Plan szczepień przeciwko COVID-19 w New Jersey w skrócie
16 października 2020 r. Wydział Zdrowia stanu New Jersey (New Jersey Department of Health, NJDOH) przedłożył do
Centrów Kontrolowania i Zapobiegania Zachorowaniom (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) projekt planu
szczepień przeciwko COVID-19. W nadchodzących miesiącach, jeszcze zanim szczepionka zostanie zatwierdzona i dotrze
do New Jersey, plan zostanie zaktualizowany. Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie planu. Bardziej
szczegółowe informacje na temat planu można znaleźć na stronie
www.state.nj.us/health/cd/topics/covid2019_vaccination.shtml
Stanowy plan szczepień przeciwko COVID-19 ma na celu:
• Zapewnienie sprawiedliwego dostępu do szczepionki wszystkim osobom mieszkającym, pracującym i/lub
uczącym się w New Jersey.
• Zapewnienie ochrony społeczeństwu, zakładając że szczepionka będzie skuteczna, dostępna i przyjęta
• Zbudowanie trwałego zaufania do szczepionki na COVID-19 i innych szczepionek
Sprawiedliwy dostęp - ma to na celu wyeliminowanie dysproporcji poprzez zaangażowanie różnych partnerów w prace
nad planowaniem i dostarczaniem szczepionki. Można to osiągnąć zapewniając podanie szczepionki w bezpiecznych,
znanych miejscach; udzielając informacji w różnych językach; zwiększając zasięg informacji w społeczności; poprzez
rozważenie różnych opcji kosztowych dla osób bez wystarczającego ubezpieczenia/nieubezpieczonych i innych grup
wyższego ryzyka; usuwając bariery.
Podejście etapowe - plan obejmuje trzy prawdopodobne fazy podaży i popytu na szczepionki. 1.) ograniczona liczba
szczepionek, 2.) podaż, która jest w stanie zaspokoić popyt, oraz 3.) spowolnienie popytu publicznego.
Zaufanie społeczne - W celu rozwiania wątpliwości NJDOH będzie podnosić świadomość, edukować i aktywować do
działania partnerów zajmujących się zdrowiem publicznym i opieką zdrowotną oraz opinię publiczną, wykorzystując
informacje naukowe, dotyczące zdrowia publicznego i medyczne z zaufanych źródeł.
Przywództwo stanowe - Przyjmuje się podejście zaangażowania „całej administracji rządowej”, w tym wszystkich
wydziałów stanowych, aby zapewnić sprawiedliwe dostarczenie szczepionki, tak aby żadna grupa nie została
pozostawiona sama sobie, bez pomocy.
Wytyczne ekspertów - aby przeprowadzić New Jersey przez ten proces, przywódcy stanowi zwrócili się o pomoc do
ekspertów merytorycznych i świadomych liderów, którzy będą stale pomagać przez cały proces wprowadzania
szczepionki na rynek.
Krytyczne populacje - podczas Fazy 1 należy zadbać o to, aby pierwszymi osobami, które otrzymają szczepionkę były
osoby najbardziej narażone na zakażenie COVID-19, osoby narażone na ciężki przebieg choroby lub śmierć, a także osoby
z zaniedbanych populacji - w tym mniejszości rasowe - które zostały nieproporcjonalnie mocno dotknięte pandemią.
Jak najszybsza kampania informacyjna o pierwszej dawce i przypomnienia o drugiej dawce - różne metody mające na
celu zapewnienie przyjęcia odpowiedniej liczby dawek szczepionki i zachowania dokumentacji szczepienia.
Wydajna i skuteczna dostawa lokalna - Opracowano plany wydawania szczepionki w punktach dystrybucji (Points of
Dispensing, POD), które mają być zlokalizowane w całym stanie, tak aby zapewnić wygodne dostarczanie szczepionki.
NJDOH współpracuje z agencjami partnerskimi, aby zapewnić właściwe przechowywanie i postępowanie ze
szczepionkami.
Skoordynowane zarządzanie zapasami - System informacji o szczepieniach NJDOH w NJ będzie służyć jako centralny
system rejestracji, zamówień i raportowania kwestii związanych ze szczepionką na COVID-19, aby zapewnić odpowiednie
przydzielenie zasobów.

Monitorowanie programu w całym stanie - W trakcie całego procesu zostaną podjęte działania mające na celu
monitorowanie programu szczepień, aby zapewnić realizację programu zgodnie z planem, a w razie potrzeby podjąć
działania naprawcze.
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