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I. Podsumowanie
❖ W dalszym ciągu obserwowany jest stopniowy spadek zachorowań w Polsce. Podobny trend
dotyczy dziennej liczby zgonów, w ostatnim tygodniu COVID-19 był 2 przyczyną zgonów w
Polsce i 3 w Unii Europejskiej.
❖ Dominującą odmianą COVID-19 w Polsce podobnie jak w pozostałych krajach UE, jest
odmiana brytyjska (B.1.1.7). Istotne znaczenie w krajach członkowskich UE ma transmisja
wariantu indyjskiego (B.1.617), a także brazylijskiego P.1
❖ W Polsce na COVID-19 zarażonych zostało dotychczas około 45% mieszkańców, a wartość
wskaźnika R informującego o tempie rozwoju epidemii wykazuje niewielki spadek
w porównaniu do poprzedniego tygodnia z 0,73 do 0,65.
❖ W wielu krajach w Europie stopniowo znoszone są panujące obostrzenia oraz powraca
poziom mobilności rejestrowany przed pandemią. Na tle krajów UE, Polska charakteryzuje
się stosunkowo niskim poziomem stosowania maseczek w przestrzeni publicznej (43%
populacji; średnia UE 63%). Chęć zaszczepienia się była deklarowana przez 61,8% Polaków
(mniej o 1,8% w porównaniu do poprzedniego tygodnia), co w skali krajów UE jest
stosunkowo dobrym wynikiem (37% Bułgaria vs. 92% Hiszpania).
❖ Najbardziej prawdopodobny scenariusz prognoz zakłada, że do 1 października 2021 r.
w Polsce odnotujemy 214 000 skumulowanych zgonów z powodu COVID-19.
❖ Zgodnie z założeniami najbardziej prawdopodobnego scenariusza w Polsce do
1 października 2021 r. zaszczepionych zostanie 17 mln osób.
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Informacje dotyczące skuteczności szczepionek przeciwko COVID-19.
Niniejsza tabela obrazuje oszacowania dotyczące poziomu skuteczności w zapobieganiu zachorowania
na COVID-19 lub zapobieganiu przed ciężkim przebiegiem tej choroby.
Tabela 1. Oszacowana na podstawie modelu SEIR skuteczność szczepionek przeciwko nowym
wariantom COVID-19. Model SEIR wykorzystuje specyficzne dla wariantu oszacowania
skuteczności szczepionki w zapobieganiu objawom choroby i zapobieganiu infekcji. Model
wykorzystuje dostępne dane kliniczne, Więcej o metodologii powstawania tych oszacowań na
stronie internetowej IHME w sekcji „COVID-19 vaccine efficacy summary” 1

Rodzaj
szczepionki

74%
50%
78%

52%
44%
69%

Zapobieganie
przed objawowym
przebiegiem
choroby*: wariant
B.1.351, B.1.617
i P1
35%
32%
50%

72%

72%

64%

57%

94%
89%
91%
73%
92%
66%

89%
79%
86%
65%
81%
58%

89%
49%
86%
47%
59%
42%

85%
43%
82%
41%
52%
37%

91%

86%

86%

82%

75%

66%

57%

50%

Zapobieganie
przed objawowym
przebiegiem
choroby*: wariant
D614G i B.1.1.7

Astra Zeneca
CoronaVac
Covaxin
Johnson&Johnson
(Janssen)
Moderna
Novavax
Pfizer-BioNTech
Sinopharm
Sputnik V
Tianjin CanSino
Inne
szczepionki
mRNA
Wszystkie
pozostałe
szczepionki

Zapobieganie
infekcji**: wariant
D614G i B.1.1.7

Zapobieganie
infekcji**: wariant
B.1.351, B.1.617
i P1
31%
28%
44%

*zapobieganie zachorowaniu
** zapobieganie zakażeniu
Źródło:
Institute
for
Health
Metrics
and
Evaluation
(IHME). COVID-19
Results
Briefing:
Poland;
[Dostęp: https://www.healthdata.org/covid/updates.;15.06.2021]. Seattle, USA: IHME, University of Washington, 2021.

II. Informacje ogólne:
Niniejszy dokument zawiera podsumowanie najnowszych prognoz modelu IHME dotyczących MODELU
COVID-19 dla Polski oraz Europy. Model został zaktualizowany 9 czerwca 2021 roku (obejmując dane
do 7 czerwca 2021) i opisuje scenariusze zdarzeń, których założenia i metodologia została opisana
w kolejnym rozdziale. W sekcji Źródła danych wejściowych opisano szczegółowe informacje dotyczące
zasobów wykorzystanych do opracowania prognoz wraz z podaniem daty aktualizacji informacji (jeśli
1

www.healthdata.org/node/8584
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było to możliwe). Szczegółowe informacje dotyczące metodologii powstawania omawianych prognoz
dostępne są w sekcji Metody znajdującej się na końcowych stronach niniejszego opracowania.

