu zajęcia się kwestią dostępu do szczepionek jako globalnym problemem bezpieczeństwa,
umorzenia długów najbiedniejszym krajom, promocji lokalnych szczepionek i innych. (Wiadomości
Watykańskie, 5 lutego 2021)

Najnowsze Uwagi dotyczące Szczepionek COVID-19

W rezultacie globalnego zagrożenia pandemią Covid-19 nadal stoimy w obliczu bezprecedensowych
warunków. W związku z tym pojawiły się moralne i etyczne obawy dotyczące szczepionek COVID-19.
Poniższe uwagi mogą pomóc w udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące moralności stosowania
niektórych szczepionek COVID-19 oraz kwestii etycznych związanych z ich opracowywaniem i dystrybucją.
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Szczepienie to prosty, bezpieczny i skuteczny sposób ochrony ludzi przed szkodliwymi chorobami, wykorzystujący
naturalne mechanizmy obronne organizmu do wytworzenia odporności na niebezpieczne infekcje.
Różne rodzaje szczepionek działają w inny sposób, aby zapewnić ochronę. Szczepionki stymulują układ
odpornościowy człowieka do wytwarzania przeciwciał - tak jak dzieje się to w przypadku kontaktu z chorobą -
ale nie wywołują one choroby ani nie narażają na ryzyko jej powikłań.
Szczepienia to bezpieczny i skuteczny sposób zapobiegania chorobom i ratowania życia. Obecnie istnieją
szczepionki, które chronią przed co najmniej 20 chorobami, ratując życie nawet 3 milionom ludzi rocznie.
Szczepiąc się, chronimy nie tylko siebie, ale także osoby z naszego otoczenia. Niektórzy ludzie nie mogą zostać
zaszczepieni ze względu na stan ich zdrowia lub z innych powodów i odradza im się pewne szczepionki. Dlatego
są oni zależni od pozostałych osób, które szczepią się aby ograniczyć rozprzestrzenianie się chorób.

Szczepionki zmniejszają ryzyko zachorowania na daną chorobę poprzez współdziałanie z naturalnymi
mechanizmami obronnymi organizmu w celu wytworzenia ochrony. Zamiast leczyć chorobę po jej wystąpieniu,
zazwyczaj szczepionki zapobiegają zachorowaniu.
Odporność zbiorowa, zwana również „odpornością populacyjną”, to ochrona przed chorobą zakaźną, którą
możemy uzyskać, gdy odporność rozwinie się u wystarczającej części populacji w wyniku szczepienia lub
wcześniejszego zakażenia. Osiągnięcie odporności zbiorowej poprzez szczepienia jest bezpieczne i ratuje życie.

Mamy nadzieję, że te materiały będą pomocne przy udzielaniu odpowiedzi na pytania dotyczące szczepionek COVID-19
w waszych lokalnych kościołach i wspólnotach. Zawarte tu informacje dotyczące szczepionek są oparte na
najnowszych badaniach naukowych i będą aktualizowane w miarę pojawiania się nowych informacji. Aby uzyskać
więcej szczegółów na temat szczepionek COVID-19, prosimy o kontakt z lokalnym departamentem zdrowia lub
pracownikami służby zdrowia.

Czym są szczepienia i dlaczego są ważne?

Więcej informacji na temat znaczenia szczepionek można znaleźć tutaj.

Jak działają szczepionki i w jaki sposób chronią jednostki i społeczności?

Szczepionki COVID-19: Kwestie Kliniczne i Etyczne

Źródło zdjęcia: Vatican News

„Szczepionki dla wszystkich, zwłaszcza dla najsłabszych i
potrzebujących w każdym regionie naszej planety”.

 
- Papież Franciszek, styczeń 2021 r.

Każda szczepionka, zanim zostanie wprowadzona w danym kraju, musi przejść szeroko zakrojone i
rygorystyczne testy, aby mieć pewność, że jest bezpieczna. Szczepionka eksperymentalna najpierw przechodzi
testy na zwierzętach, co ma ocenić jej bezpieczeństwo i potencjał zapobiegania chorobom. Następnie testuje
się ją na ludziach poprzez szereg badań klinicznych, które są rygorystycznie weryfikowane zanim szczepionka
może zostać wprowadzona do krajowego programu szczepień.
Po wprowadzeniu szczepionki do obrotu kontynuuje się jej ścisły monitoring w celu wykrycia wszelkich
nieoczekiwanych i niepożądanych skutków ubocznych oraz oceny bieżącej skuteczności szczepionki.
Składniki szczepionek wymienione na etykietach mogą wydawać się nieznane, ale wiele z nich występuje
naturalnie w naszym organizmie i w środowisku. Wszystkie składniki szczepionek, jak również same
szczepionki, są dokładnie badane i monitorowane aby zapewnić, że zarówno one, jak i ilości w jakich są
stosowane, są bezpieczne.

W jaki sposób opracowuje się i testuje szczepionki oraz co się w nich znajduje?
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Dwa kluczowe powody, dla których należy się zaszczepić, to ochrona nas samych oraz
ochrona osób z naszego otoczenia będąca aktem miłości bliźniego. Bez szczepionek my
oraz osoby wokół nas, zwłaszcza te najbardziej bezbronne, jesteśmy narażeni na ryzyko
poważnych zachorowań, w tym na COVID-19.
Przyjęcie szczepionki przeciwko COVID-19 powinno być rozumiane jako akt miłosierdzia
wobec innych członków naszej społeczności. Musimy pamiętać, że niektórzy ludzie nie
mogą się zaszczepić; muszą polegać na tym, że reszta społeczności uodporni się
poprzez szczepienie, aby choroba nie krążyła wśród społeczności i nie zainfekowała ich
samych. W tym rozumieniu bezpieczne zaszczepienie się przeciwko COVID-19 powinno
być uważane za akt miłości wobec bliźniego i część naszej moralnej odpowiedzialności
za dobro wspólne.
W dzisiejszym świecie choroby zakaźne mogą łatwo przemieszczać się przez granice
państw i zarażać każdego, kto nie jest chroniony. Oznacza to, że w przypadku pandemii
nikt nie jest bezpieczny, dopóki wszyscy nie będą bezpieczni.

