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I. Podsumowanie
❖ W ostatnim tygodniu (11-18.10.2021) zarejestrowano wzrosty w odniesieniu do dziennej
liczby szacowanych i rejestrowanych zakażeń oraz zgonów w Polsce i w Unii Europejskiej.
W dn. 12-19.10 COVID-19 był 4 przyczyną zgonów w Polsce i 3 w Unii Europejskiej.
❖ W Polsce COVID-19 zarażonych zostało dotychczas około 40% mieszkańców, a wartość
wskaźnika R informującego o tempie rozwoju epidemii osiągnęła wartość 1,6 na dzień 7
października 2021 r.
❖ 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 lutego 2022 r. w Polsce
odnotujemy 171 000 skumulowanych zgonów z powodu COVID-19. To oznacza 49 tys.
dodatkowych zgonów w czasie od 18 października do 1 lutego 2022 r.
❖ Zgodnie z założeniami najbardziej prawdopodobnego scenariusza w Polsce do 1 lutego
2022 r. zaszczepionych przynajmniej jedną dawką szczepionki będzie 20,1 mln osób.
Zakłada się, że odsetek osób posiadających odporność na wariant delta w UE wynosi
obecnie 51%, a do 1 lutego 2022 r. odsetek ten zwiększy się do 60%.
❖ 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. Poniższe opracowanie
uwzględnia dane wyjściowe obejmujące zakres do 18.10.2021 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

94%

86%

85%

78%

Moderna

94%

89%

94%

80%

AstraZeneca

90%

52%

85%

49%

Johnson & Johnson
(Janssen)

86%

72%

60%

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%

85%

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: 04.10.2021 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 19 października 2021 roku
(obejmując dane do 18 października 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: 19.10.2021);
o Przyszłe użycie masek szacowane jest na podstawie średniej wartości używania masek
z ostatnich 7 dni (aktualizacja: 19.10.2021);
o Mobilność wzrasta wraz ze zwiększaniem pokrycia szczepionkowego (aktualizacja:
19.10.2021);
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 (aktualizacja: 19.10.2021);
o Warianty Alfa, Beta, Delta i Gamma kontynuują swoje rozprzestrzenianie regionalne
i globalne (aktualizacja: 19.10.2021).
b. W scenariuszu gorszym z możliwych założenia scenariusza referencyjnego modyfikowane są
w czterech obszarach:
o 100% zaszczepionych osób przestaje nosić maski (aktualizacja: 19.10.2021);
o Mobilność wzrasta we wszystkich lokalizacjach do wartości o 25% większej niż poziom
wyjściowy przed pandemią zimą, niezależnie od pokrycia szczepionkowego (aktualizacja:
19.10.2021);
2
3

Szczegóły w tabeli 5
Szczegóły w tabeli 4
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o

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: 19.10.2021);
Warianty Alfa, Beta, Gamma i Delta rozprzestrzeniają się między lokalizacjami dwa razy
szybciej w porównaniu ze scenariuszem referencyjnym (aktualizacja: 19.10.2021).

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: 19.10.2021).

Najważniejsze informacje dotyczące
przebiegu epidemii COVID-19 w Polsce

1.

a. Wskaźniki epidemiologiczne (stan na 18.10.2021 r.)
• W ostatnim tygodniu dane dotyczące dziennej liczby infekcji wzrosły do średnio 24 000 przypadków

dziennie w porównaniu do 16 000 w poprzednim tygodniu, z kolei liczba hospitalizacji wzrosła
do 3 200 przypadków w porównaniu do 2 100 tydzień wcześniej.
• Dzienna liczba zarejestrowanych nowych przypadków w ostatnim tygodniu (11-18.10) wzrosła do

średnio 910 na dzień, w porównaniu do 700 w poprzednim tygodniu.
• Dzienna liczba odnotowanych zgonów z powodu COVID-19 w ostatnim tygodniu (11-18.10)

zwiększyła się do średnio 35 na dzień, w porównaniu do 26 w poprzednim tygodniu.
• Liczba zgonów związanych z COVID-19 w ostatnim tygodniu zwiększyła się do 57 dziennie, w

porównaniu do 42 w poprzednim tygodniu. To sprawiło, że w ubiegłym tygodniu (11-18.10) COVID19 był w Polsce 4 przyczyną zgonów. Szacowana dzienna liczba wszystkich zgonów z powodu
COVID-19 była 1,6 razy większa niż odnotowana liczba zgonów.
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Szacunki stosowania masek oparte są na modelu singapurskim, który uwzględnia m.in. gęstość zaludnienia
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• W ostatnim tygodniu w 14 krajach odnotowano dzienny wskaźnik zgonów wynoszący więcej niż