Prognozy i scenariusze – główne założenia
Autorzy modelu opracowali trzy scenariusze przebiegu epidemii COVID-19, spośród których scenariusz
referencyjny jest prognozą, która według nich charakteryzuje się największym prawdopodobieństwem
wystąpienia. Przyjęto następujące założenia:
a. W scenariuszu bieżącej prognozy (scenariuszu referencyjnym):
o Dystrybucja szczepionek przebiega zgodnie z założeniami2 (aktualizacja: 07.06.2021);
o Rządy wprowadzają ograniczenia dotyczące dystansu społecznego na 6 tygodni, gdy
liczba dziennych zgonów osiągnie 8 na milion, w wyjątkowych sytuacjach istnieje również
możliwość wprowadzenia ponownych obostrzeń przy wartości dziennych zgonów
wynoszących 15 na milion3;
o Warianty B.1.1.7; B.1.351 i P1 kontynuują swoje rozprzestrzenianie się w lokalizacjach:
(1) w których zsekwencjonowano więcej niż 5 wariantów; (2) w których transmisja do
sąsiednich lokalizacji jest zgodna z szybkością rozprzestrzeniania się wirusa w regionach
Wielkiej Brytanii4 (aktualizacja: 07.06.2021);
o U ¼ zaszczepionych mobilność wraca do wartości sprzed pandemii COVID-19
b. W scenariuszu gorszym z możliwych:
o Po pierwsze, zakłada się, że warianty B.1.351 lub P1 zaczną się rozprzestrzeniać w ciągu
3 tygodni w sąsiednich lokalizacjach, w których do tej pory nie były obecne;
o Po drugie, zakłada, że wszystkie osoby zaszczepione zwiększają swoją mobilność
w kierunku poziomów sprzed COVID-19;
o Po trzecie, zakłada się, że wśród zaszczepionych stosowanie masek zaczyna spadać
wykładniczo w ciągu miesiąca od zakończenia szczepienia.
c. W scenariuszu stosowania przez 95% populacji maseczek ochronnych:
o Podziela założenia scenariusza referencyjnego, dodatkowo przyjmując stosowanie
maseczek na poziomie 95% populacji5 (aktualizacja: 07.06.2021).

2

Szczegóły w tabeli 5
Szczegóły w tabeli 4
4
Źródłem danych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa w Wielkiej Brytanii jest Public Health England. W generowanym
modelu pod uwagę brane są zarówno informacje o poziomie szczepień, jak i zmniejszeniu odporności krzyżowej.
5
Szacunki stosowania masek oparte są na modelu singapurskim, który uwzględnia m.in. gęstość zaludnienia
3
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Najważniejsze informacje dotyczące
przebiegu epidemii COVID-19 w Polsce

1.

a. Wskaźniki epidemiologiczne (stan na 07.06.2021 r.)
• Dzienna liczba zarejestrowanych nowych przypadków w ostatnim tygodniu (tj. 31.05-04.06) spadła
•

•
•
•
•
•

do średnio 550 na dzień, w porównaniu do 1 100 w poprzednim tygodniu.
Dzienna liczba zgonów w ostatnim tygodniu (tj. 31.05-04.06) zmniejszyła się do średnio 160 na
dzień, w porównaniu do 310 w poprzednim tygodniu. Szacowana dzienna liczba zgonów z powodu
COVID-19 była 2,9 razy większa niż odnotowana liczba zgonów. To sprawiło, że w Polsce
COVID-19 był drugą przyczyną zgonów.
Dzienny wskaźnik zgonów jest większy niż 4 na milion w 14 krajach.
Według modelu IHME oszacowano, że na dzień 7 czerwca 2021 roku 45% osób w Polsce zostało
zarażonych COVID-19.
Wskaźnik efektywnego R, obliczany przy użyciu liczby zachorowań, hospitalizacji i zgonów, jest
większy niż 1 w 5 krajach. Wskaźnik R w Polsce na dzień 27 maja wynosił 0,65.
Na dzień 7 czerwca br., wskaźnik wykrywanych infekcji (ang. infection detection rate) w Polsce był
bliski 13%.
Oszacowano, że w Polsce głównym rozprzestrzeniającym się wariantem COVID-19 jest wariant
pierwotny oraz brytyjski (B.1.1.7). Oszacowano, że wariant północnoafrykański B.1.351
rozprzestrzenia się w 39 krajach, indyjski B.1.617 rozprzestrzenia się w 6 krajach, a wariant P.1
w 11 krajach.

b. Trendy dotyczące czynników odpowiedzialnych
za transmisję
• Mobilność w zeszłym tygodniu była o 2% niższa niż wartość wyjściowa sprzed epidemii

COVID-19. Mobilność bliska wyjściowego poziomu została odnotowana w 28 krajach. Mobilność
niższa niż 30% wartości wyjściowej występowała w Irlandii.
• Na podstawie danych pochodzących z „The Global COVID-19 Symptom Surveys” oraz „The US
COVID-19 Symptom Surveys” oszacowano, że na dzień 7 czerwca 2021 r., odsetek osób, które
deklarowały, że zawsze nosiły maskę po wyjściu z domu wynosił w Polsce 43% w
porównaniu z 45% w ubiegłym tygodniu). Stosowanie masek na poziomie niższym niż 50%
odnotowano m.in. w Albanii, Austrii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, ,
Węgrzech, Izraelu, Kirgistanie, Czarnogórze, Norwegii, Polsce, Rosji, Serbii, Słowacji, Słowenii i
Szwecji.
• Na dzień 7 czerwca 2021 r., dzienny wskaźnik przeprowadzonych testów diagnostycznych
w kierunku COVID-19 w Polsce wynosił 136/100 000 ludności.
• W Polsce 61,8% ludności deklaruje, że zaakceptowałoby szczepionkę przeciwko COVID-19,
nieco mniej niż w ubiegłym tygodniu (spadek o 1,8%). Odsetek ludności, która ma pozytywne
nastawienie dotyczące przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19 w Europie waha się od 36% w
Rosji do 92% w Hiszpanii.
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• Według scenariusza referencyjnego IHME, oczekuje się, że do 1 października br. w Polsce

zaszczepionych zostanie 17 mln osób.