Szczepienia, przez zastosowanie rygorystycznie przetestowanej szczepionki, są
bezpieczne, a niepożądane odczyny poszczepienne są zazwyczaj niewielkie i
przejściowe; może wystąpić ból ręki czy lekka gorączka. Możliwe są poważniejsze
skutki uboczne, ale występują one niezwykle rzadko.
Naukowcy stale monitorują informacje pod kątem jakichkolwiek oznak, że szczepionka
może powodować zagrożenia dla zdrowia. Korzyści płynące ze szczepień znacznie
przewyższają ryzyko, a bez szczepionek doszłoby do znacznie większej liczby chorób i
zgonów. Jak dotąd szczepionka jest najlepszym znanym rozwiązaniem problemu
zakażeń wirusem COVID-19 i odpowiedzią na pandemię.

Dlaczego ludzie powinni przyjąć szczepienia, włącznie ze szczepionką COVID-19?

Czy szczepionki, w tym szczepionka COVID-19, są bezpieczne?

Naukowcy byli w stanie szybko opracować szczepionki COVID-19, ponieważ wiele
etapów opracowywania szczepionek odbywało się jednocześnie, a nie dlatego, że
pominięto standardy bezpieczeństwa.
Szczepionki COVID-19 przechodzą taką samą liczbę badań i są poddawane takim samym
kontrolom bezpieczeństwa i niezależnej ocenie jak inne szczepionki. Są one również
dokładnie monitorowane po ich zatwierdzeniu i aplikowaniu aby mieć pewność, że nadal
są skuteczne i spełniają rygorystyczne normy bezpieczeństwa.
Do opracowania szczepionek COVID-19 wykorzystano również wyniki wieloletnich badań
nad podobnymi wirusami, opracowywaniem i produkcją szczepionek. Naukowcy
współpracują i dzielą się badaniami jak nigdy wcześniej.
Więcej informacji można uzyskać na stronie: Światowa Organizacja Zdrowia.

Środowiska naukowe i producenci szczepionek na całym świecie pracują szybciej niż
kiedykolwiek, aby opracować i wyprodukować szczepionki, które mogą ochronić ludzi
przed COVID-19 i pomóc zakończyć trwający kryzys. Od czasu pojawienia się nowego
koronawirusa zatwierdzono kilka szczepionek i rozpoczęto ich wprowadzanie na rynek.
Większość krajów posiada własne krajowe organy regulacyjne, które decydują, czy dana
szczepionka jest odpowiednia do stosowania na ich terytorium. Należy skontaktować
się z wydziałem zdrowia swojego kraju, aby dowiedzieć się, które szczepionki są w nim
zatwierdzone i które są dostępne do użytku.
Inne podmioty, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia, Unia Europejska i krajowe
urzędy regulacyjne, systematycznie aktualizują informacje na temat najnowszych
osiągnięć w dziedzinie szczepionek.

Czy fakt, że szczepionki COVID-19 zostały opracowane szybko, wpływa na ich
bezpieczeństwo?

Jakie szczepionki przeciwko COVID-19 są obecnie dostępne?

Zdjęcia dzięki uprzejmości Watykańskiej Komisji
COVID-19
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Zdjęcia dzięki uprzejmości Watykańskiej Komisji
COVID-19

Jak każdy lek, szczepionki mogą powodować łagodne niepożądane odczyny
poszczepienne, takie jak niewielka gorączka, ból lub zaczerwienienie w miejscu podania
zastrzyku. Łagodne reakcje ustępują samoistnie w ciągu kilku dni. Ciężkie lub
długotrwałe skutki uboczne występują niezwykle rzadko.
Istnieją doniesienia o niezagrażających życiu reakcjach alergicznych na określone
szczepionki COVID-19, przy czym organy zdrowia publicznego są w stanie udzielić porad
osobom, u których wystąpiły takie reakcje.

Niektóre szczepionki wymagają podania dwóch dawek. Inne wymagają tylko jednego
zastrzyku. Może minąć tydzień lub dwa, zanim organizm wytworzy częściową ochronę po
podaniu pierwszej dawki szczepionki. W przypadku osób, które wymagają podania drugiej
dawki, maksymalna ochrona rozpocznie się dopiero po kilku tygodniach od podania
drugiej dawki.

Potrzebne są dalsze badania, aby zrozumieć, jak nowe warianty mogą wpływać na
skuteczność istniejących szczepionek COVID-19. Światowa Organizacja Zdrowia śledzi je
od początku globalnej epidemii COVID-19 w styczniu 2020 r. Utworzono systemy
umożliwiające szybką identyfikację i badanie pojawiających się wariantów. Światowa
Organizacja Zdrowia na bieżąco informuje kraje i opinię publiczną, gdy dowiadują się
więcej o tych wariantach. Więcej informacji na temat wariantów koronawirusa oraz
zaktualizowane Pytania i Odpowiedzi (Q&A) na temat ewolucji wirusów można znaleźć w
sekcji; Aktualności Dotyczące Epidemii.

Szczepionki mogą uchronić przed ciężkimi postaciami wirusa COVID-19. Jednak nie
wiemy jeszcze jak skuteczne będą w zapobieganiu transmisji choroby. Dlatego nadal
należy nosić maseczkę, regularnie myć ręce i zachować dystans od innych osób tak
długo, jak zalecają to władze państwowe lub lokalne.
Jeśli mieszkasz lub pracujesz w zatłoczonych miejscach, gdzie brakuje zdatnej wody
pitnej, urządzeń sanitarnych i higienicznych, nadal powinieneś zachowywać szczególną
ostrożność. Dotyczy to w równym stopniu ludności lokalnej, jak i uchodźców oraz osób
wewnętrznie przesiedlonych, przebywających w ośrodkach pomocy humanitarnej.