4 przypadki na milion.
• Dzienny wskaźnik wszystkich zgonów z powodu COVID-19 był większy niż 4 na milion w 20 krajach.
• Według modelu IHME oszacowano, że na dzień 18 października 2021 roku 40% osób w Polsce

zostało zarażonych COVID-19.
• Wskaźnik efektywnego R, obliczany przy użyciu liczby zachorowań, hospitalizacji i zgonów, jest

większy niż 1 w 69 krajach. Na dzień 7 października 2021 w Polsce wynosił 1,6.
• Na dzień 18 października br., wskaźnik wykrywanych infekcji (ang. infection detection rate) w Polsce

był bliski 24%.
• 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 18
krajach.

b. Trendy dotyczące czynników odpowiedzialnych
za transmisję
• Mobilność w zeszłym tygodniu była o 12% wyższa niż wartość wyjściowa sprzed epidemii

COVID-19. Mobilność bliska wyjściowego poziomu została odnotowana w 41 krajach. Mobilność
poniżej 30% wartości bazowej nie została odnotowana w żadnym z krajów.
• Na podstawie danych pochodzących z „The COVID-19 Trends and Impact Surveys” oszacowano,

że na dzień 18 października 2021 r., odsetek osób, które deklarowały, że zawsze nosiły maskę
po wyjściu z domu wynosił w Polsce 34%, wartość ta nie zmieniła się w porównaniu
z poprzednim tygodniem.
• Na dzień 18 października 2021 r., dzienny wskaźnik przeprowadzonych testów diagnostycznych

w kierunku COVID-19 w Polsce wynosił 100/100 000 ludności.
• Na dzień 18 października 2021 r., 16 krajów osiągnęło 70% lub większy poziom wyszczepienia

populacji przynajmniej jedną dawką szczepionki, natomiast 7 krajów osiągnęło 70% lub większy
poziom wyszczepienia populacji pełnym cyklem szczepień.
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• W Polsce 72,3% osób w wieku 12 lat lub więcej deklaruje, że przyjęłoby lub mogłoby przyjąć

szczepionkę przeciwko COVID-19, wartość ta nie zmieniła się w porównaniu z poprzednim
tygodniem (należy wziąć pod uwagę fakt, że oszacowania dotyczące akceptacji szczepień zostały
przeprowadzone w obrębie populacji w wieku 18 i więcej lat). Odsetek populacji chętnej do przyjęcia
szczepionki waha się od 38% w Bułgarii do 96% w Niderlandach.
• Według scenariusza referencyjnego IHME, oczekuje się, że do 1 lutego 2022 r. w Polsce

zaszczepionych przynajmniej jedną dawką szczepionki zostanie 20,1 mln osób. Szacuje się,
że około 51% populacji będzie w pełni zaszczepiona na dzień 1 lutego 2022 r.
• Na podstawie estymacji w zakresie liczby osób zakażonych COVID-19 oraz zaszczepionych i po

uwzględnieniu danych dotyczących ochrony przed zakażeniem wariantem Delta uzyskanej po
zakażeniu i/lub szczepieniu szacuje się, że 47% ludności zamieszkujących Polskę jest odpornych
na zakażenie wariantem Delta. Według scenariusza referencyjnego IHME, oczekuje się, że do 1
lutego 2022 r. w Polsce 62% mieszkańców będzie posiadało odporność na wariant Delta.
Szacunki te nie uwzględniają zanikania odporności uzyskanej w sposób naturalny (zakażenie) lub
po szczepieniu.

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

zdaniem jest
najbardziej prawdopodobne, zakłada się 107 000 raportowanych skumulowanych zgonów na
dzień 1 lutego 2022 r. Oznacza to o 31 000 dodatkowych zgonów w okresie od 18 października
do 1 lutego 2022. Dzienna liczba zgonów wzrośnie do 550 na dzień 20 grudnia 2022 r.