c. Prognozy dla Polski na podstawie zakładanych
scenariuszy zdarzeń
• W naszym scenariuszu referencyjnym, który reprezentuje to, co naszym

•

•

•
•
•

zdaniem jest
najbardziej prawdopodobne,
zakłada się 214 000 skumulowanych zgonów na dzień 1
października 2021 r. Oznacza to o 2 000 dodatkowych zgonów w okresie od 7 czerwca do 1
października br. Zakłada się, że dzienna liczba zgonów będzie stopniowo spadać.
Jeśli wprowadzono by uniwersalne stosowanie maseczek na poziomie 95% w następnym
tygodniu, nasz model przewiduje o 430 mniej skumulowanych zgonów w porównaniu ze
scenariuszem referencyjnym na dzień 1 października 2021 r.
W scenariuszu gorszym z możliwych model przewiduje 214 000 skumulowanych zgonów
na dzień 1 października 2021 r., to o 220 dodatkowych zgonów więcej w porównaniu do scenariusza
referencyjnego.
Do 1 października 2021 r. przewiduje się, że 700 istnień ludzkich zostanie uratowanych dzięki
wdrożeniu szczepionek.
W scenariuszu referencyjnym jak i gorszym z możliwych przewiduje się, że liczba dziennych
zakażeń będzie stopniowo spadać aż do 1 października.
W pewnym momencie od czerwca do 1 października 2021 roku, 26 krajów będzie pod dużym lub
ekstremalnym obciążeniem związanym z dostępnością łóżek szpitalnych. Również będą pewne
okresy w czasie od czerwca do 1 października 2021 roku, w czasie których 39 krajów będą miały
wysokie lub ekstremalnie wysokie obciążenie związane z dostępnością łóżek na oddziałach
intensywnej terapii.

d. Przegląd trendów dla Polski
Rysunek 1. Szacowana liczba dziennych zakażeń COVID-19 w Polsce wg. przyjętych scenariuszy
zdarzeń na podstawie danych wejściowych obejmujących okres do 07.06.2021 r. Szacunki
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dotyczą wszystkich przypadków (wykrytych i niewykrytych). Pionowa linia przerywana oznacza
szacowaną sytuację na dzień 15.06.2021 r.

Źródło: https://covid19.healthdata.org/poland.;na podstawie danych udostępnionych przez J. Hopkins University. Materiał
przygotowany dn. 15.06.2021 r.

Rysunek 2. Potwierdzone dzienne przypadki COVID-19 w Polsce, na podstawie danych
wejściowych obejmujących okres do 07.06.2021 r. Dane uwzględnione na wykresie obrazują
liczbę przypadków wykrytych.

Źródło: https://covid19.healthdata.org/poland; na podstawie danych udostępnionych przez J. Hopkins University. Materiał
przygotowany dn. 15.06.2021 r.
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Rysunek 3. Liczba dziennie wykonywanych testów diagnostycznych w kierunku COVID-19
w Polsce. Pionowa linia przerywana oznacza szacowaną sytuację na dzień 07.06.2021 r.

Źródło: https://covid19.healthdata.org/poland; na postawie danych https://ourworldindata.org/coronavirus-testing; Materiał
przygotowany dn.15.06.2021 r.

Rysunek 4. Prognoza sumy liczby zgonów z powodu COVID-19 w Polsce wg. scenariuszy zdarzeń,
na podstawie danych wejściowych obejmujących okres do 07.06.2021 r. Pionowa linia
przerywana oznacza szacowaną sytuację na dzień 15.06.2021 r.

Źródło: https://covid19.healthdata.org/poland.;na podstawie danych udostępnionych przez J. Hopkins University. Materiał
przygotowany dn. 15.06.2021 r.
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Rysunek 5. Prognoza dziennych zgonów na COVID-19. w Polsce wg. przyjętych scenariuszy
zdarzeń, na podstawie danych wejściowych obejmujących okres do 07.06.2021 r. Pionowa linia
przerywana oznacza szacowaną sytuację na dzień 15.06.2021 r.

Źródło: https://covid19.healthdata.org/poland; na podstawie danych udostępnionych przez J. Hopkins University. Materiał
przygotowany dn. 15.06.2021 r.

Rysunek 6. Niezbędny poziom zasobów lecznictwa szpitalnego w ramach przeciwdziałania
COVID-19 w Polsce. Pionowa linia przerywana oznacza szacowaną sytuację na dzień 15.06.2021 r.

Źródło: https://covid19.healthdata.org/poland; na podstawie danych OECD/WHO. Materiał przygotowany dn. 15.06.2021 r.

Rysunek 7. Wszystkie dostępne łóżka to całkowita liczba początkowych łóżek szpitalnych
dostępnych dla pacjentów z COVID-19 pomniejszona o średnie historyczne wykorzystanie łóżek.
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Łóżka OIOM są wliczone w liczbę wszystkich potrzebnych i wszystkich dostępnych łóżek.
Pionowa linia przerywana oznacza szacowaną sytuację na dzień 15.06.2021 r.