Jest zbyt wcześnie, aby stwierdzić, czy szczepionki COVID-19 zapewnią długotrwałą
ochronę. Wraz z globalną dystrybucją szczepionek i kontynuacją badań będziemy mogli
dowiedzieć się więcej o tym, jak długo trwa ta ochrona.

Obecnie nie ma dowodów na to, że istniejące szczepionki lub leki na inne choroby (np.
tabletki na malarię) będą chroniły przed COVID-19. W celu ochrony, należy przyjąć jedną z
dopuszczonych do obrotu szczepionek przeciwko COVID-19 i nadal zachowywać dystans
fizyczny i przestrzegać zasad higieny.

Czy istnieją skutki uboczne szczepionek, w tym szczepionki COVID-19?

Czy będę chroniony od razu po otrzymaniu szczepionki COVID-19?

Czy szczepionka COVID-19 ochroni mnie przed nowymi wariantami i szczepami
koronawirusa?

Czy po otrzymaniu szczepionki COVID-19 nadal należy zachowywać dystans fizyczny i
przestrzegać zasad higieny?

Czy szczepionka COVID-19 zapewni długotrwałą ochronę?

Czy inne szczepionki pomagają chronić się przed wirusem COVID-19?

Więcej informacji dotyczących opracowywania szczepionki COVID-19 można uzyskać od
Światowej Organizacji Zdrowia oraz od Amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób.
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Kościół ma długą historię zajmowania się tą kwestią w odniesieniu do innych szczepionek. Im dłużej będzie
trwała pandemia, tym więcej będzie przypadków śmierci i ludzkiego cierpienia. Kościół broni życia i dobra
wspólnego, a obecnie dostępne szczepionki stanowią istotne narzędzie w walce z pandemią. Należy je
przyjąć, aby zarówno chronić życie jak i zmniejszyć cierpienie.
Mamy obowiązek chronić innych przed zakażeniem i związanym z nim niebezpieczeństwem poważnej
choroby - a dla niektórych nawet śmierci. Szczepionka jest najskuteczniejszym sposobem osiągnięcia tego
celu. Zatwierdzone szczepionki mogą i powinny być przyjęte z czystym sumieniem, jako akt ludzkiej
solidarności.
Papieska Akademia Życia potwierdziła w 2005 i 2017 roku, że zalecane klinicznie szczepienia „mogą być
stosowane z czystym sumieniem i że stosowanie takich szczepionek nie oznacza żadnej współpracy z
dobrowolną aborcją”; moralnym obowiązkiem jest szczepienie się w celu uniknięcia poważnych zagrożeń
dla zdrowia dzieci i całej populacji. Kongregacja Nauki Wiary, której zadaniem jest promowanie i ochrona
poprawności doktryny w sprawach wiary i moralności, wydała w roku 2008 Instrukcję Dignitas Personae o
niektórych kwestiach bioetycznych, a pod koniec roku 2020 napisała, że w obliczu pandemii COVID-19
można stosować wszystkie szczepionki uznane za klinicznie bezpieczne i skuteczne.

Założona w 1994 roku Akademia jest pomostem między nauką, wiarą i światem. Jej rolą jest „studiowanie,
informowanie i formowanie w zakresie głównych problemów biomedycyny i prawa, związanych z promocją
i obroną życia, będących przede wszystkim w bezpośrednim związku z moralnością chrześcijańską i
wytycznymi Magisterium Kościoła”. Akademia jest cennym źródłem obiektywnej informacji naukowej,
udostępnianej Stolicy Apostolskiej i szerszej publiczności we współpracy z międzynarodowym
środowiskiem naukowym i medycznym.

Czy mógłbyś przedstawić stanowisko Kościoła w sprawie szczepionek testowanych i opracowywanych z
wykorzystaniem linii komórek płodowych?

Jaką ekspertyzę posiada Papieska Akademia Życia, aby wydawać zalecenia na rzecz szczepień i
przyjmowania szczepionek COVID-19, jak to zostało przedstawione we wspólnym dokumencie z Watykańską
Komisją COVID-19?

Jako przywódcy Kościoła, możecie potencjalnie stanąć w obliczu trudnych pytań dotyczących szczepionek COVID-19, ale
jest możliwość radzenia sobie z nimi poprzez skupianie się na dobru wspólnym. Jak wyjaśniono w nocie „Szczepionka Dla
Wszystkich: 20 Punktów na rzecz Sprawiedliwszego i Zdrowszego Świata”, ochrona życia jest istotnym elementem w
służbie wspólnemu dobru, i jako taka pociąga za sobą głęboko wspólnotowy wymiar. Biorąc pod uwagę naszą głęboką
współzależność, nikt nie jest bezpieczny dopóki wszyscy nie są bezpieczni. Poniższe informacje mogą być pomocne przy
odpowiadaniu na trudne pytania, z naciskiem na promowanie dobra wspólnego oraz ochronę integralnego zdrowia ludzi i
środowiska naturalnego.

Szczepionka COVID-19: 
Potencjalne Pytania do Przywódców Kościoła

Źródło zdjęcia: Vatican News
 

„Uważam, że braterstwo jest prawdziwym lekarstwem
na pandemię i na wiele nieszczęść, które nas dotknęły.

Braterstwo i nadzieja są jak leki, których potrzebuje
dzisiaj świat, na równi ze szczepionkami”.

 
- Papież Franciszek, luty 2021 r.
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Akademia nie działa w izolacji, ale jest powiązana z wieloma innymi dykasteriami Kurii Rzymskiej, w
tym z Dykasterią ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, która jest partnerem w kwestii szczepionek.
Praca Akademii opiera się również na wiedzy fachowej jej partnerów, w tym epidemiologów,
ekspertów ds. reagowania na pandemie oraz innych organów posiadających głębokie doświadczenie
w dziedzinie globalnego zdrowia publicznego.
Niemniej jednak decyzje dotyczące kwestii doktrynalnych i moralnych są zastrzeżone Kongregacji
Nauki Wiary, a ostatecznie dla Ojca Świętego.