• W scenariuszu referencyjnym oszacowano również skumulowaną liczbę wszystkich zgonów

z powodu COVID-19. Zakłada się że ich wartość wyniesie 171 000 skumulowanych zgonów z
powodu COVID-19 na dzień 1 lutego, co wskazuje na 49 000 dodatkowych zgonów w okresie od
18 października do 1 lutego 2022 r.
• Jeśli wprowadzono by uniwersalne stosowanie maseczek na poziomie 95% w następnym

tygodniu, nasz model przewiduje o 16 000 mniej raportowanych skumulowanych zgonów
w porównaniu ze scenariuszem referencyjnym na dzień 1 lutego 2022 r.
• W scenariuszu gorszym z możliwych model przewiduje 128 000 raportowanych skumulowanych

zgonów na dzień 1 lutego 2022 r., to o 21 000 dodatkowych zgonów więcej w porównaniu do
scenariusza referencyjnego. Według tego scenariusza dzienna liczba zgonów w dniu 21 grudnia
osiągnie wartość 1 170 zgonów.
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• Liczba dziennych zakażeń wg. scenariusza referencyjnego wzrośnie do 98 660 przypadków na

dzień 26 listopada br. W scenariuszu gorszym z możliwych dzienna liczba zakażeń wzrośnie do
209 390 przypadków na dzień 24 listopada.
•

Według scenariusza referencyjnego dzienna liczba nowych przypadków wzrośnie do 20 720 na
dzień 8 grudnia br., a według scenariusza gorszego z możliwych – do 44 260 na dzień 10 grudnia br.

• Na dzień 11 grudnia 2021, według scenariusza referencyjnego przewiduje się 34 670 przypadków

hospitalizacji dziennie, a według scenariusza gorszego z możliwych – 72 800 przypadków
hospitalizacji na dzień 13 grudnia br.
• W pewnym momencie od października do 1 lutego 2022 roku, 20 krajów będzie pod dużym lub

ekstremalnym obciążeniem związanym z dostępnością łóżek szpitalnych. Podobnie będą pewne
okresy od października do 1 lutego 2022, w czasie których 43 kraje 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 18.10.2021 r. Szacunki
dotyczą wszystkich przypadków (wykrytych i niewykrytych). Pionowa linia przerywana oznacza
szacowaną sytuację na dzień 25.10.2021 r.

Źródło: https://covid19.healthdata.org/poland.;na podstawie danych udostępnionych przez J. Hopkins University. Materiał
przygotowany dn. 25.10.2021 r.

9

Rysunek 2. Potwierdzone dzienne przypadki COVID-19 w Polsce, na podstawie danych
wejściowych obejmujących okres do 18.10.2021 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. 25.10.2021 r.

Rysunek 3. Liczba dziennie wykonywanych testów diagnostycznych w kierunku COVID-19
w Polsce. Pionowa linia przerywana oznacza szacowaną sytuację na dzień 25.10.2021 r.

Źródło: https://covid19.healthdata.org/poland; na postawie danych https://ourworldindata.org/coronavirus-testing; Materiał
przygotowany dn. 25.10.2021 r.
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Rysunek 4. Prognoza sumy liczby raportowanych zgonów z powodu COVID-19 w Polsce wg
scenariuszy zdarzeń, na podstawie danych wejściowych obejmujących okres do 18.10.2021 r.
Pionowa linia przerywana oznacza szacowaną sytuację na dzień 25.10.2021 r.

Źródło: https://covid19.healthdata.org/poland.;na podstawie danych udostępnionych przez J. Hopkins University. Materiał
przygotowany dn. 25.10.2021 r.

Rysunek 5. Prognoza dziennych raportowanych zgonów na COVID-19. w Polsce wg. przyjętych
scenariuszy zdarzeń, na podstawie danych wejściowych obejmujących okres do 18.10.2021 r.
Pionowa linia przerywana oznacza szacowaną sytuację na dzień 25.10.2021 r.

Źródło: https://covid19.healthdata.org/poland; na podstawie danych udostępnionych przez J. Hopkins University. Materiał
przygotowany dn. 25.10.2021 r.
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Rysunek 6. Prognoza wszystkich dziennych zgonów z powodu COVID-19. w Polsce wg. przyjętych
scenariuszy zdarzeń, na podstawie danych wejściowych obejmujących okres do 18.10.2021 r.
Pionowa linia przerywana oznacza szacowaną sytuację na dzień 25.10.2021 r.

Źródło: https://covid19.healthdata.org/poland; na podstawie danych udostępnionych przez J. Hopkins University. Materiał
przygotowany dn. 25.10.2021 r.

Rysunek 7. Niezbędny poziom zasobów lecznictwa szpitalnego w ramach przeciwdziałania
COVID-19 w Polsce. Pionowa linia przerywana oznacza szacowaną sytuację na dzień 25.10.2021 r.

