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I. Podsumowanie 
 

❖ W ostatnim tygodniu (16-23.08.2021) zarejestrowano wzrosty w odniesieniu do dziennej 

liczby zakażeń zarówno w Polsce jak i w regionie Unii Europejskiej. W tym czasie w Polsce 

dzienna liczba zgonów wzrosłą, podobnie w UE odnotowano wzrost zgonów. W ostatnim 

tygodniu COVID-19 był 29 przyczyną zgonów w Polsce i 6 w Unii Europejskiej. 

❖ W Polsce COVID-19 zarażonych zostało dotychczas około 42% mieszkańców, a wartość 

wskaźnika R informującego o tempie rozwoju epidemii osiągnęła wartość powyżej 1.  

❖ Ograniczenia związane ze stosowaniem maseczek obowiązują w większości krajów 

członkowskich. Podobna sytuacja dotyczy restrykcji związanych ze zgromadzeniami 

publicznymi.  

❖ Najbardziej prawdopodobny scenariusz prognoz zakłada, że do 1 grudnia 2021 r. w Polsce 

odnotujemy 79 000  skumulowanych  zgonów. To oznacza 4 tys. dodatkowych zgonów 

w czasie od 23 sierpnia do 1 grudnia. 

❖ Zgodnie z założeniami najbardziej prawdopodobnego scenariusza w Polsce do 1 grudnia 
2021 r. zaszczepionych  przynajmniej jedną dawką szczepionki będzie 19,2 mln osób. 
Zakłada się, że odsetek osób posiadających odporność na wariant delta w UE wynosi 
obecnie 48%, a do 1 grudnia odsetek zwiększy się do 59%. 

❖ Na podstawie połączonych analiz GISAID, krajowych baz danych oraz modelu 
rozprzestrzeniania się wariantów wg IHME oszacowano, że dominującym wariantem 
COVID-19 w krajach Unii Europejskiej jest wariant Delta.  
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Informacje dotyczące skuteczności szczepionek przeciwko COVID-19.  
 

Poniżej przestawiono tabelę oszacowań skuteczności szczepionek przeciwko COVID-19 uwzględniając 
punkty końcowe tj. zapobieganie infekcji oraz zapobieganie zachorowaniu. Niniejsza tabela powstała 
w oparciu o przegląd aktualnych danych literaturowych o skuteczności szczepionek wobec panujących 
wariantów oraz po aktualizacji metodologii oszacowań na dzień 09.08.2021 r.    
 
Tabela 1. Skuteczność szczepionek przeciwko wariantom COVID-19 na podstawie dostępnych 
danych i oszacowań modelu. Podstawą modelu są dostępne, aktualne dane kliniczne. Więcej 
o metodologii powstawania tych oszacowań na stronie internetowej IHME w sekcji „COVID-19 
vaccine efficacy summary” 1 

Rodzaj szczepionki  

Skuteczność w 
zapobieganiu 
chorobie*:  
Wariant pierwotny i 
Alfa 

Skuteczność w 
zapobieganiu 
infekcji**:  
Wariant pierwotny i 
Alfa 

Skuteczność w 
zapobieganiu 
chorobie*:  
Wariant Beta, 
Gamma, Delta 

Skuteczność w 
zapobieganiu 
infekcji**:  
Wariant Beta, 
Gamma, Delta 

Pfizer/BioNTech 92% 86% 90% 78% 

Moderna 94% 89% 93% 80% 

AstraZeneca 85% 52% 83% 57% 

Johnson & Johnson 
(Janssen) 

86% 72% 85% 56% 

Sputnik-V 92% 81% 80% 70% 

Novavax 89% 79% 79% 69% 

CoronaVac 50% 44% 43% 38% 

Sinopharm 73% 65% 63% 56% 

Tianjin CanSino 66% 58% 57% 50% 

Covaxin 78% 69% 68% 60% 

Inne szczepionki 
mRNA   

91% 86% 89% 78% 

Wszystkie pozostałe 
szczepionki   

75% 66% 65% 57% 

*zapobieganie zachorowaniu 

** zapobieganie zakażeniu 

Źródło: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). COVID-19 vaccine efficacy summary. Dostęp: 30.08.2021 r. 

[http://www.healthdata.org/node/8584]. 

 

 
1 www.healthdata.org/node/8584 
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II. Informacje ogólne:  

Niniejszy dokument zawiera podsumowanie najnowszych prognoz modelu IHME dotyczących MODELU 

COVID-19 dla Polski oraz Europy. Model został zaktualizowany 24 sierpnia 2021 roku 

(obejmując dane do 23 sierpnia 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 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, informacje o skuteczności 

szczepień są aktualizowane na podstawie najnowszych danych pochodzących 

z recenzowanych czasopism i raportów (aktualizacja: 23.08.2021);  

o Przyszłe użycie masek szacowane jest na podstawie średniej wartości używania masek 

z ostatnich 7 dni (aktualizacja: 23.08.2021); 

o Mobilność wzrasta wraz ze zwiększaniem pokrycia szczepionkowego (aktualizacja: 

23.08.2021); 

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 Alfa, Beta, Delta i Gamma kontynuują swoje rozprzestrzenianie regionalne 

i globalne (aktualizacja: 23.08.2021). 