Źródło: https://covid19.healthdata.org/poland; na podstawie danych OECD/WHO. Materiał przygotowany dn. 15..06.2021 r.

Rysunek 8. Liczba dostępnych i niezbędnych łóżek COVID-19 na oddziałach intensywnej terapii
(OIOM) w Polsce. Pionowa linia przerywana oznacza szacowaną sytuację na dzień 15.06.2021 r.

Źródło: https://covid19.healthdata.org/poland; na podstawie danych OECD/WHO. Materiał przygotowany 15.06.2021 r.
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Tabela 2. Ranking głównych przyczyn umieralności w tym tygodniu (31.05-04.06.2021 r.), przy
założeniu jednolitych zgonów z przyczyn innych niż COVID przez cały rok.
Nazwa przyczyny

Tygodniowe
Ranking
zgony
Choroba niedokrwienna serca
1 869
1
COVID-19
1 133
2
Udary
867
3
Rak tchawicy, oskrzeli i płuc
600
4
Choroba Alzheimera i inne demencje
355
5
Rak jelita grubego i odbytnicy
342
6
Zakażenia dolnych dróg oddechowych
229
7
Kardiomiopatie i zapalenie m. sercowego
211
8
Przewlekła obturacyjna choroba płuc
197
9
Choroba nadciśnieniowa serca
166
10
Rysunek 9. Wygładzone oszacowanie trendu zgłaszanych dziennych zgonów z powodu COVID19 (kolor niebieski) i całkowita dzienna liczby zgonów na COVID-19 (pomarańczowy).
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Rysunek 10. Procent wykrytych przypadków COVID oparty na modelu transmisji SEIR w Polsce,
Rosji, Wielkiej Brytanii i Turcji.

Rysunek 11. Zmiana trendu poziomu mobilności mierzona za pomocą aplikacji na smartfony
w porównaniu ze styczniem 2020 r. w Polsce, Rosji, Wielkiej Brytanii i Turcji.
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Rysunek 12. Odsetek liczby osób deklarujących, iż zawsze noszą maski podczas wychodzenia
z domu w Polsce, Rosji, Wielkiej Brytanii i Turcji.

Rysunek 13. Wskaźnik wykonywanych testów diagnostycznych przeciwko COVID-19 na 100 000
ludności, w Polsce, Rosji, Wielkiej Brytanii i Turcji.

Rysunek 14. Liczba osób, które otrzymały jakąkolwiek szczepionkę i tych, które zostały
skutecznie zaszczepione oraz chronione przed ciężkim przebiegiem COVID19, z uwzględnieniem
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danych o skuteczności szczepionki, utracie obserwacji w przypadku szczepionek
dwudawkowych, odporności częściowej po jednej dawce i odporności po dwóch dawkach.

Źródło: na podstawie danych Linksbridge.
Rysunek 15. Trend szacowanego odsetka osób dorosłych (18+), które są otwarte na otrzymanie
szczepionki COVID-19 lub zostały już poddane szczepieniu. Dane zebrane na podstawie badania
ankietowego Facebook.
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Rysunek 16. Skumulowana liczba zgonów COVID-19 do 1 października 2021 r. dla wskazanych
scenariuszy.

Rysunek 17.
scenariuszy.

Codzienne zgony z powodu COVID do 1 października 2021 dla wskazanych
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Rysunek 18. Dzienne zakażenia COVID-19 do 01 października 2021 r. dla wskazanych
scenariuszy.
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Najważniejsze informacje dotyczące
przebiegu epidemii COVID-19 w Unii
Europejskiej

2.

a. Wskaźniki epidemiologiczne w regionie UE
(stan na 07.06.2021).
•
•

•
•
•
•
•

Dzienna liczba zgłoszonych przypadków w ostatnim tygodniu spadła do 29 000, w porównaniu do
36 900 tydzień wcześniej.
Dzienna liczba zgonów w ostatnim tygodniu spadła do średnio 1 000 przypadków w porównaniu do
1 400 w poprzednim tygodniu. Szacowana dzienna liczba zgonów z powodu COVID-19 była 1,7
razy większa niż odnotowana liczba zgonów. To sprawia, że COVID-19 był trzecią przyczyną
zgonów w Unii Europejskiej ubiegłym tygodniu (tj. 31.05-04.06).
Dzienne współczynniki zgonów są większe niż 4 na milion w przypadku Bułgarii, Estonii, Łotwy,
Litwy, Rumunii, Słowacji i Saksonii w Niemczech.
Szacujemy, że na dzień 7 czerwca br., 26% osób w Unii Europejskiej zostało zarażonych
COVID-19.
Na dzień 7 czerwca 2021 r. wskaźnik wykrywanych infekcji (ang. Infection-detection rate) w krajach
Unii Europejskiej wynosił blisko 38%.
Efektywne R jest wyższe niż 1 w Portugalii.
W oparciu o publicznie dane GISAID oraz krajowe bazy danych, autorzy modelu oszacowali obecną
chorobowość na wiodące warianty wirusa. B.1.1.7 pozostaje wariantem dominującym. Wariant
B.1.351 rozprzestrzenia się w 20 krajach członkowskich a B.1.617 w 2 krajach członkowskich,
natomiast wariant P.1. rozprzestrzenia się w 8 krajach wspólnoty.