Pandemia COVID-19 doprowadziła do równoległej pandemii mylnych i sfabrykowanych informacji.
Szerzą się plotki w formie teorii spiskowych, również o tym jak można wyleczyć wirusa i kto ponosi
winę za jego rozprzestrzenianie się. Podobnie jak sam wirus, dezinformacja może się szybko
rozprzestrzeniać. Jest ona również szkodliwa i komplikuje działania podejmowane w odpowiedzi na
pandemię COVID-19.
Ważne jest, aby kierować się radami z zaufanych źródeł, w tym lokalnych organów ds. zdrowia
publicznego oraz stron internetowych odpowiednich organizacji regionalnych i międzynarodowych,
takich jak Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz Światowa Organizacja Zdrowia.
Poszczególne osoby mogą również pomóc poprzez nieudostępnianie niezweryfikowanych informacji
pochodzących z wątpliwych źródeł.
Jak przypomina nam Ojciec Święty, „agresywność społeczna znajduje w urządzeniach mobilnych i
komputerach możliwość niezrównanej ekspansji”, w konsekwencji, „pozwoliło to ideologiom na
porzucenie wszelkiego wstydu,” blokując „spokojną refleksję, która mogłaby doprowadzić nas do
wspólnej mądrości” i uniemożliwiając nam przeniknięcie „do sedna spraw i rozpoznanie tego, co jest
istotne, aby nadać sens naszemu życiu” (Fratelli Tutti, 44-45; 49-50). Możemy jednak razem „szukać
prawdy w dialogu”, poprzez „proces budowania braterstwa, czy to lokalnego czy powszechnego... jako
duchy wolne i otwarte na autentyczne doświadczenia” (ibid. 50).

Koronawirusy to duża rodzina wirusów, które powszechnie występują u ludzi oraz u wielu różnych
gatunków zwierząt. Chociaż dowody sugerują, że wirus SARS CoV-2, który wywołuje COVID-19,
najprawdopodobniej pochodzi od nietoperzy, dokładne źródło wirusa nie zostało jeszcze
zidentyfikowane. Zwiększone ryzyko pojawienia się chorób zakaźnych, takich jak COVID-19, może być
związane z ingerencją człowieka w skomplikowaną równowagę naturalnych ekosystemów. Szybkie
niszczenie bioróżnorodności oraz ekosystemów podtrzymujących życie na Ziemi, poprzez handel
dzikimi zwierzętami, wylesianie, górnictwo, wyrąb lasów i rolnictwo, zwiększa niebezpieczeństwo
pojawienia się nowych i potencjalnie bardziej śmiercionośnych wirusów, które mogłyby zainfekować
ludzi. Jeśli nie uda nam się przywrócić równowagi w naszych relacjach ze środowiskiem naturalnym i
dziką przyrodą, prawdopodobnie dojdzie do kolejnych pandemii na taką skalę. 
„Wszystko jest ze sobą połączone”, jak wielokrotnie przypomina nam papież Franciszek w swojej
encyklice Laudato Si'. Jeśli mamy wyjść z kryzysu w sposób lepszy niż dotychczas, musimy na nowo
przemyśleć nasze relacje ze środowiskiem i zadbać o nasz wspólny dom.

W mediach słyszymy sprzeczne informacje na temat szczepionek i mówimy o teoriach spiskowych. W co
mamy wierzyć?

Co koronawirus ma wspólnego z nietoperzami, dzikimi zwierzętami i kryzysem ekologicznym?
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Fragment błogosławieństwa Urbi et Orbi papieża Franciszka, 25 grudnia 2020 r.
W tym momencie dziejowym, naznaczonym kryzysem ekologicznym oraz poważną niestabilnością gospodarczą i
społeczną, pogłębioną przez pandemię koronawirusa, bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy braterstwa. A Bóg
nam je oferuje, dając nam swojego Syna Jezusa: nie braterstwo składające się z pięknych słów, abstrakcyjnych
ideałów, mglistych uczuć... Nie. Braterstwo oparte na prawdziwej miłości, zdolnej do spotkania drugiego, który
jest inny niż ja, do współczucia jego cierpieniom, do zbliżenia się do niego i do zaopiekowania się nim, nawet jeśli
nie jest z mojej rodziny, mojej grupy etnicznej, mojej religii. Jest różny ode mnie, ale jest moim bratem, moją
siostrą. A dotyczy to również stosunków między narodami i państwami: wszyscy braćmi!

Dziś, w tym czasie ciemności i niepewności z powodu pandemii, pojawiają się różne światła nadziei, jak odkrycia
szczepionek. Ale, aby te światła mogły rozświetlać i nieść nadzieję całemu światu, muszą pozostawać do
dyspozycji wszystkich. Nie możemy zgodzić się, aby zamknięte nacjonalizmy nie pozwalały nam żyć jako
prawdziwa rodzina ludzka, jaką jesteśmy. Nie możemy też godzić się, aby nas zwyciężył wirus radykalnego
indywidualizmu i by uczynił nas nieczułymi na cierpienie innych braci i sióstr. Nie możemy stawiać siebie samego
przed innymi, stawiając prawa rynku i patenty ponad prawa miłości i zdrowia ludzkości. Proszę wszystkich:
przywódców państw, przedsiębiorców, organizacje międzynarodowe, aby promowali współpracę, a nie
konkurencję, i by szukali rozwiązań dla wszystkich: szczepionki dla wszystkich, zwłaszcza dla najsłabszych i
potrzebujących w każdym regionie naszej planety. Na pierwszym miejscu najsłabsi i potrzebujący!

W obliczu wyzwania, które nie zna granic, nie można wznosić barier. Wszyscy znajdujemy się w tej samej łodzi.
Każda osoba jest moim bratem. W każdym dostrzegam odzwierciedlenie oblicza Boga, a w tych, którzy cierpią,
widzę Pana, który prosi o moją pomoc. Widzę Go w chorym, ubogim, bezrobotnym, usuniętym na margines, w
imigrancie i uchodźcy: wszyscy braćmi i siostrami!