Źródło: https://covid19.healthdata.org/poland; na podstawie danych OECD/WHO. Materiał przygotowany dn. 25.10.2021 r.
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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 25.10.2021 r.

Źródło: https://covid19.healthdata.org/poland; na podstawie danych OECD/WHO. Materiał przygotowany dn. 25.10.2021 r.

Rysunek 9. Liczba dostępnych i niezbędnych łóżek COVID-19 na oddziałach intensywnej terapii
(OIOM) w Polsce. Pionowa linia przerywana oznacza szacowaną sytuację na dzień 25.10.2021 r.

Źródło: https://covid19.healthdata.org/poland; na podstawie danych OECD/WHO. Materiał przygotowany 25.10.2021 r.
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Tabela 2. Ranking głównych przyczyn umieralności w tym tygodniu (tj. 11-18.10.2021 r.), przy
założeniu jednolitych zgonów z przyczyn innych niż COVID przez cały rok.
Nazwa przyczyny

Tygodniowe
zgony
1 869

Choroba niedokrwienna serca

Ranking
1

Udary

867

2

Rak tchawicy, oskrzeli i płuc

600

3

COVID-19

400

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

14

Rysunek 10. Liczba dziennych hospitalizacji (kolor zielony) i infekcji COVID-19 (kolor fioletowy)
w Polsce.

Rysunek 11. 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 12. Procent wykrytych przypadków COVID oparty na modelu transmisji SEIR w Polsce,
Rosji, Wielkiej Brytanii i Turcji. Ze względu na błędy pomiarowe w zakresie liczby przypadków
i wskaźników testowania, wartość może przekroczyć 100% w niektórych punktach w czasie.

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 w wieku 12 i więcej lat, które są otwarte na
otrzymanie szczepionki COVID-19 lub zostały już poddane szczepieniu. Należy wziąć pod uwagę
fakt, że oszacowania dotyczące akceptacji szczepień zostały przeprowadzone w obrębie
populacji w wieku 18 i więcej lat.
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Rysunek 18. Codzienne (raportowane: A i wszystkie: B) zgony z powodu COVID do 1 lutego 2022
dla wskazanych scenariuszy.
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Rysunek 19. Dzienne zakażenia COVID-19 do 1 lutego 2022 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 18.10.2021 r.)
•

Szacowana dzienna liczba infekcji w ostatnim tygodniu wzrosła do 259 tys., w porównaniu do
238 tys. w ubiegłym tygodniu. Dane dotyczące dziennych hospitalizacji (ang. hospital census data)
wskazują, że dzienna liczba pacjentów z COVID-19 wzrosła do 61 600 w porównaniu do 55 700
w poprzednim tygodniu.

•

Dzienna liczba zgłoszonych przypadków w ostatnim tygodniu zwiększyła się do przeciętnej wartości
48 200 przypadków w porównaniu do 45 600 w poprzednim tygodniu.

•

Dzienna liczba raportowanych zgonów w ostatnim tygodniu wzrosła do przeciętnie 790
przypadków, w porównaniu do 700 w poprzednim tygodniu.

•

Szacowana dzienna liczba wszystkich zgonów z powodu COVID-19 wzrosła do 1 300 na dzień
w porównaniu do 1 100 w poprzednim tygodniu. To sprawiło, że COVID-19 był 3 przyczyną
zgonów w Unii Europejskiej tygodniu 4-11.10.2021. Szacowana dzienna liczba nadmiarowych
zgonów z powodu COVID-19 była 1,6 razy większa niż odnotowana liczba zgonów.

•

Dzienne współczynniki raportowanych zgonów były większe niż 4 zgony na milion w Bułgarii, na
Cyprze, Łotwie, Litwie i w Rumunii. Dzienna nadmiarowa liczba zgonów była większa niż 4 na milion
w Bułgarii, Estonii, na Litwie, Łotwie i w Rumunii.

•

Szacujemy, że na dzień 18 października br., 28% osób w Unii Europejskiej zostało zarażonych
COVID-19.

•

Efektywne R jest wyższe niż 1 w 21 krajach, liczba krajów wzrosła w porównaniu z poprzednim
tygodniem.

•

Na dzień 18 października br., wskaźnik wykrywanych infekcji (ang. infection detection rate) w UE
był bliski 30%.