b. Trendy dotyczące czynników odpowiedzialnych
za transmisję w regionie UE:
• Niektóre obostrzenia zostały zniesione w Luksemburgu i Holandii.
• W ostatnim tygodniu poziom mobilności w UE był o 15% niższy niż sprzed COVID-19. Mobilność
bliską wyjściowej (sprzed COVID-19) odnotowano 14 krajach. Mobilność była niższa niż 30%
wartości wyjściowej w Irlandii.
• Na podstawie danych pochodzących z „The Global COVID-19 Symptom Surveys” oraz „The US
COVID-19 Symptom Surveys” oszacowano, że na dzień 7 czerwca 2021 r., odsetek osób, które
deklarowały, że zawsze nosiły maskę po wyjściu z domu wynosił 63%, tyle samo co w ubiegłym
tygodniu. Stosowanie masek poniżej 50% odnotowano w Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach,
Danii, Węgrzech, Polsce, Słowacji, Słowenii, Szwecji, oraz w pewnych regionach Niemiec.
• Na dzień 7 czerwca 2021r. przeprowadzono 340 testów diagnostycznych na 100 000 populacji.
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• W Unii Europejskiej 76% osób twierdzi, że zaakceptowałoby lub przypuszczalnie zaakceptowało
szczepionkę przeciwko COVID-19 (spadek o 0,7% w porównaniu do poprzedniego tygodnia).
Odsetek osób pozytywnie nastawionych do przyjęcia szczepień waha się od 37% w Bułgarii do 92%
w Hiszpanii.
• W zakładanym scenariuszu referencyjnym przewiduje się, że do 1 października br.
zaszczepionych co najmniej jedną dawką zostanie 360 milionów osób.

c. Prognozy dla UE:
•

•
•

•
•
•

W naszym scenariuszu referencyjnym, który reprezentuje to, co naszym zdaniem jest
najbardziej prawdopodobne, model przewiduje 1 296 000 skumulowanych zgonów na dzień
1 października 2021 (wartość ta uwzględnia korektę związaną z niedoszacowaniem poziomu
zgonów). Oznacza to 21 000 dodatkowych zgonów od 7 czerwca do 1 października 2021.
Szacuje się, że dzienna liczba zgonów będzie stopniowo spadać.
Jeśli w przyszłym tygodniu zostanie osiągnięte uniwersalne stosowanie masek (95%), nasz
model przewiduje o 3 600 mniej skumulowanych zgonów w porównaniu ze scenariuszem
referencyjnym (do 1 października 2021 r.).
W scenariuszu gorszym z możliwych nasz model przewiduje 1 304 000 skumulowanych
zgonów na dzień 1 października 2021 r. Oznacza to 8 000 dodatkowych zgonów w porównaniu
do scenariusza referencyjnego. Liczba dziennych zgonów zacznie wzrastać w połowie lipca
według tego scenariusza.
Do 1 października 2021 r., przewidujemy, że 9 100 istnień ludzkich może zostać uratowanych
dzięki kontynuowanym szczepieniom. Wartość ta nie uwzględnia zgonów, których udało się
uniknąć dzięki dotychczasowym szczepieniom.
Codzienne infekcje, zgodnie z prognozowanym scenariuszem odniesienia będą stopniowo
spadać do 1 października. W scenariuszu gorszym z możliwych liczba dziennych infekcji zacznie
wzrastać w połowie lipca.
W pewnym momencie od czerwca do października 2021 roku, 10 krajów UE będą pod dużym lub
ekstremalnym obciążeniem związanym z dostępnością łóżek szpitalnych. W pewnym momencie
od czerwca do października 2021 roku 19 krajów członkowskich będzie odczuwało wysokie lub
ekstremalnie wysokie obciążenie związane z dostępnością łóżek na oddziale intensywnej terapii.
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d. Przegląd danych dla regionu UE:
Rysunek 19. Liczba odnotowywanych dziennych przypadków COVID-19 w Unii Europejskiej.
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Tabela 3. Ranking głównych przyczyn umieralności w tym tygodniu (24-31.05.2021 r.), przy
założeniu jednolitych zgonów z przyczyn innych niż COVID przez cały rok.
Nazwa przyczyny

Tygodniowe zgony

Ranking

Choroba niedokrwienna serca

18 714

1

Udary

10 303

2

COVID-19

6 996

3

Rak tchawicy, oskrzeli i płuc

6 216

4

Choroba Alzheimera i inne demencje

5 827

5

Przewlekła obturacyjna choroba płuc

4 608

6

Rak jelita grubego i odbytnicy

4 100

7

Zakażenia dolnych dróg oddechowych

3 503

8

Choroba nadciśnieniowa serca

2 797

9

Przewlekła choroba nerek

2 430

10

Rysunek 20. Wygładzone oszacowanie trendu zgłaszanych dziennych zgonów z powodu
COVID-19 (kolor niebieski) i całkowita dzienna liczby zgonów na COVID-19 (pomarańczowy).
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Rysunek 21. Skumulowany wskaźnik zgonów na 100 000. Stan na dzień 07.06.2021 r.
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Rysunek 22. Odsetek rozprzestrzeniających się czterech głównych wariantów COVID-19 w Polsce
i innych krajach UE na dzień 07.06.2021r.
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Rysunek 23. Szacowany procent populacji zakażonej COVID-19 w dn. 07.06.2021 r.

Rysunek 24. Wskaźnik Efektywnego R w krajach UE na dzień 27.05.2021 r.