Fragment wywiadu papieża Franciszka dla Canale 5 (Włochy) z 10 stycznia 2021 r.
Uważam, że z etycznego punktu widzenia każdy powinien przyjąć szczepionkę. Jest to wybór etyczny, ponieważ
ryzykujemy swoim zdrowiem, swoim życiem, ale także życiem innych.

 
Fragmenty przemówienia Papieża Franciszka do członków korpusu dyplomatycznego akredytowanych przy
Stolicy Apostolskiej, 8 lutego 2021 r.
W tym kontekście, ponawiam swój apel o zapewnienie każdemu człowiekowi opieki i pomocy, jakiej potrzebuje.

Konieczne jest również, aby znaczny postęp medyczny i naukowy dokonany na przestrzeni lat, który umożliwił
wytworzenie w bardzo krótkim czasie szczepionek przeciwko koronawirusowi, dających perspektywę
skuteczności, przyniósł korzyść całej ludzkości. W związku z tym, wzywam wszystkie państwa do aktywnego
udziału w międzynarodowych inicjatywach na rzecz zapewnienia sprawiedliwej dystrybucji szczepionek, nie
według kryteriów czysto ekonomicznych, ale z uwzględnieniem potrzeb wszystkich, a zwłaszcza najbardziej
potrzebujących grup ludności.

W każdym razie, w obliczu przebiegłego i nieprzewidywalnego wroga, jakim jest COVID-19, dostępności
szczepionek musi zawsze towarzyszyć odpowiedzialne zachowanie osobiste mające na celu zapobieganie
rozprzestrzenianiu się choroby, poprzez niezbędne środki zapobiegawcze, do których przyzwyczailiśmy się w
minionych miesiącach. Fatalne w skutkach byłoby pokładanie zaufania jedynie w szczepionce, jak gdyby było to
panaceum, które zwalniałoby nas od stałego zaangażowania poszczególnej osoby na rzecz zdrowia swojego oraz
innych. Pandemia pokazała nam, że nikt nie jest samoistną wyspą, przywołując słynne słowa angielskiego poety
Johna Donne'a, że „śmierć każdego człowieka umniejsza mnie, albowiem jestem zespolony z ludzkością”.

Szczepionka COVID-19: 
Materiały do Homilii i Rozmów
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Fragment oświadczenia Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych, 11 grudnia 2020 r.
Przyjęcie szczepionki przeciwko COVID-19 powinno być rozumiane jako akt miłosierdzia wobec innych
członków naszej społeczności. Musimy pamiętać, że niektórzy ludzie nie mogą się zaszczepić; muszą polegać
na tym, że reszta społeczności uodporni się poprzez szczepienie, aby choroba nie krążyła wśród społeczności
i nie zainfekowała ich samych. W tym rozumieniu bezpieczne zaszczepienie się przeciwko COVID-19 powinno
być uważane za akt miłości wobec bliźniego i część naszej moralnej odpowiedzialności za dobro wspólne.

Fragment kazania arcybiskupa Dublina na Boże Narodzenie 2020 r.
Ponieważ wielu z nas na całym świecie ośmiela się mieć nadzieję, że wraz wprowadzeniem szczepionek COVID-
19 możemy być o krok bliżej do znalezienia sposobu na pokonanie tej pandemii i pozostawienie jej za sobą, nie
możemy nigdy zapomnieć, że przy dystrybucji szczepionek istnieją istotne kwestie dotyczące sprawiedliwości, o
których nie możemy zapominać. Mamy moralną odpowiedzialność, jak to potwierdza Pismo Święte, aby
wykorzystać to nowe uczucie życzliwości oraz zrozumienia rzeczywistości i cierpienia, którego doświadczają inni
w wyniku tego kryzysu, a także skorzystać z okazji, aby każdy z nas odegrał swoją rolę w budowaniu nowego i
bardziej sprawiedliwego społeczeństwa jako jedna globalna rodzina.

Fragment Orędzia Noworocznego Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej (CELAM),
31 grudnia 2020 r.
Musimy zadbać o życie tysięcy naszych braci i sióstr, wzmocnić system opieki zdrowotnej, aby skutecznie
stawić czoła pandemii koronawirusa i znaleźć rozwiązanie kryzysu ekonomicznego, który zubożył tysiące
rodzin [...] Nie ma wątpliwości, że nadzieja na dostęp do szczepionki dla wszystkich jest pilną potrzebą i
wymogiem wszelkich sektorów społeczeństwa [...] Aby wyjść lepiej z tego kryzysu, musimy to zrobić razem, w
solidarności.

Fragment oświadczenia Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Nowej Zelandii, 14 stycznia 2021 r.
Szczepionki działają i chronią przed wieloma chorobami. Dzięki szczepionkom, niegdyś powszechne choroby
[…] zostały wyeliminowane, co ocaliło niezliczoną ilość istnień ludzkich. Aby uchronić wszystkich przed
chorobą, konieczne jest zaszczepienie większości ludzi w każdym kraju. [...] Wszyscy, w tym katolicy, mamy
moralny obowiązek chronić siebie i innych poprzez przyjęcie szczepionki COVID-19 tak szybko, jak tylko
staniemy się do tego uprawnieni w ramach rządowego programu szczepień.