•

Na podstawie połączonych analiz GISAID, krajowych baz danych oraz modelu rozprzestrzeniania
się wariantów wg IHME oszacowano, że wariant Beta rozprzestrzenia się w jednym kraju,
a 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:
• W większości krajów UE nadal stosowane są kombinacje ograniczeń dotyczących zgromadzeń
publicznych (w 13 krajach) oraz restrykcje związane ze stosowaniem maseczek (19 krajów).
• W ostatnim tygodniu poziom mobilności w UE był o 3% niższy niż poziom wyjściowy sprzed COVID-

19. Mobilność była bliska wyjściowej w 23 krajach. Mobilność poniżej 30% wartości bazowej nie
została odnotowana w żadnym z krajów.
• Na podstawie danych pochodzących z The COVID-19 Trends and Impact Survey” oszacowano,
że na dzień 18 października 2021 r., odsetek osób, które deklarowały, że zawsze nosiły maskę
po wyjściu z domu wynosił w UE 43%.
• Na dzień 18 października 2021 r. przeprowadzono 484 testy diagnostyczne na 100 000 populacji.
• Na dzień 18 października 2021 r. 9 krajów UE osiągnęło 70% lub większy poziom
wyszczepialności społeczeństwa co najmniej jedną dawką szczepionki, natomiast 6 krajów
osiągnęło 70% lub większy poziom wyszczepialności społeczeństwa pełnym cyklem szczepienia.
Kraje członkowskie, w których wyszczepialność jedną dawką była niższa niż 50% to Chorwacja,
Słowacja, Rumunia, Bułgaria i Cypr.
• W Unii Europejskiej 80% osób w wieku 12 lat lub więcej deklaruje, że przyjęłoby lub
mogłoby przyjąć szczepionkę przeciwko COVID-19 (należy wziąć pod uwagę fakt, że
oszacowania dotyczące akceptacji szczepień zostały przeprowadzone w obrębie populacji w wieku
18 i więcej lat). Odsetek populacji chętnej do przyjęcia szczepionki waha się od 38% w Bułgarii do
96% w Niderlandach.
• W scenariuszu referencyjnym szacuje się, że 305 milionów osób zostanie zaszczepionych co
najmniej jedną dawką do 1 lutego 2022 r. Szacunki wskazują, że do 1 lutego 2022 r. 66% populacji
UE zostanie w pełni zaszczepiona.
• Na podstawie estymacji w zakresie liczby osób zakażonych COVID-19 oraz zaszczepionych i po
uwzględnieniu danych dotyczących ochrony przed zakażeniem wariantem Delta uzyskanej po
zakażeniu i/lub szczepieniu szacuje się, że 51% ludności zamieszkujących UE jest odpornych na
zakażenie wariantem Delta. Według scenariusza referencyjnego IHME, oczekuje się, że do
1 lutego 2022 r. 60% mieszkańców UE będzie posiadało odporność na wariant Delta. Szacunki
te nie uwzględniają zanikania odporności uzyskanej w sposób naturalny (zakażenie) lub po
szczepieniu.
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c. Prognozy dla UE:
• W naszym scenariuszu referencyjnym, który reprezentuje to, co naszym zdaniem jest najbardziej

prawdopodobne, zakłada się 934 000 raportowanych skumulowanych zgonów na dzień 1 lutego
2022 r. Oznacza to o 142 000 dodatkowych zgonów w okresie od 18 października do 1 lutego
2022 r. Zakłada się, że dzienna liczba zgonów będzie wzrastać do wartości ponad 1 600 pod koniec
grudnia, a następnie zacznie spadać i osiągnie 1 200 przypadków na dzień 1 lutego 2022 r.
• W scenariuszu referencyjnym oszacowano również skumulowaną liczbę wszystkich zgonów

z powodu COVID-19. Zakłada się że ich wartość wyniesie 1 338 000 skumulowanych zgonów z
powodu COVID-19 na dzień 1 lutego 2022 r. Oznacza to 217 tys. dodatkowych nadmiarowych
zgonów w okresie od 18 października do 1 lutego 2022 r.
• Jeśli wprowadzono by uniwersalne stosowanie maseczek na poziomie 95% w następnym

tygodniu, nasz model przewiduje o 69 000 mniej raportowanych skumulowanych zgonów
w porównaniu ze scenariuszem referencyjnym na dzień 1 lutego 2022 r.
• W scenariuszu gorszym z możliwych model przewiduje 1 106 000 raportowanych skumulowanych