 

b. W scenariuszu gorszym z możliwych założenia scenariusza referencyjnego modyfikowane są 

w czterech obszarach:  

o 100% zaszczepionych osób przestaje nosić maski (aktualizacja: 23.08.2021); 

o Mobilność wzrasta we wszystkich lokalizacjach do wartości o 25% większej niż poziom 

wyjściowy przed pandemią zimą, niezależnie od pokrycia szczepionkowego (aktualizacja: 

23.08.2021); 

 
2 Szczegóły w tabeli 5 
3 Szczegóły w tabeli 4 
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o Rządy są bardziej niechętne ponownemu narzucaniu ograniczeń dotyczących dystansu 

społecznego aż do momentu, kiedy współczynnik dziennych zgonów osiągnie 15 na 

milion, chyba że w danej lokalizacji w co najmniej 7 z ostatnich 14 dni dzienny wskaźnik 

zgonów znajdował się powyżej tego wskaźnika, i jeszcze nie nałożono ograniczeń 

związanych z dystansem społecznym. W tym przypadku scenariusz referencyjny zakłada, 

że ograniczenia są ponownie nakładane, gdy współczynnik dziennych zgonów osiągnie 

38 na milion. W obu przypadkach, zakładamy, że ograniczenia dotyczące dystansu 

społecznego obowiązują przez 6 tygodni (aktualizacja: 23.08.2021); 

o Warianty Alfa, Beta, Gamma i Delta rozprzestrzeniają się między lokalizacjami dwa razy 

szybciej w porównaniu ze scenariuszem referencyjnym (aktualizacja: 23.08.2021). 

 

c. W scenariuszu  stosowania  przez 95% populacji  maseczek ochronnych: 

o Podziela założenia scenariusza referencyjnego, dodatkowo przyjmując stosowanie 

maseczek na poziomie 95% populacji w ciągu ostatnich 7 dni4 (aktualizacja: 23.08.2021). 

 

 

1. Najważniejsze informacje dotyczące 
przebiegu epidemii COVID-19 w Polsce  

a. Wskaźniki epidemiologiczne (stan na 23.08.2021 r.)  
 

• Na dzień 23 sierpnia 2021, dane dotyczące spisu szpitalnego wskazywały na 470 przypadków 

hospitalizacji w porównaniu do 370 w poprzednim tygodni, z kolei dzienna liczba infekcji wynosiła 

920 przypadków w porównaniu do 790 tydzień wcześniej.  

• Dzienna liczba zarejestrowanych nowych przypadków w ostatnim tygodniu (16-23.08) wzrosła do 

średnio 200 na dzień, w porównaniu do 180 w poprzednim tygodniu. 

• Dzienna liczba odnotowanych zgonów w ostatnim tygodniu (16-23.08) zwiększyła się do średnio 

2 na dzień, w porównaniu z poprzednim tygodniem. 

• Nadumieralność związana z COVID-19 (ang. excess deaths) w ostatnim tygodniu zwiększyła się  

do 7 zgonów na dzień. To sprawiło, że w  ubiegłym tygodniu (16-23.08) COVID-19 był w Polsce 29 

przyczyną zgonów. Szacowana dzienna liczba zgonów z powodu COVID-19 była 2,9 razy większa 

niż odnotowana liczba zgonów.  

• W ostatnim tygodniu, w  Bułgarii, Gruzji, Kazachstanie, Czarnogórze, Północnej Macedonii i w Rosji 
odnotowano  dzienny wskaźnik zgonów powyżej 4 na milion. 

 
4 Szacunki stosowania masek oparte są na modelu singapurskim, który uwzględnia m.in. gęstość zaludnienia 
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• Dzienny wskaźnik nadmiernej umieralności z powodu COVID-19 był większy niż 4 na milion w 15 
krajach. 

• Według modelu IHME oszacowano, że na dzień 23 sierpnia 2021 roku 42% osób w Polsce zostało 

zarażonych COVID-19. 

• Wskaźnik efektywnego R, obliczany przy użyciu liczby zachorowań, hospitalizacji i zgonów, jest 

większy niż 1 w 68 krajach.  

• Na dzień 23 sierpnia br., wskaźnik wykrywanych infekcji (ang. infection detection rate) w Polsce był 

bliski 28%. 

• Na podstawie danych GISAID, wielu narodowych baz danych w połączeniu z [naszym] modelem 

transmisji wariantów wirusa oszacowano aktualną chorobowość na najbardziej istotne warianty 

COVID-19. Oszacowano, że wariant Beta (B.1.351) rozprzestrzenia się w 3 krajach, wariant Delta 

(B.1.617.2) rozprzestrzenia się w 48 krajach a wariant Gamma (P.1) rozprzestrzenia się w 24 

krajach.  

b. Trendy dotyczące czynników odpowiedzialnych 
za transmisję 

 

• Mobilność w zeszłym tygodniu była o 15% wyższa niż wartość wyjściowa sprzed epidemii  

COVID-19. Mobilność bliska wyjściowego poziomu została odnotowana w 39 krajach. Mobilność 

poniżej 30% wartości bazowej zarejestrowano w Kazachstanie. 