Fragment Listu pasterskiego Konferencji Episkopatu Filipin, 15 stycznia 2021 r.
Po prawie roku trwania pandemii - zarówno w kwestii liczby ofiar śmiertelnych, jak i dewastacji
ekonomicznej- musimy dziękować Bogu, gdyż naukowcy opracowali szczepionki uodparniające ludzi
przeciwko Covidowi [...] każdy powinien być świadomy swojego obowiązku ochrony siebie i innych przed
infekcją oraz chronienia się przed dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa.
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Fragment oświadczenia Caritas Internationalis z 5 lutego 2021 r. „Pilny dostęp do szczepionek COVID-
19: nikt nie powinien zostać pominięty”.
Papież Franciszek zachęcił ludzi do szczepień, ponieważ jest to jeden ze sposobów odpowiedzialności za
innych i za dobro zbiorowe. Ponownie podkreślił potrzebę „szczepionek dla wszystkich, a zwłaszcza dla
najbardziej narażonych i potrzebujących we wszystkich regionach naszej planety. Przed wszystkimi innymi:
najbardziej narażeni i potrzebujący!”. Znajdujemy się w kluczowym momencie, gdzie mamy okazję
doświadczyć cudu miłosierdzia, poprzez wspólne stawienie czoła obecnemu wyzwaniu [...] Ta pandemia
stanowi globalny problem bezpieczeństwa ludzkiego, który zagraża całej rodzinie ludzkiej. Zajęcie się
kwestią szczepionek z perspektywy wąskiej strategii krajowej może prowadzić do moralnej porażki w
zaspokajaniu potrzeb najbardziej bezbronnych osób na całym świecie.

Fragment oświadczenia Konferencji Episkopatu Meksyku z 9 lutego 2021 r.
Konieczne jest rozważenie celu i etycznego znaczenia osobistej współpracy z kampanią szczepień.
Szczepionki są preparatami mającymi na celu wytworzenie odporności przeciw chorobie poprzez
stymulowanie produkcji przeciwciał. W dzisiejszym świecie stosowanie szczepionek, klinicznie
zaakceptowanych przez międzynarodową społeczność naukową, pomaga chronić zdrowie własne i
naszych bliźnich, pomaga troszczyć się o stworzenie; jest działaniem, które chroni prawdziwe dobro
wspólne i promuje prawdziwą kulturę życia, opartą na nieograniczonym poszanowaniu godności każdego
człowieka i wynikającej z niej sprawiedliwości. [...] My, katolicy, nie możemy w żaden sposób przyczyniać
się do dezinformacji, ponieważ życie ludzi, zwłaszcza tych najbardziej bezbronnych, jest zagrożone.
Zachęcamy wszystkich wiernych katolików i wszystkich braci i siostry dobrej woli do zaangażowania się
w profilaktykę w naszym codziennym życiu, aby uniknąć niepotrzebnego cierpienia a nawet utraty życia.

Fragmenty wspólnego oświadczenia Caritas Europea i Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej
(COMECE) z dnia 23 lutego 2021 r. „Unia Europejska i wyzwania związane ze szczepionkami COVID-19:
Podstawowe zasady UE nakazują równego dostępu do szczepionek”.
Zaangażowanie w solidarność musi być decydującym kryterium w tym historycznym momencie. Pilną sprawą
jest szybkie wdrożenie kampanii masowych szczepień. Wzywamy Unię Europejską do promowania szczepień
na szeroką skalę, nie tylko dla własnego bezpieczeństwa i ochrony Europy, ale także dla globalnego zdrowia
publicznego jako dobra wspólnego, dając korzyść ludziom żyjącym w biedniejszych krajach w takim samym
stopniu, jak ludziom żyjącym w krajach posiadających zasoby do tworzenia i produkowania szczepionek.
Zapewnienie wszystkim dostępu do szczepionek - aby były one osiągalne i niedrogie - jest pilną potrzebą
moralną całego świata.

Szczepionka COVID-19: 
Materiały do Homilii i Rozmów
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Powinniśmy się zaszczepić, aby chronić siebie i osoby z naszego otoczenia. Bez szczepionki my - wraz z
naszymi przyjaciółmi, rodzinami, współpracownikami i sąsiadami - jesteśmy narażeni na ryzyko poważnej
choroby wywołanej wirusem COVID-19. Przyjęcie szczepionki jest aktem miłości wobec innych członków
naszej społeczności i częścią naszej moralnej odpowiedzialności za wspólne dobro.
Gdy ludzie przemieszczają się z jednego miejsca do drugiego, choroby takie jak COVID-19 mogą z łatwością
przekraczać granice i zarazić każdego, kto nie jest chroniony. Oznacza to, że w przypadku pandemii nikt nie
jest bezpieczny, dopóki wszyscy nie będą bezpieczni.
Pandemia zakłóca życie społeczne i rodzinne. W celu ochrony ludzi, kraje podjęły skrajne środki, takie jak
ogólnokrajowy lockdown, które miały poważne konsekwencje społeczno-ekonomiczne, polityczne,
ekologiczne i psychologiczne. Szczepionki mogą uczynić wiele dobrego, aby powstrzymać
rozprzestrzenianie się wirusa i przygotować grunt na fizyczne i społeczno-polityczne uzdrowienie. Dlatego
przyjęcie szczepionki, gdy tylko będzie ona dostępna, może być uznane za akt miłości społecznej.

Mimo że szczepionki COVID-19 są opracowywane tak szybko jak to możliwe, nie zostaną one zatwierdzone
przez agencje regulacyjne ani nie będą wprowadzone w krajach do powszechnego użytku społeczeństwa,
dopóki nie zostanie wykazana ich skuteczność i bezpieczeństwo. Nawet po zatwierdzeniu szczepionek
COVID-19, kontynuuje się monitorowanie ich bezpieczeństwa i skuteczności.
Wszystkie składniki szczepionek - jak również same szczepionki - są dokładnie badane i monitorowane, aby
zapewnić, że zarówno one oraz ilości w jakich są stosowane, są bezpieczne. Składniki szczepionek
wymienione na etykietach mogą wydawać się nieznane, ale wiele z nich występuje naturalnie w naszym
organizmie i w środowisku.

Dlaczego należy przyjąć szczepionkę COVID-19?

Czy szczepionki COVID-19 są bezpieczne i co się w nich znajduje?

Mogą wystąpić pewne skutki uboczne, które są normalnymi oznakami, że organizm buduje ochronę. Często
występuje lekka gorączka, bolesność lub zaczerwienienie ramienia. Jednak te łagodne reakcje ustępują
samoistnie w ciągu kilku dni. Istnieją doniesienia o łagodnych reakcjach alergicznych na określone
szczepionki COVID-19. W przypadku wystąpienia takich objawów pracownik służby zdrowia może udzielić
pacjentowi więcej informacji.