zgonów na dzień 1 lutego 2022 r., to o 172 000 dodatkowych zgonów więcej w porównaniu do
scenariusza referencyjnego. Według tego scenariusza dzienna liczba zgonów wzrośnie do 4 700
w połowie stycznia 2022 r.
• W scenariuszu referencyjnym liczba dziennych zakażeń będzie rosnąć do blisko 360 000 na

koniec listopada br., a następnie zacznie bardzo powoli spadać pozostając powyżej wartości
300 000 aż do 1 lutego 2022 r. W scenariuszu gorszym z możliwych dzienne zakażenia wzrosną
aż do 1,3 mln na koniec grudnia.
• Liczba dziennych przypadków w scenariuszu referencyjnym osiągnie wartość 165 000 na dzień

1 stycznia 2022 roku, natomiast w scenariuszu gorszym z możliwych wartość ta osiągnie 670 000
na początku stycznia 2022 r.
• Według danych ze spisu szpitalnego liczba dziennych hospitalizacji osiągnie wartość 106 000 w

połowie grudnia 2021 r. (scenariusz referencyjny). Scenariusz gorszy z możliwych przewiduje
wzrost do wartości 450 000 hospitalizacji w połowie stycznia 2022 r.
• W pewnym momencie od października do 1 lutego 2022 r., 8 krajów członkowskich będzie pod

dużym lub ekstremalnym obciążeniem związanym z dostępnością łóżek szpitalnych. Wystąpią też
pewne okresy od października do 1 lutego 2022 roku, w czasie których 22 kraje będą mieć 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 hospitalizacji z powodu COVID-19
(kolor zielony) oraz infekcji (kolor fioletowy) w Unii Europejskiej.

Rysunek 21. Liczba odnotowywanych dziennych przypadków COVID-19 w Unii Europejskiej,
średnia ruchoma.
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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

COVID-19

9 053

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 22. 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 23. Skumulowany wskaźnik (raportowanych: A i wszystkich: B) zgonów na 100 000.
Stan na dzień 18.10.2021 r.
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Rysunek 24. Szacowany procent populacji zakażonej COVID-19 na dzień 18.10.2021 r.

Rysunek 25. Wskaźnik Efektywnego R w krajach UE na dzień 07.10.2021 r.
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Rysunek 26. Dzienny wskaźnik zgonów (raportowanych: A i wszystkich: B) na COVID-19 na
1 milion mieszkańców na dzień 18.10.2021 r.
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Rysunek 27. Wskaźnik IFR (ang. infection fatality rate) na dzień 11.10.2021 w krajach Wspólnoty
UE.
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Rysunek 28. Szacowane rozpowszechnienie wariantów COVID-19. Stan na dzień 18 października
2021.
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31

Rysunek 29. Informacje o ponownym nakładaniu obostrzeń w krajach Unii Europejskiej oraz
innych krajach regionu.
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33

Rysunek 30. Poziom mobilności w UE i wybranych krajach, mierzony za pomocą aplikacji na
smartfony. Porównanie pomiędzy wartością obecną a styczniem 2020 r.

Rysunek 31. Poziom mobilności wyrażony w procentach, mierzony za pomocą aplikacji na
smartfony w porównaniu ze stanem wyjściowym (styczeń 2020). Stan na dzień 18.10.2021 r.
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Rysunek 32. Zmiana trendu odsetka osób w UE deklarujących, że wychodząc z domu zawsze
noszą maskę.

Rysunek 33. Odsetek ludności deklarującej, że podczas wychodzenia z domu zawsze nosi
maskę. Stan na dzień 18.10.2021 r.
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Rysunek 34. Zmiana trendu dotyczącego wykonywania testów diagnostycznych przeciwko
COVID-19 w UE. Wskaźnik na 100 000 ludności.

Rysunek 35. Wskaźnik wykonywania testów diagnostycznych przeciwko COVID-19 w przeliczeniu
na 100 000 ludności w krajach Unii Europejskiej. Stan na dzień 18.10.2021 r.
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Rysunek 36. Odsetek populacji, która (A) przyjęła co najmniej jedną dawkę szczepionki oraz (B)
jest w pełni zaszczepiona przeciwko SARS-CoV-2, stan na dzień 18.10.2021 r.
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Rysunek 37. Szacowany odsetek osób w wieku 12 lat lub więcej, które deklarują, że przyjęłoby
lub mogłoby przyjąć szczepionkę przeciwko COVID-19 (należy wziąć pod uwagę fakt, że
oszacowania dotyczące akceptacji szczepień zostały przeprowadzone w obrębie populacji
w wieku 18 i więcej lat).
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Rysunek 38. Trend szacowanego odsetka osób w wieku 12 lat lub więcej, które są otwarte na
otrzymanie szczepionki COVID-19 lub zostały już poddane szczepieniu w UE (należy wziąć pod
uwagę fakt, że oszacowania dotyczące akceptacji szczepień zostały przeprowadzone w obrębie
populacji w wieku 18 i więcej lat).