• Na podstawie danych pochodzących z „The COVID-19 Trends and Impact Surveys” oszacowano, 

że na dzień 23 sierpnia 2021 r., odsetek osób, które deklarowały, że zawsze nosiły maskę po 

wyjściu z domu wynosił w Polsce 33% w porównaniu z 34% w ubiegłym tygodniu).  

• Na dzień 23 sierpnia 2021 r., dzienny wskaźnik przeprowadzonych testów diagnostycznych 

w kierunku COVID-19 w Polsce wynosił 103/100 000 ludności. 

• Na dzień 23 sierpnia 2021 r., 13 krajów osiągnęło 70% lub większy poziom wyszczepienia populacji 

przynajmniej jedną dawką szczepionki, natomiast 3 kraje osiągnęły 70% lub większy poziom 

wyszczepienia populacji pełnym cyklem szczepień.   

• W Polsce 67,3% osób deklaruje, że przyjęłoby lub mogło by przyjąć szczepionkę przeciwko 

COVID-19. To spadek o 0,4% w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Odsetek populacji chętnej do 

przyjęcia szczepionki waha się od 33% w Mołdawii do 84% w Portugalii. 

• Według scenariusza referencyjnego IHME, oczekuje się, że do 1 grudnia br. w Polsce 

zaszczepionych przynajmniej jedną dawką szczepionki zostanie 19,2 mln osób.  
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• Według scenariusza referencyjnego IHME, oczekuje się, że do 1 grudnia br. W Polsce 65% 

ludności będzie posiadało odporność na warianty bez mutacji ucieczki a 50% będzie 

posiadało odporność na warianty ucieczki.  

 

c. Prognozy dla Polski na podstawie zakładanych 
scenariuszy zdarzeń 

 

• W naszym  scenariuszu referencyjnym, który  reprezentuje to,  co  naszym   zdaniem  jest  

najbardziej  prawdopodobne,   zakłada się  79 000 raportowanych skumulowanych  zgonów na 

dzień 1 grudnia 2021 r. Oznacza to o 4 000  dodatkowych  zgonów  w okresie od 23 sierpnia do 

1 grudnia br. Dzienna liczba zgonów wzrośnie do 170 na dzień 1 grudnia br.    

• W scenariuszu referencyjnym oszacowano również skumulowaną liczbę nadmiarowych 

zgonów (ang. excess deaths) z powodu COVID-19. Zakłada się że ich wartość wyniesie 226 000 

skumulowanych  zgonów z powodu COVID-19 na dzień 1 grudnia. Dzienna liczba zgonów wzrośnie 

do 170 na dzień 1 grudnia br.    

• Jeśli wprowadzono by uniwersalne stosowanie maseczek na poziomie 95% w następnym 

tygodniu, nasz model przewiduje o 3 100 mniej raportowanych skumulowanych zgonów 

w porównaniu ze scenariuszem referencyjnym na dzień 1 grudnia 2021 r. W odniesieniu do analiz 

nadumieralności – zakłada się o 9 000 mniej skumulowanych nadmiarowych zgonów w porównaniu 

do scenariusza referencyjnego. 

• W scenariuszu gorszym z możliwych model przewiduje 84 000 raportowanych skumulowanych 

zgonów na dzień 1 grudnia 2021 r., to 5 300 dodatkowych zgonów więcej w porównaniu do 

scenariusza referencyjnego. Według tego scenariusza dzienna liczba zgonów w dniu 1 grudnia 

osiągnie wartość 420 zgonów/dzień. W odniesieniu do analiz nadumieralności – zakłada się  

241 000 skumulowanych nadmiarowych zgonów, to o 15 000 zgonów więcej w porównaniu do 

scenariusza referencyjnego. Dzienna liczba zgonów wzrośnie do 170 na dzień 1 grudnia br.    

• Liczba dziennych zakażeń wg. scenariusza referencyjnego wzrośnie do 41 640 przypadków na 

dzień 1 grudnia br. W scenariuszu gorszym z możliwych dzienna liczba zakażeń wzrośnie do  

92 880 przypadków na dzień 1 grudnia. Według scenariusza referencyjnego dzienna liczba nowych 

przypadków wzrośnie do 6 070, a według scenariusza gorszego z możliwych – do 15 360 na dzień 

1 grudnia br.  

• Na dzień 1 grudnia 2021, według scenariusza referencyjnego przewiduje się 24 590 przypadków 

hospitalizacji dziennie, a według scenariusza gorszego z możliwych – 64 450 przypadków 

hospitalizacji.   

• W pewnym momencie od sierpnia do 1 grudnia 2021 roku, 30 krajów będzie pod dużym lub 

ekstremalnym obciążeniem związanym z dostępnością łóżek szpitalnych. Podobnie będą pewne 

okresy od sierpnia do 1 grudnia  2021 roku, w czasie których 45  krajów będzie miało wysokie lub 

ekstremalnie wysokie obciążenie związane z dostępnością łóżek na oddziałach intensywnej terapii.  
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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 23.08.2021 r. Szacunki 
dotyczą wszystkich przypadków (wykrytych i niewykrytych). Pionowa linia przerywana oznacza 
szacowaną sytuację na dzień 30.08.2021 r.  