Rysunek 25. Procent wykrytych przypadków COVID-19 w oparciu o model SEIR. Obliczany jako
odsetek wykrytych dziennych zachorowań do szacowanej liczby zachorowań.
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Rysunek 26. Dzienny wskaźnik zgonów na COVID-19 na 1 milion mieszkańców w dn. 07.06.2021 r.

Rysunek 27. Wskaźnik IFR (ang. infection fatality ratio) na dzień 07.06.2021 w krajach UE, oparty
o model transmisji SEIR.
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28

Rysunek 28. Informacje o ponownym nakładaniu obostrzeń w krajach Unii Europejskiej.

29

30

Rysunek 29. Poziom mobilności w UE i wybranych krajach, mierzony za pomocą aplikacji na
smartfony. Porównanie pomiędzy wartością obecną a styczniem 2020 r.

Rysunek 30. Poziom mobilności wyrażony w procentach, mierzony za pomocą aplikacji na
smartfony w porównaniu ze stanem wyjściowym (styczeń 2020). Stan na dzień 07.06.2021 r.
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Rysunek 31. Zmiana trendu odsetka osób w UE deklarujących, że wychodząc z domu zawsze
noszą maskę.

Rysunek 32. Odsetek ludności deklarującej, że podczas wychodzenia z domu zawsze nosi
maskę. Stan na dzień 07.06.2021 r.
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Rysunek 33. Zmiana trendu dotyczącego wykonywania testów diagnostycznych przeciwko
COVID-19 w UE. Wskaźnik na 100 000 ludności.

Rysunek 34. Wskaźnik wykonywania testów diagnostycznych przeciwko COVID-19 w przeliczeniu
na 100 000 ludności w krajach Unii Europejskiej. Stan na dzień 07.06.2021 r.
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Rysunek 35. Wzrost ryzyka zgonu z powodu zapalenia płuc w dniu 1 lutego 2020 r.
w porównaniu do 1 sierpnia 2020 r.

Rysunek 36. Szacowany odsetek dorosłych (18+) , który jest otwarty na otrzymanie szczepionki
COVID-19 lub został już poddany szczepieniu. Dane na podstawie odpowiedzi respondentów na
ankietę przeprowadzaną przez Facebook.
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Rysunek 37. Trend szacowanego odsetka osób dorosłych (18+), który jest otwarty na otrzymanie
szczepionki COVID-19 lub został już poddany szczepieniu w UE.

Rysunek 38. Liczba osób, które otrzymały jakąkolwiek szczepionkę i tych, które zostały
skutecznie zaszczepione oraz chronione przed ciężkim przebiegiem COVID19, z uwzględnieniem
danych o skuteczności szczepionki, utracie obserwacji w przypadku szczepionek
dwudawkowych, odporności częściowej po jednej dawce i odporności po dwóch dawkach.
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Rysunek 39. Porównanie projekcji modelu referencyjnego z innymi grupami modelowania COVID.
Dla tego porównania, uwzględniamy prognozy dziennych zgonów COVID-19 z innych grup
modelowania, jeśli są dostępne.
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Rysunek 40. Szacowane użycie lecznictwa szpitalnego w czasie. Procent łóżek szpitalnych
zajmowanych przez pacjentów z COVID-19 jest oznaczony kolorami na podstawie
obserwowanych kwantyli maksymalnego odsetka łóżek zajmowanych przez pacjentów z COVID19. Mniej niż 5% jest uważane za niski stres, 5-9% jest uważane za umiarkowany stres, 10-19%
jest uważane za wysoki stres, a większe niż 20% jest uważane za ekstremalny stres.

Rysunek 41. Szacowane wykorzystanie oddziału intensywnej terapii (OIOM) w czasie. Procent
łóżek na oddziale intensywnej terapii zajmowanych przez pacjentów z COVID-19 jest oznaczony
kolorami na podstawie obserwowanych kwantyli maksymalnego odsetka łóżek na oddziale
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intensywnej terapii zajmowanych przez pacjentów z COVID-19. Mniej niż 10% jest uważane za
niski stres, 10-29% jest uważane za umiarkowany stres, 30-59% jest uważane za wysoki stres, a
większe niż 60% to ekstremalny stres.
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III. Metody
a. Podstawowe informacje o założeniach modelu
Autorzy projekcji, włączyli dane dotyczące zdolności przenoszenia się wariantów koronawirusa SARSCoV-2 w odniesieniu do typów:
•

B.1.1.7 (po raz pierwszy wykrytego w Wielkiej Brytanii);

•

B.1.351 (po raz pierwszy wykrytego w Afryce Południowej);

•

P1 (po raz pierwszy wykrytego w Brazylii).