Zanim szczepionka może zostać wprowadzona w danym kraju, musi przejść szeroko zakrojone i
rygorystyczne badania oraz należy udowodnić, że jest bezpieczna i skuteczna wśród szerokiej populacji.
Szczepionka COVID-19 jest najpierw testowana na zwierzętach, aby upewnić się, że jest bezpieczna dla ludzi
i że może być skuteczna w zwalczaniu choroby. Następnie testuje się ją na dużej próbie ludzi, zanim zostanie
zatwierdzona i powszechnie dostępna.

Czy istnieją skutki uboczne stosowania szczepionki COVID-19?

Jak opracowywane i testowane są szczepionki COVID-19?

Niniejszy przewodnik ma na celu odpowiedzieć na pytania dotyczące szczepionek COVID-19, na które ty i twoja
rodzina możecie szukać odpowiedzi. Informacje o szczepionkach oparte są na najnowszych badaniach naukowych.
Aby uzyskać więcej informacji na temat szczepionek COVID-19, porozmawiaj ze swoim lekarzem lub pracownikiem
służby zdrowia.

Rodzinny Przewodnik po Koronawirusie (COVID-19)
 

Źródło zdjęcia: Vatican News

„Uważam, że z moralnego punktu widzenia każdy
musi przyjąć szczepionkę. Jest to wybór moralny,
ponieważ dotyczy twojego życia, ale także życia

innych.”
 

- Papież Franciszek, styczeń 2021 r.
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W każdym kraju istnieją organy regulacyjne, które nadzorują bezpieczeństwo i skuteczność
szczepionek, zanim zostaną one wprowadzone do powszechnego użytku. W skali globalnej
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) koordynuje szereg niezależnych organów technicznych,
które sprawdzają bezpieczeństwo szczepionek przed, a nawet po ich wprowadzeniu. Szczepionki
autoryzowane przez WHO przeszły rygorystyczne testy i badania kliniczne, aby wykazać, że są
bezpieczne i skuteczne.

Zwykle organizm potrzebuje kilku tygodni, aby wytworzyć odporność (ochronę przed wirusem
wywołującym COVID-19) po szczepieniu. Niektóre szczepionki wymagają podania dwóch dawek.
Inne wymagają przyjęcia tylko jednego zastrzyku. W przypadku tych, które wymagają dwóch
dawek, maksymalna ochrona zaczyna się dopiero po kilku tygodniach od podania drugiej dawki.
Należy jednak pamiętać, że żadna szczepionka nie zapewnia 100% ochrony. 

 Czy będę chroniony od razu po otrzymaniu szczepionki COVID-19?

Czy po otrzymaniu szczepionki przeciwko COVID-19 nadal należy zachowywać dystans społeczny?

Nawet po otrzymaniu szczepionki nadal należy nosić maseczkę, regularnie myć ręce i
zachowywać dystans od innych osób tak długo, jak zalecają to władze państwowe czy
lokalne. Chociaż szczepionki mogą chronić przed ciężkim przebiegiem COVID-19, nadal nie
wiemy jak skutecznie będą one w zapobieganiu transmisji choroby. Ciągłe zachowywanie
dystansu społecznego i zasad higieny daje tobie i innym najlepszą ochronę przed złapaniem i
rozprzestrzenianiem się wirusa.

Zarówno choroba ta, jak i szczepionka są nowe. Nie wiemy jak długo trwa ochrona osób
zakażonych lub zaszczepionych. W miarę jak szczepionki będą rozprowadzane na całym
świecie i będą trwały badania, będziemy mogli dowiedzieć się więcej na temat trwałości
ochrony.

Obecnie nie ma dowodów na to, że istniejące szczepionki lub metody leczenia innych chorób
mogą chronić przed wirusem COVID-19. W celu ochrony, należy przyjąć jedną z
autoryzowanych szczepionek przeciwko COVID-19 i nadal zachowywać dystans fizyczny oraz
przestrzegać zasad higieny. 
Szczepionki są jednym z najbardziej skutecznych narzędzi, mogących pomóc powstrzymać
pandemię. Współpracują z układem odpornościowym, dzięki czemu będzie on gotowy do jak
najszybszej walki z wirusem, jeśli zostaniemy narażeni na jego działanie.

Środowiska naukowe i producenci szczepionek na całym świecie pracują szybciej niż
kiedykolwiek, aby opracować i wyprodukować szczepionki, które mogą ochronić ludzi przed
COVID-19 i pomóc w zakończeniu tego kryzysu. Od czasu pojawienia się nowego
koronawirusa zatwierdzono kilka szczepionek i rozpoczęto ich wprowadzanie na rynek.
Większość krajów posiada własne krajowe organy regulacyjne, które decydują o tym czy
dana szczepionka jest odpowiednia do stosowania na ich terytorium. Należy skontaktować
się z wydziałem zdrowia swojego kraju, aby dowiedzieć się, które szczepionki są w nim
zatwierdzone i które są dostępne do użytku. Niektóre instytucje międzynarodowe, takie jak
WHO, czy instytucje akademickie, takie jak Uniwersytet McGill, stworzyły instrumenty do
śledzenia rozwoju i zatwierdzania szczepionek.

Czy szczepionka przeciwko COVID-19 zapewnia długotrwałą ochronę?

Czy inne szczepionki pomagają chronić się przed wirusem COVID-19?

Jakie szczepionki przeciwko COVID-19 są obecnie dostępne?