Rysunek 39. Odsetek populacji UE odpornej na warianty bez mutacji ucieczki oraz odsetek
populacji odpornej na warianty ucieczki.

39

Rysunek 40. 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 41. 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.
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Rysunek 42. 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.

42

III. Metody
a. Podstawowe informacje o założeniach modelu
Autorzy projekcji, włączyli dane dotyczące zdolności przenoszenia się wariantów koronawirusa SARSCoV-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 (Alfa; Beta; Gamma; Delta).
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 (15.10.2021)
Aktualizacja modelu objęła trzy główne zmiany. Po pierwsze, bardzo istotnie zaktualizowano dane
i metody stosowane do szacowania nadmiernej umieralności związanej z pandemią. Po drugie, obecnie
szacowana jest frakcja nadmiernej umieralności w każdym kraju, która jest bezpośrednio związana z
COVID-19, oraz taka frakcja, która wynika ze zwiększonej umieralności u osób, które nie miały
dodatniego wyniku testu PCR w chwili zgonu. Po trzecie, szacowanie przeszłych infekcji na podstawie
przypadków, hospitalizacji, zgonów oraz wskaźnika wykrywania infekcji, wskaźnika infekcji do
hospitalizacji i wskaźnika IFR (infection-fatality rate) zostało zrewidowane, aby skontrolować wiele źródeł
niepewności. Poniżej podano więcej szczegółów na temat zmian w modelu.

