
         

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 7 września 2016 r. 

Poz. 1418 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA
1)

 

z dnia 6 września 2016 r. 

w sprawie metody zapobiegania odrze 

Na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób za-

kaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadza się metodę zapobiegania odrze polegającą na wykonywaniu szczepień ochronnych przeciw tej 

chorobie zakaźnej, zwanych dalej „szczepieniami”. 

2. Szczepieniami są objęte osoby nieszczepione lub niemające udokumentowanego szczepienia, bez względu na ich 

wiek, które przebywają w środowisku o niskim odsetku osób zaszczepionych oraz były lub mogą być narażone na stycz-

ność z osobą chorą lub podejrzaną o zachorowanie na odrę. 

3. Szczepienia są wykonywane przy użyciu szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce. 

§ 2. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wystąpieniu podejrzenia lub rozpoznaniu przypadków zachorowań na 

odrę w środowiskach, o których mowa w § 1 ust. 2, właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny: 

1) ustala zapotrzebowanie na szczepionki, z uwzględnieniem liczby osób szczególnie narażonych, które powinny zostać 

objęte szczepieniem; 

2) niezwłocznie informuje Głównego Inspektora Sanitarnego o planowanym wykonaniu szczepień, w tym przekazuje mu 

informację o sytuacji epidemiologicznej lub innych przesłankach uzasadniających podejmowane działania oraz osza-

cowanej na tej podstawie liczbie przeznaczonych do użycia szczepionek; 

3) ogłasza wiek i grupy osób poddawanych szczepieniom w sposób przyjęty zwyczajowo na danym terenie oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

§ 3. 1. Nadzór nad wykonywaniem szczepień sprawuje państwowy powiatowy inspektor sanitarny właściwy ze 

względu na miejsce ich wykonywania. 

2. Szczepienia są wykonywane w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych, a także – w przypadkach uzasadnionych 

efektywnością wykonywania szczepień – w pomieszczeniach spełniających wymagania higieniczno-sanitarne do wykony-

wania szczepień na terenie ośrodków dla cudzoziemców, placówek opiekuńczo-wychowawczych lub innych obiektów, 

wskazanych przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na miejsce wykonywania 

szczepień. 

                                                           
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 619 i 1138, z 2015 r. poz. 1365, 1916 

i 1991 oraz z 2016 r. poz. 542, 823 i 960. 
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§ 4. Przy wykonywaniu szczepień stosuje się przepisy dotyczące nabywania szczepionek, ich przechowywania 

i dystrybucji, wykonywania i dokumentowania obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zgłaszania i leczenia niepożą-

danych odczynów poszczepiennych. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: K. Radziwiłł 
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