 

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

przygotowany dn. 30.08.2021 r.  

Rysunek 2. Potwierdzone dzienne przypadki COVID-19 w Polsce, na podstawie danych 
wejściowych obejmujących okres do 23.08.2021 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. 30.08.2021 r. 

 

https://covid19.healthdata.org/poland.;na
https://covid19.healthdata.org/poland
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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 30.08.2021 r. 

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

przygotowany dn.30.08.2021 r. 
Rysunek 4. Prognoza sumy liczby  raportowanych zgonów z powodu COVID-19 w Polsce wg. 
scenariuszy zdarzeń, na podstawie danych wejściowych obejmujących okres do 23.08.2021 r.  
Pionowa linia przerywana oznacza szacowaną sytuację na dzień 30.08.2021 r. 

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

przygotowany dn.30.08.2021 r.   

 

https://covid19.healthdata.org/poland
https://ourworldindata.org/coronavirus-testing
https://covid19.healthdata.org/poland.;na
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Rysunek 5. Prognoza dziennych raportowanych zgonów na COVID-19. w Polsce wg. przyjętych 
scenariuszy zdarzeń, na podstawie danych wejściowych obejmujących okres do 23.08.2021 r.  
Pionowa linia przerywana oznacza szacowaną sytuację na dzień 30.08.2021 r. 

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

przygotowany dn. 30.08.2021 r. 

 

Rysunek 6. Prognoza dziennych nadmiarowych zgonów na COVID-19. w Polsce wg. przyjętych 
scenariuszy zdarzeń, na podstawie danych wejściowych obejmujących okres do 23.08.2021 r.  
Pionowa linia przerywana oznacza szacowaną sytuację na dzień 30.08.2021 r. 

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

przygotowany dn. 30.08.2021 r. 

 

https://covid19.healthdata.org/poland
https://covid19.healthdata.org/poland
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Rysunek 7. Niezbędny poziom zasobów lecznictwa szpitalnego w ramach przeciwdziałania 
COVID-19 w Polsce. Pionowa linia przerywana oznacza szacowaną sytuację na dzień 30.08.2021 r. 

 
Źródło: https://covid19.healthdata.org/poland; na podstawie danych OECD/WHO. Materiał przygotowany dn. 30.08.2021 r. 

 

Rysunek 8.  Wszystkie dostępne łóżka to całkowita liczba początkowych łóżek szpitalnych 
dostępnych dla pacjentów z COVID-19 pomniejszona o średnie historyczne wykorzystanie łóżek. 
Łóżka OIOM są wliczone w liczbę wszystkich potrzebnych i wszystkich dostępnych łóżek. 
Pionowa linia przerywana oznacza szacowaną sytuację na dzień 30.08.2021 r. 

 
Źródło: https://covid19.healthdata.org/poland; na podstawie danych OECD/WHO. Materiał przygotowany dn. 30.08.2021 r. 

 

https://covid19.healthdata.org/poland
https://covid19.healthdata.org/poland
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Rysunek 9. Liczba dostępnych i niezbędnych łóżek COVID-19 na oddziałach intensywnej terapii  
(OIOM) w Polsce. Pionowa linia przerywana oznacza szacowaną sytuację na dzień 30.08.2021 r. 

 
Źródło: https://covid19.healthdata.org/poland; na podstawie danych OECD/WHO. Materiał przygotowany 23.08.2021 r. 

 

 

Tabela 2. Ranking głównych przyczyn umieralności w tym tygodniu (tj. 16-23.08.2021 r.), przy 
założeniu jednolitych zgonów z przyczyn innych niż COVID przez cały rok. 

Nazwa przyczyny Tygodniowe 
zgony 

Ranking 

Choroba niedokrwienna serca 1 869 1 
Udary    867 2 
Rak tchawicy, oskrzeli i płuc 600 3 
Choroba Alzheimera i inne demencje 355 4 
Rak jelita grubego i odbytnicy  342 5 
Zakażenia dolnych dróg oddechowych 229 6 
Kardiomiopatie i zapalenie m. sercowego 211 7 
Przewlekła obturacyjna choroba płuc 197 8 
Choroba nadciśnieniowa serca 166 9 
Marskość i inne choroby wątroby 165 10 
COVID-19   49 29 

https://covid19.healthdata.org/poland
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Rysunek 10. Liczba dziennych hospitalizacji  i infekcji COVID-19 w Polsce.   

 

Rysunek 11.  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 12. Procent wykrytych przypadków COVID oparty na modelu transmisji SEIR w Polsce, 
Rosji, Wielkiej Brytanii i Turcji. 

 

 

Rysunek 13. 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 14. Odsetek liczby osób deklarujących, iż zawsze noszą maski podczas wychodzenia 
z domu w Polsce, Rosji, Wielkiej Brytanii i Turcji. 