Obecny model opisuje 3 scenariusze zdarzeń, w których każdy uwzględnia dystrybucję szczepień
oraz efekt rozprzestrzeniania się obecnego i nowych wariantów COVID-19. Szczegółowy opis przyjętych
scenariuszy zdarzeń:
a. Bieżąca prognoza: co jest najbardziej prawdopodobne na podstawie obecnego tempa
rozpowszechniania szczepionek, zdolności przenoszenia istniejącego wariantu i nowych
wariantów (B.1.1.7; B.1.351; P1).
b. Scenariusz gorszy z możliwych – zakłada wzrost mobilności w kierunku poziomu sprzed
pandemii COVID-19 u osób zaszczepionych, oraz uwzględnia mobilność osób
niezaszczepionych zgodną ze wzorcem sezonowości obserwowanym przed pandemią.
c. Scenariusz uniwersalnego stosowania maseczek – podziela założenia scenariusza
bieżącej prognozy, dodatkowo zakładając, że stosowanie maseczek ochronnych
w przestrzeni publicznej wyniesie 95% w każdej lokalizacji.

b. Informacje dotyczące aktualizacji modelu
Aktualizacja modelu (10.06.2021)
W tym tygodniu zaktualizowano model szacowania transmisji poszczególnych wariantów COVID-19, aby
dokładniej uwzględnić jednoczesne rozprzestrzenianie się najbardziej dotkliwych wariantów. Tam gdzie
było to możliwe, użyto danych dotyczących liczby poszczególnych zsekwencjonowanych wariantów, przy
użyciu modelu pozwalającego na przypisanie ich częstości wg. tygodni. Obecnie autorzy modelu ignorują
doniesienia o bardzo małych próbkach i rozważają dane dla wariantów, których zsekwencjonowano co
najmniej 200 sekwencji (w przypadku pojedynczego wariantu), lub 100 sekwencji jeśli dotyczą wariantów
wspólnie się rozprzestrzeniających. Obecnie autorzy modelu analizują warianty: B.1.1.7, B.1.351, P.1,
B.1.617.1 i B.1.617.2. Szacunki te są następnie wykorzystywane do określenia czasu inwazji wariantów,
która jest następnie wykorzystywana w modelu transmisji SEIR.
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Aktualizacja modelu (03.06.2021)
W tym tygodniu wprowadzono pewne zmiany w sposobie szacowania całkowitej umieralności związanej
z COVID-19. Uwzględniono więcej danych, które stały się dostępne w ciągu ostatniego miesiąca;
dodatkowo, aby uwzględnić wpływ znacznego zmniejszenia wpływu zachorowań na grypę na
umieralność ogólną podczas epidemii COVID-19, systematycznie wykluczano tygodnie i miesiące
tradycyjnie dotknięte grypą według lokalizacji w oparciu o sezonowość zgłoszonych przypadków grypy
w przeszłości. W przypadku krajów na półkuli północnej, w tym Europy i Ameryki Północnej, wykluczono
dane od stycznia do marca. W przypadku większości krajów półkuli południowej dane z miesięcy od
czerwca do sierpnia zostały wykluczone.
W tym tygodniu zwiększono również zakładaną odporność krzyżową ze średnio 30% do średnio 60% w
oparciu o badania nad przeciwciałami neutralizującymi, które sugerują, że odporność krzyżowa może
być wyższa niż obecnie szacowana. Skorygowano również zależność między odpornością krzyżową a
wzrostem intensywności transmisji nowych wariantów w taki sposób, aby wzrost intensywności transmisji
był średnio taki sam jak w poprzednim tygodniu – 124% dla B.1.351 i P.1 oraz 148% dla B.1.617
(Rysunek 42).
Rysunek 42. Zmiana zależności pomiędzy odpornością krzyżową a wzrostem intensywności
wariantów wirusa COVID-19

Ponadto uwzględniono w analizie przeszłych infekcji badania seroprewalencji z Rosji, co znacznie
poprawiło oszacowania dotyczące seroprewalencji. Wreszcie, na podstawie analizy przeprowadzonej
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przez Public Health England w zakresie skuteczności szczepionki AstraZeneca w zapobieganiu
infekcjom wariantem B.1.617, poprawiono dane o skuteczności szczepionki AstraZeneca w odniesieniu
do nowych wariantów wirusa.
Poprzednia istotna aktualizacja modelu dotyczyła zmiany prognoz dotyczących zasięgu szczepień.
Więcej informacji o wprowadzonych zmianach podano poniżej.

Tabela 4. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych scenariuszy projekcji COVID-19
wykonanych przez IHME.
Scenariusz

Poziom mobilności

Transmisja
wariantów
W lokalizacjach, w
których
zaobserwowano
warianty B.1.1.7;
B.1.351 lub P.1 trwa
ich
rozprzestrzenianie
się obejmując
najbliższe sąsiednie
lokalizacje.