NOŚ
MASECZKĘ

 

ZACHOWUJ
DYSTANS

SPOŁECZNY

CZĘSTO MYJ
RĘCE

Zdjęcia dzięki uprzejmości watykańskiej
komisji COVID-19
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Szczepionka COVID-19: 
Przykładowe Treści w Mediach Społecznościowych

Przykładowe Posty w Mediach Społecznościowych

Przykładowe tweety
Jako jednostki mamy moralny obowiązek chronić innych przed #COVID19, a szczepionka jest
najskuteczniejszym sposobem na osiągnięcie tego celu, któremu możemy się poddać z czystym
sumieniem, aby chronić nie tylko własne zdrowie, ale także przez solidarność z najbardziej narażonymi
osobami. #COVID19vaccine #VaticanCovidCommission @VaticanNews @VaticanIHD @PontAcadLife

Musimy zabrać głos w całym Kościele katolickim, aby zapewnić światu powszechny dostęp do
szczepionki #COVID19, co jest ważnym pierwszym krokiem w kierunku bardziej sprawiedliwego,
zintegrowanego i równego świata. Musimy pokazać, że jesteśmy jedną ludzką rodziną a nie odwracać
wzrok. @VaticanNews @VaticanIHD #COVID19vaccine #FratelliTutti #VaticanCovidCommission

Jak potwierdził @Pontifex, szczepionka #COVID19 musi być dostępna dla każdego i wszędzie. Narody i
przedsiębiorstwa muszą współpracować, a nie konkurować, aby chronić najbardziej narażonych na naszej
drodze do regeneracyjnego uzdrowienia. #FratelliTutti @VaticanNews @VaticanIHD
#VaticanCovidCommission

Jak pisze @Pontifex, #braterstwo jest prawdziwym lekarstwem na pandemię i ogrom zła, które nas
dotknęło. Wraz ze szczepionkami, braterstwo i nadzieja są niejako lekarstwem, którego potrzebujemy w
dzisiejszym świecie. @VaticanNews @VaticanIHD #COVID19vaccine

W duchu #braterstwa nie możemy zapominać o najbardziej narażonych i potrzebujących na całym świecie.
Przyjęcie szczepionki jest aktem miłości. @VaticanNews @VaticanIHD #VaticanCovidCommission
#COVID19vaccine

Ponieważ każde życie jest nienaruszalne, nikt nie może być pominięty. Szczepionki są środkiem do
poszanowania i ratowania daru życia. @VaticanNews @iamCARITAS @VaticanIHD
#VaticanCovidCommission #COVID19vaccine

Przykładowe cytaty do udostępniania na Facebooku i Instagramie z Fratelli Tutti - dostępne tutaj

Dodatkowe (edytowalne) materiały na temat szczepień ochronnych Światowej Organizacji Zdrowia
można znaleźć tutaj

Zachęcamy do pomocy w rozpowszechnianiu i nagłaśnianiu informacji o znaczeniu szczepień, o
powinności przyjmowania szczepionki COVID-19, gdy jest to klinicznie możliwe, oraz o potrzebie
zapewnienia sprawiedliwego i uczciwego dostępu do tych szczepionek dla wszystkich, bez względu na
ich sytuację społeczną czy miejsce zamieszkania.

Poniżej znajdują się sugerowane posty w mediach społecznościowych oraz linki do dodatkowych treści i
zasobów w mediach społecznościowych.
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https://drive.cloud.va/index.php/s/2YJBJ5xFhuIvhgK
https://who.canto.global/v/Immunization/landing?viewIndex=0


Nota dotycząca moralności stosowania niektórych szczepionek przeciw Covid-19 od Kongregacji
Nauki Wiary z 21 grudnia 2020 r

Szczepionka dla wszystkich. 20 punktów dla sprawiedliwszego i zdrowszego świata od
Watykańskiej Komisji COVID-19 i Papieskiej Akademii Życia, 29 grudnia 2020 r.

Pilne działania w celu uzyskania dostępu do szczepionek COVID-19: Nikt nie powinien być
pominięty. Caritas Internationalis, 5 lutego 2021 r.

Centra Kontroli i Zapobiegania Chorób (Stany Zjednoczone) - informacje na temat COVID-19

Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom w Afryce - informacje na temat COVID-19

Europejskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom - informacje na temat COVID-19

Panamerykańska Organizacja Zdrowia/Światowa Organizacja Zdrowia - informacje o COVID-19

Światowa Organizacja Zdrowia - informacje na temat COVID-19

Światowa Organizacja Zdrowia - Biuro Regionalne dla Afryki - informacje o COVID-19

Światowa Organizacja Zdrowia - Biuro Regionalne dla wschodniego wybrzeża Morza
Śródziemnego - informacje o COVID-19

Światowa Organizacja Zdrowia - Biuro Regionalne dla Europy - informacje o COVID-19

Światowa Organizacja Zdrowia - Biuro Regionalne dla Azji Południowo-Wschodniej - informacje
COVID-19

Światowa Organizacja Zdrowia - Biuro Regionalne dla Zachodniego Pacyfiku - informacje o
COVID-19

Międzynarodowy Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) - Co musisz wiedzieć
o szczepionce Covid-19?

Linki do Materiałów dotyczących COVID-19 i
Szczepionek
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Poniższe źródła kierują do zewnętrznych stron internetowych, które zawierają dalsze informacje
naukowe i zdrowotne na temat wirusa COVID-19 i zostały wykorzystane jako źródła do opracowania
Pytań Klinicznych dotyczących szczepionek przeciwko COVID-19 oraz do Rodzinnego Przewodnika
po Koronawirusie (COVID-19).

Poniższe uwagi i oświadczenia zostały wydane w odpowiedzi na moralne i etyczne obawy dotyczące
szczepionek COVID-19.
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https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/12/21/0681/01591.html#ing
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/12/21/0681/01591.html#ing
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/12/29/0697/01628.html#notaing
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/12/29/0697/01628.html#notaing
https://www.caritas.org/2021/02/access-to-covid-19-vaccines/
https://www.caritas.org/2021/02/access-to-covid-19-vaccines/
https://www.cdc.gov/
https://africacdc.org/covid-19/
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19
https://www.paho.org/en
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.afro.who.int/
http://www.emro.who.int/index.html
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19
https://www.who.int/southeastasia
https://www.who.int/westernpacific
https://www.unicef.org/coronavirus/what-you-need-to-know-covid-vaccine