 
 

Rysunek 15. Wskaźnik wykonywanych testów diagnostycznych przeciwko COVID-19 na 100 000 
ludności, w Polsce, Rosji, Wielkiej Brytanii i Turcji.  
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Rysunek 16. Odsetek populacji Polski odpornej na warianty bez mutacji ucieczki oraz odsetek 

populacji odpornej na warianty ucieczki. 

 
 

Rysunek 17. 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 18.  Codzienne (raportowane i nadmiarowe) zgony z powodu COVID do 1 grudnia 2021 
dla wskazanych scenariuszy. 
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Rysunek 19.  Dzienne zakażenia COVID-19 do 01 grudnia 2021 r. dla wskazanych scenariuszy. 
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2. Najważniejsze informacje dotyczące 
przebiegu epidemii COVID-19 w Unii 
Europejskiej 

 

a. Wskaźniki epidemiologiczne w regionie UE  
(stan na 23.08.2021). 

• Szacowana dzienna liczba infekcji w ostatnim tygodniu wzrosła do 148 400, w porównaniu do 133 

tys. w ubiegłym tygodniu. Dane dotyczące dziennych hospitalizacji (ang. hospital census data) 

wskazują, że dzienna liczba pacjentów z COVID-19 wzrosła do 53 500 w porównaniu do 45 900 w 

poprzednim tygodniu.  

• Dzienna liczba zgłoszonych przypadków w ostatnim tygodniu wzrosła  do  64 100, w porównaniu 

do  65 100 tydzień wcześniej.  

• Dzienna liczba raportowanych zgonów w ostatnim tygodniu wzrosła do średnio 350 przypadków 

w porównaniu do 290 w poprzednim tygodniu.  

• Szacowana dzienna nadmiarowa liczba zgonów z powodu COVID-19 wzrosła do 590 na dzień 

w porównaniu do 480 w ubiegłym tygodniu. Szacowana dzienna nadmiarowa liczba zgonów była 

1,7 razy większa niż odnotowana liczba zgonów. To sprawiło, że COVID-19 był 6 przyczyną 

zgonów w Unii Europejskiej tygodniu 16-23.08.2021. 

• Dzienne współczynniki raportowanych zgonów nie były większe niż 4 na milion w Bułgarii i kilku 

regionach Hiszpanii. Dzienna nadmiarowa liczba zgonów była większa niż 4 na milion w Bułgarii, 

na Litwie i w niektórych regionach Hiszpanii i Włoch. 

• Szacujemy, że na dzień 23 sierpnia br., 26% osób w Unii Europejskiej zostało zarażonych  

COVID-19.  

• Efektywne R jest wyższe niż 1 w większości krajów Wspólnoty. Transmisja wirusa spada w 

Portugalii, Francji, oraz w większości regionów Holandii, Hiszpanii i Włoch.  

• Na dzień 23 sierpnia br., wskaźnik wykrywanych infekcji (ang. infection detection rate) w UE był 

bliski 49%. 

• Na podstawie  połączonych analiz GISAID, krajowych baz danych oraz modelu rozprzestrzeniania 
się wariantów wg. IHME oszacowano, że dominującym wariantem COVID-19 we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej jest wariant Delta.  
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b. Trendy dotyczące czynników odpowiedzialnych 
za transmisję w regionie UE: 

 

• Ograniczenia związane ze stosowaniem maseczek działają w większości krajów członkowskich 

oraz pewne formy ograniczeń zgromadzeń społecznych. Wyjątek stanowią takie kraje jak: Austria, 

Estonia, Finlandia, Litwa, Holandia, Polska i Szwecja.  

• W ostatnim tygodniu poziom mobilności w UE była o 3% niższa niż sprzed COVID-19. Mobilność 

była bliska wyjściowej sprzed pandemii w 20 krajach. Mobilność była niższa niż 30% wyjściowej w 

dwóch regionach Włoch oraz dóch regionach Hiszpaii. 

• Na podstawie danych pochodzących z The COVID-19 Trends and Impact Survey” oszacowano, 

że na dzień 23 sierpnia 2021 r., odsetek osób, które deklarowały, że zawsze nosiły maskę po 

wyjściu z domu wynosił w UE 44%. Na początku roku odsetek ten oscylował w okolicy 75%. 

• Na dzień 23 sierpnia 2021 r. przeprowadzono 359 testów diagnostycznych na 100 000 populacji.  

• W UE 73,1% osób deklaruje, że przyjęłoby lub prawdopodobnie przyjęłoby szczepionkę 

przeciwko COVID-19. Odsetek osób pozytywnie nastawionych do szczepień waha się od 33% 

w Bułgarii do 87% w Portugalii.  

• Na dzień 23 sierpnia 2021 r. w UE aż 9 krajów osiągnęło 70% lub większy poziom 

wyszczepialności społeczeństwa co najmniej jedną dawką szczepionki, natomiast 1 kraj osiągnął 

70% lub większy poziom wyszczepialności społeczeństwa pelnym cyklem szczepienia. Większość 

krajów UE posiada ponad 50% odsetek w pełni zaszczepionej populacji – wyjątek stanowią Cypr, 

Słowenia, Bułgaria, Rumunia, Słowacja, Łotwa, Estonia i Finlandia.  