Dystrybucja
szczepień

Użycie maseczek
ochronnych

Mobilność wśród osób
nieszczepionych jest
taka jak obserwowana
Scenariusz
w ubiegłym roku
Pozostaje na
referencyjny
(z uwzględnieniem
Oczekiwane
aktualnym
(najbardziej
sezonowości). U 25%
tempo
poziomie
prawdopodobny)
zaszczepionych
mobilność powraca
do poziomu sprzed
pandemii COVID- 19.
Mobilność wśród osób
Oczekiwane
nieszczepionych jest
U zaszczepionych
tempo
taka jak obserwowana W ciągu 3 tygodni
używanie masek
w ubiegłym roku
wariant B.1.351 lub
zaczyna
(z uwzględnieniem
P1 zaczyna
zmniejszać się
Scenariusz gorszy
sezonowości).
rozprzestrzeniać się
wykładniczo
z możliwych
Skuteczność
U 100%
w lokalizacjach, w
począwszy od
szczepionek w
zaszczepionych
których do tej pory
miesiąca po
stosunku do
mobilność powraca
nie był wykryty.
ukończeniu
B.1.351 jest
do poziomu sprzed
szczepienia
niższa
pandemii COVID-19.
Mobilność wśród osób
nieszczepionych jest
taka jak obserwowana
Uniwersalne
Rozprzestrzenianie
w ubiegłym roku
Scenariusz
się wariantów wirusa
(z uwzględnieniem
Oczekiwane
Zwiększa się do
uniwersalnego
jest takie samo jak w
sezonowości). U 25%
tempo
95%
stosowania
scenariuszu
zaszczepionych
maseczek
referencyjnym
mobilność powraca
do poziomu sprzed
pandemii COVID- 19.
Należy zauważyć, że scenariusze zakładają następujące informacje na temat obostrzeń społecznych.
Władze rządowe powinny dostosować swoją reakcję poprzez ponowne nakładanie obostrzeń na sześć
tygodni, gdy dzienne zgony sięgają ośmiu na milion. Wyjątek stanowi sytuacja, w której w danej
lokalizacji na przestrzeni 7 z ostatnich 14 dni wskaźnik przekroczył wspomniany limit i nie wprowadzono
do tej pory obostrzeń W takim przypadku obostrzenia są ponownie nakładane, gdy wskaźnik dziennych
zgonów sięgnie 15 przypadków na milion.
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IV. Źródła danych wejściowych
Tabela 5. Szczegółowe informacje dotyczące danych wykorzystanych w prognozowaniu.
Lp.

1.

Dane dotyczące:

Informacje szczegółowe

Stosowania masek

Dane dotyczące poziomu stosowania masek na świecie
pochodzą z badań ankietowych:
•
Premise;
•
Facebook Global Symptom Survey (oparte na
wynikach badania University of Maryland Social
Data Science Center);
•
Facebook United States Symptom Survey
(działające we współpracy z Carnegie Mellon
University);
•
Kleiser Family Foundation;
•
YouGov COVID-19 Behaviour Tracker survey.

Data
aktualizacji

Więcej o źródłach
Premise [link]
DataforGood [link]

07.06.2021

COVID symptom
Facebook survey
[link]
YouGov [link]

Informacje pozyskiwane z badań ankietowych:
•

•
2.

Akceptacja szczepień
•

Facebook Global Symptom Survey (oparte na
wynikach badania University of Maryland Social
Data Science Center);
Facebook United States Symptom Survey
(działające we współpracy z Carnegie Mellon
University);

DataforGood [link]
07.06.2021

Facebook COVID-19 Beliefs, Behaviors, and
Norms Study (prowadzone przez Massachusetts
Institute of Technology.

COVID symptom
Facebook survey
[link]
COVID MIT [Link]

Dane dotyczące dostaw szczepionek pochodzą ze zbiorów
bazy Linksbridge
Dane pochodzą z repozytorium danych John Hopkins
University (JHU) umieszczonych na GitHub.

3.

4.

Codziennych
zachorowań/
zgonów

Liczby
przeprowadzonych
testów

W celu poprawy dokładności powstających prognoz, IHME
pozyskuje także dane pochodzące od władz lokalnych i
krajowych, sieci i stowarzyszeń szpitalnych, Światowej
Organizacji Zdrowia, zewnętrznych agregatorów oraz
szeregu innych źródeł. Na przykład korzystają z danych z
witryn rządowych w Brazylii, Kanadzie, Francji, Niemczech,
Włoszech, Japonii, Meksyku, Pakistanie, RPA, Hiszpanii,
Wielkiej Brytanii i stanach Indiana, Illinois, Maryland i
Waszyngton w Stanach Zjednoczonych.
Głównym źródłem danych o testowaniu w USA jest
Departament Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów
Zjednoczonych za pośrednictwem HHS Protect Public Data
Hub.
W przypadku innych lokalizacji IHME opiera się głównie na
danych zgłaszanych przez Our World in Data. Jednak w
przypadku Brazylii, Kanady, Cypru, Republiki Dominikany,
Hondurasu, Indii, Włoch, Japonii, Meksyku, Mołdawii,
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07.06.2021

GitHub_JHU [link]

HHS Project [link]
07.06.2021

OurWorldinData
COVID [link]

Lp.

Dane dotyczące:

Informacje szczegółowe

Data
aktualizacji

Więcej o źródłach

b.d.

https://ourworldindat
a.org/coronavirustesting

Pakistanu, Filipin, Rosji, Republiki Południowej Afryki i
Hiszpanii korzystają z danych rządowych.

5.

Zasobów opieki
szpitalnej

Głównym źródłem danych są: internetowe strony rządowe;
stowarzyszenia szpitalne, OECD, WHO, oraz publikowane
wyniki badań.
Our World in Data

Większość danych dotyczących nowych wariantów COVID19 pochodzi z zasobów GISAID. Szczegółowe dane
dotyczące tempa rozprzestrzeniania się wariantu B.1.1.7
oraz wskaźnika IFR pochodzą z cotygodniowych raportów
Public Health England.

6.

Transmisji lokalnej i
sekwencji nowych
wariantów wirusa

GISAID [link]

Global report [link]

Dodatkowym źródłem informacji jest również dostępna
literatura.
07.06.2021

O'Toole 2021 [link]

7.

Dystrybucji szczepionek

Głównym źródłem danych jest cyklicznie aktualizowana
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dotyczące powstających szczepionek, ich faz klinicznych,
poziomu dystrybucji i produkcji.
Dodatkowym źródłem informacji jest baza Our World in
Data COVID Vaccine Tracker
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OurWorldInData
COVID
Vaccine
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