• W scenariuszu referencyjnym szacuje się, że 295 milionów osób zostanie zaszczepionych co 

najmniej jedną dawką do 1 grudnia 2021r. Szacunki wskazują, że do 1 grudnia br. 62% populacji 

UE zostanie w pełni zaszczepiona.  

• Na podstawie analiz skuteczności szczepień w zapobieganiu infekcji wariantem Delta  oraz dzięki 

oszacowaniom odporności krzyżowej z poprzednich infekcji oszacowano, że 48% ludności UE jest 

już odpornych na wariant Delta. Oczekuje się, że do 1 grudnia odsetek ten wzrośnie do 59% dzięki 

nabyciu odporności przez zwiększającą się skalę szczepień i infekcji tym wariantem.    

 

c. Prognozy dla UE: 
 

• W naszym  scenariuszu referencyjnym, który  reprezentuje to,  co  naszym   zdaniem  jest  

najbardziej  prawdopodobne,   zakłada się  880 000 raportowanych skumulowanych  zgonów na 

dzień 1 grudnia 2021 r. Oznacza to o 121 000  dodatkowych  zgonów  w okresie od 23 sierpnia do 
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1 grudnia br. Zakłada się, że dzienna liczba zgonów będzie stale wzrastała i osiągnie wartość 2 tys. 

do dnia 1 grudnia 2021. 

• W scenariuszu referencyjnym oszacowano również skumulowaną liczbę nadmiarowych 

zgonów (ang.excess deaths) z powodu COVID-19. Zakłada się że ich wartość wyniesie 

1 552 000 skumulowanych  zgonów z powodu COVID-19 na dzień 1 grudnia.  oznacza to 234 tys 

dodatkowych nadmiarowych zgonów w okresie od  

• Jeśli wprowadzono by uniwersalne stosowanie maseczek na poziomie 95% w następnym  

tygodniu,  nasz  model  przewiduje o 71 000 mniej  raportowanych skumulowanych zgonów 

w porównaniu ze  scenariuszem referencyjnym na dzień 1 grudnia 2021 r 

• W scenariuszu gorszym z możliwych model przewiduje 1 049 000 raportowanych skumulowanych  

zgonów na dzień 1 grudnia 2021 r., to o 169 000 dodatkowych zgonów więcej w porównaniu do 

scenariusza referencyjnego.  Według tego scenariusza dzienna liczba zgonów zacznie stopniowo 

wzrastać i osiągnie ponad 6 000 na dzień w połowie listopada. 

•  W scenariuszu referencyjnym liczba dziennych zakażeń będzie rosnąć do blisko 500 000 na dzień 

1 grudnia. W scenariuszu gorszym z możliwych dzienne zakażenia wzrosną aż do 1.3 mln w 

połowie października. 

• Liczba dziennych przypadków w scenariuszu referencyjnym osiągnie wartość 225 000 do 1 grudnia 

br., natomiast w scenariuszu gorszym z możliwych wartość ta osiągnie blisko 685 000 na koniec 

października. 

• Według danych ze spisu szpitalnego liczba dziennych hospitalizacji osiągnie 232 000 do połowy 

listopada (scenariusz referencyjny). Scenariusz gorszy z możliwych przewiduje powyżej 650 000 

hospitalizacji w pierwszym tygodniu listopada. 

• W pewnym momencie od sierpnia do 1 grudnia 2021 roku, 13 krajów będzie pod dużym lub 

ekstremalnym obciążeniem związanym z dostępnością łóżek szpitalnych. Wystąpią też pewne 

okresy od sierpnia do 1 grudnia  2021 roku, w czasie których 22 krajów będzie miało wysokie lub 

ekstremalnie wysokie obciążenie związane z dostępnością łóżek na oddziałach intensywnej terapii.  
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d. Przegląd danych dla regionu UE:  
 

Rysunek 20. Liczba odnotowywanych dziennych przypadków COVID-19 w Unii Europejskiej. 
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Tabela 3. Ranking głównych przyczyn umieralności w tym tygodniu 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 

Rak tchawicy, oskrzeli i płuc                  6 216 3 

Choroba Alzheimera i inne demencje 5 827 4 

Przewlekła obturacyjna choroba płuc 4 608 5 

COVID-19 4 124 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 21.  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 22. Skumulowany wskaźnik  (raportowanych i nadmiarowych) zgonów na 100 000. Stan 
na dzień 23.08.2021 r.  
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Rysunek 23. Szacowany procent populacji zakażonej  COVID-19 w dn. 23.08.2021 r. 
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Rysunek 24. Wskaźnik Efektywnego R w krajach UE na dzień 12.08.2021 r. 

 

 



28 
 
 

 

Rysunek 25. Dzienny wskaźnik zgonów na COVID-19 na 1 milion mieszkańców w dn. 02.08.2021 r. 
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Rysunek 26. Wskaźnik IFR (ang. infection fatality ratio) na dzień 02.08.2021 w krajach Wspólnoty 
UE.  
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Rysunek 27. Szacowane rozpowszechnienie wariantów COVID-19. Stan na dzień 23 sierpnia 
2021.  
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Rysunek 28. Informacje o ponownym nakładaniu obostrzeń w krajach Unii Europejskiej.  
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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 23.08.2021 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 23.08.2021 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 23.08.2021 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. Odsetek populacji UE odpornej na warianty bez mutacji ucieczki oraz odsetek 
populacji odpornej na warianty ucieczki. 
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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. 

 
 
 
 



40 
 
 

 

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 COVID-
19. 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. 
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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 

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 SARS-

CoV-2 w odniesieniu do typów: 

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

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

• Gamma (P1, po raz pierwszy wykrytego w Brazylii);  

• Delta (B.1.617, po raz pierwszy wykrytego w Indiach). 

 

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 (30.08.2021) 
 
W tym tygodniu rozszerzono model analizy o oszacowania sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do 
wariantu Lambda jak również wariantu B.1.621. Zastosowaliśmy te same kryteria włączenia i wyłączenia 
jak w przypadku do tej pory analizowanych wariantów, oraz użyliśmy tego samego modelu analiz. Ze 
względu na ograniczone dane [dotyczące nowych wariantów] nasza hierarchia rozprzestrzeniania się 
wariantów pozostała niezmienna – w dalszym ciągu wariant delta przeważa nad pozostałymi.  
 
Aktualizacja modelu (23.08.2021) 
 
W tym tygodniu ponownie oszacowaliśmy kluczowe parametry wariantu w naszym modelu transmisji na 
podstawie danych sekwencjonowania z GISAID [1]. Wzrost intensywności transmisji wariantu Alfa 
(B.1.1.7) w stosunku do typu podstawowego COVID został zaktualizowany z 40% (95% przedział 
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niepewności 30–50) do 41% (20–62) przy użyciu obliczeń przeprowadzonych na podstawie ponad 209 
000 sekwencji ze 152 lokalizacji. Wzrost intensywności transmisji wariantów ucieczki Beta (B.1.351), 
Gamma (P.1) i Delta (B.1.617.2) określono jednocześnie z odsetek infekcji wariantem podstawowym 
i Alfa, które zapobiegają kolejnym infekcjom (odporność krzyżowa, międzywariantowa). Przetestowano 
72 kombinacje parametrów w modelu i porównano uzyskany stosunek infekcji wariantami ucieczkowymi 
do infekcji całkowitych, uwzględniając częstość występowania każdego wariantu jako wskazaną przez 
dane dotyczące sekwencjonowania GISAID. Zwrócono uwagę na dni w lokalizacjach, w których tylko 
jeden wariant ucieczkowy był obecny. Dane o odporności krzyżowej na warianty ucieczki zaktualizowano 
z 60% (40–80) do 50% (30–70). Intensywność transmisji wariantów Beta i Gamma wzrosła w porównaniu 
z podstawowym wariantem COVID z 24% (6-51) do 33% (9-71), obliczono na podstawie 37 997 
sekwencji z 59 lokalizacji. Wzrost intensywności transmisji wariantu Delta w porównaniu z podstawowym 
wariantem COVID zwiększył się z 60% (33–96) do 74% (26–143), obliczono na podstawie 24 654 
sekwencji z 83 lokalizacji. 
 
Referencyjny model używania masek nie jest już zależny od pokrycia szczepionkowego, w przypadku 
gdy przyszłe użycie masek dla wszystkich lokalizacji jest teraz zdefiniowane jako średnie obserwowane 
używanie masek z ostatnich 7 dni. 
 
 
 
Tabela 4. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych scenariuszy projekcji COVID-19 

wykonanych przez IHME. 

Scenariusz Poziom mobilności 
Transmisja 
wariantów 

Dystrybucja 
szczepień 

Użycie 
maseczek 
ochronnych 

Scenariusz 
referencyjny  
(najbardziej 
prawdopodobny) 

Mobilność wzrasta 
wraz ze zwiększaniem 
pokrycia 
szczepionkowego. 

Warianty Alfa, 
Beta, Delta 
i Gamma 
kontynuują swoje 
rozprzestrzeniani
e regionalne 
i globalne. 

Oczekiwane tempo. 
 
Informacje 
o skuteczności 
szczepień są 
aktualizowane na 
podstawie 
najnowszych danych 
pochodzących 
z recenzowanych 
czasopism i raportów. 

Szacowane jest 
na podstawie 
średniej wartości 
używania masek 
z ostatnich 7 dni. 

Scenariusz gorszy 
z możliwych 

Mobilność wzrasta we 
wszystkich 
lokalizacjach do 
wartości o 25% 
większej niż poziom 
wyjściowy przed 
pandemią (z 
uwzględnieniem 
sezonowości), 
niezależnie od 
pokrycia 
szczepionkowego. 

Warianty Alfa, 
Beta, Gamma 
i Delta 
rozprzestrzeniają 
się między 
lokalizacjami 
dwa razy 
szybciej 
w porównaniu ze 
scenariuszem 
referencyjnym. 

Oczekiwane tempo. 
 
Informacje 
o skuteczności 
szczepień są 
aktualizowane na 
podstawie 
najnowszych danych 
pochodzących 
z recenzowanych 
czasopism i raportów. 

100% 
zaszczepionych 
osób przestaje 
nosić maski. 
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Scenariusz 
uniwersalnego 
stosowania 
maseczek 

Mobilność wzrasta 
wraz ze zwiększaniem 
pokrycia 
szczepionkowego. 

Warianty Alfa, 
Beta, Delta 
i Gamma 
kontynuują swoje 
rozprzestrzeniani
e regionalne 
i globalne. 

Oczekiwane tempo. 
 
Informacje 
o skuteczności 
szczepień są 
aktualizowane na 
podstawie 
najnowszych danych 
pochodzących 
z recenzowanych 
czasopism i raportów. 

Zwiększa się do 
95%. 

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. 

 

 

 

IV. Źródła danych wejściowych 
 
Tabela 5.  Szczegółowe informacje dotyczące danych wykorzystanych w prognozowaniu. 

Lp. Dane dotyczące: Informacje szczegółowe 
Data 

aktualizacji 
Więcej o źródłach 

1. 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. 

23.08.2021 

Premise [link] 
 

DataforGood [link] 
 

COVID symptom 
Facebook survey 

[link] 
 

YouGov [link] 
 

2. Akceptacja szczepień 

Informacje pozyskiwane z badań ankietowych:  

• 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); 

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

Dane dotyczące dostaw szczepionek pochodzą ze zbiorów 
bazy Linksbridge 

23.08.2021 

DataforGood [link] 

COVID symptom 
Facebook survey 

[link] 

COVID MIT [Link] 

3. Codziennych Dane pochodzą z repozytorium danych John Hopkins 23.08.2021 GitHub_JHU [link] 

https://www.premise.com/covid-19/
https://dataforgood.fb.com/docs/covid19/
https://delphi.cmu.edu/blog/2020/08/26/covid-19-symptom-surveys-through-facebook/
https://delphi.cmu.edu/blog/2020/08/26/covid-19-symptom-surveys-through-facebook/
https://delphi.cmu.edu/blog/2020/08/26/covid-19-symptom-surveys-through-facebook/
https://today.yougov.com/covid-19
https://dataforgood.fb.com/docs/covid19/
https://delphi.cmu.edu/blog/2020/08/26/covid-19-symptom-surveys-through-facebook/
https://delphi.cmu.edu/blog/2020/08/26/covid-19-symptom-surveys-through-facebook/
https://delphi.cmu.edu/blog/2020/08/26/covid-19-symptom-surveys-through-facebook/
https://covidsurvey.mit.edu/
https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19/tree/master/csse_covid_19_data
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Lp. Dane dotyczące: Informacje szczegółowe 
Data 

aktualizacji 
Więcej o źródłach 

zachorowań/ 
zgonów 

University (JHU)   umieszczonych na GitHub.  

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. 

4. 
Liczby 

przeprowadzonych 
testów 

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

23.08.2021 

 

 

 

HHS Project [link] 

 

OurWorldinData 
COVID [link] 

5. 
Zasobów opieki 

szpitalnej 

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

Our World in Data 

b.d. 

 

https://ourworldindat
a.org/coronavirus-
testing  

6. 
Transmisji lokalnej i 
sekwencji nowych 
wariantów wirusa 

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

Dodatkowym źródłem informacji jest również dostępna 
literatura.  

23.08.2021 

GISAID [link] 

Global report [link]   

O'Toole 2021 [link] 

Elbe 2021 [link]  

7. Dystrybucji szczepionek 

Głównym źródłem danych jest cyklicznie aktualizowana 
baza danych Linksbridge gromadząca informacje 
dotyczące powstających szczepionek, ich faz klinicznych, 
poziomu dystrybucji i produkcji.   

Dodatkowym źródłem informacji jest baza Our World in 
Data COVID Vaccine Tracker  

23.08.2021 

Linksbridge [link]   

OurWorldInData 
COVID Vaccine 
Tracker [link]  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://protect-public.hhs.gov/
https://ourworldindata.org/coronavirus-testing
https://ourworldindata.org/coronavirus-testing
https://ourworldindata.org/coronavirus-testing
https://ourworldindata.org/coronavirus-testing
https://ourworldindata.org/coronavirus-testing
https://www.gisaid.org/hcov19-variants/
https://cov-lineages.org/global_report.html
https://virological.org/t/tracking-the-international-spread-of-sars-cov-2-lineages-b-1-1-7-and-b-1-351-501y-v2/592
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6607375/
https://us13.campaign-archive.com/home/?u=68702d1ed382bc3d7322f25ac&id=e1931901c9
https://ourworldindata.org/grapher/covid-vaccination-doses-per-capita
https://ourworldindata.org/grapher/covid-vaccination-doses-per-capita
https://ourworldindata.org/grapher/covid-vaccination-doses-per-capita
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