43

Oprócz zmian metod, dokonano również zmiany w raportowanych wskaźnikach. Aktualnie prezentowane
są w zgłoszonych narzędziach: raportowana oraz całkowita liczbę zgonów związanych z COVID-19,
podczas gdy wcześniej prezentowano zgony raportowane i nadmiarowe.
1. Korekty szacowania nadmiernej umieralności. Na potrzeby tej analizy kraje można podzielić na
dwie grupy: a) kraje, które zgłosiły miesięczne lub tygodniowe zgony z powodu wszystkich przyczyn
przed pandemią i w jej trakcie oraz b) kraje, które nie zgłosiły zgonów podczas pandemii. Większość
krajów należy do grupy b.
Przedstawiono szacunki nadmiernej umieralności dla krajów, które zgłaszają dane dotyczące
umieralności ze wszystkich przyczyn, oparte na zestawie sześciu różnych modeli. Te sześć modeli jest
ważonych przez pierwiastek ich błędów średniokwadratowych z testu trafności predykcyjnej poza próbą.
Podobnie jak w poprzedniej analizie, późna rejestracja jest oceniana poprzez kolejne publikacje
tygodniowych lub miesięcznych danych dotyczących umieralności z jakiejkolwiek przyczyny. Z analizy
wykluczono ostatnie tygodnie/miesiące, w których zgłoszona umieralność z jakiejkolwiek przyczyny jest
mniejsza niż 99%. Ponadto uwzględniono również szacunki nadwyżek umieralności na poziomie
prowincji dostarczone przez Radę Badań Medycznych Republiki Południowej Afryki oraz nadmiernej
umieralności na podstawie zgłoszonych zgonów w systemie rejestracji ludności za okresy podczas
pierwszej i drugiej fali COVID-19 z dziewięciu stanów w Indiach. Włączenie danych z rejestrów ludności
dla stanów w Indiach znacznie zwiększa szacunki nadmiernej umieralności w tym kraju, szczególnie
podczas gwałtownego wzrostu udziału wariantu Delta. W sumie dostępne są dane dla 163 krajów i 220
stanów/prowincji w obrębie krajów.
Aby przewidzieć nadmierną umieralność we wszystkich lokalizacjach bez bezpośredniego pomiaru
umieralności z jakiejkolwiek przyczyny, oceniono związek między nadmierną umieralnością a listą
współzmiennych związanych z COVID-19, takich jak wskaźnik wykrywania infekcji i współzmienne
sugerowane w metaanalizie przeprowadzonej przez amerykańskie Centers for Disease Control and
Prevention. Aby uzyskać modelu z współzmiennymi z odczuwalnym kierunkiem efektu na wskaźniki
nadmiarowych zgonów, uruchomiono model przy użyciu modelu regresji LASSO (ang. Least Absolute
Shrinkage and Selection Operator), aby móc zidentyfikować współzmienne, które należy uwzględnić
w analizie. W ramach procesu selekcji modelu lista uwzględnionych współzmiennych to:
• Skumulowana seroprewalencja (opóźniona)
• Mobilność (opóźniona)
• Wskaźnik wykrywania infekcji (opóźniony)
• Zgłoszony wskaźnik umieralności związanej z COVID-19
• Surowy wskaźnik umieralności
• Występowanie cukrzycy
• Częstość palenia
• Umieralność z powodu HIV
• Wskaźnik hospitalizacji
• Jakość rejestracji zgonów
• Średnia szerokość geograficzna
• Odsetek ludności w wieku powyżej 75 lat
• Występowanie nadciśnienia
• Wskaźnik dostępu i jakości opieki zdrowotnej
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Aby uwzględnić niepewność zarówno w bezpośrednio oszacowanej nadmiarowej umieralności na
podstawie zarejestrowanych zgonów, jak i wybranych współzmiennych, przeprowadzono oszacowanie
100 razy w oparciu o nadmierną umieralność i na poziomie losowania i współzmienne także na tym
poziomie. Użyto reszt na poziomie losowania niewyjaśnionych przez stałe efekty wybranych
współzmiennych w tworzeniu prognoz dla lokalizacji o umieralności z jakiejkolwiek przyczyny, aby
dopasować obserwowane dane. Reszty na poziomie regionu i superregionu są generowane jako średnia
dla lokalizacji uwzględnionych w tych zagregowanych hierarchiach lokalizacji. Biorąc pod uwagę
różnorodny i niepełny okres objęty danymi z rejestrów cywilnych z Indii, dla wszystkich stanów w Indiach
stosuje się średnią wartości rezydualnych na poziomie stanowym. Oszacowano nadmierną umieralność
w okresie od 1 marca 2020 r. do 26 września 2021 r., przy użyciu 100 losowań zmiennych
towarzyszących dla tego skumulowanego okresu oraz współczynników i reszt modelu na poziomie
losowania oszacowanych w poprzednim kroku. Na rysunku 1 przedstawiono szacowany współczynnik
nadwyżek umieralności (zgony na 100 000) we wspomnianym okresie.

Rysunek 43. Szacowany współczynnik nadwyżek umieralności (zgony na 100 tys.)
w okresie od 1 marca 2020 r. do 26 września 2021 r.

2. Szacowanie części nadmiernej umieralności bezpośrednio związanej z zakażeniem COVID-19.
Oszacowanie zgonów u osób, które wystąpiły podczas aktywnego zakażenia COVID-19 jest
wyzwaniem. Niektóre orzecznictwa wewnątrz krajów i w niektórych krajach, takich jak Federacja
Rosyjska, zgłosiły zgony, dla których COVID-19 jest zapisany w akcie zgonu jako zasadnicza
przyczyna zgonu, a ponadto [zgłoszono] osoby z dodatnim wynikiem testu PCR, które miały inną
przyczynę zgonu wymienioną jako zasadnicza w akcie zgonu. Zgodnie z zaleceniami WHO
definiujemy całkowitą liczbę zgonów związanych z COVID-19 jako wszystkie zgony, w których dana
osoba była aktywnie zarażona w momencie zgonu. Liczba orzecznictw przekazujących tego rodzaju
szczegółowe dane jest jednak bardzo ograniczona. Trzeba było zastosować podejście estymacji
statystycznej, aby przybliżyć frakcję nadmiernej liczby zgonów, które są całkowitymi zgonami
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związanymi z COVID-19. W szczególności użyto analizy regresji dla nadmiernej umieralności i
obliczono kontrfaktyczny poziom nadmiernej umieralności, w którym wskaźnik wykrywania infekcji jest
ustawiony na maksymalny określony poziom, a mobilność jest określona na poziomie wyjściowym
sprzed COVID-19. Ma to na celu skorygowanie nadmiernej umieralności o zmiany spowodowane
niedostatecznym zgłaszaniem i zmianami w zachowaniu, takimi jak poszukiwanie opieki związane z
mobilnością. W danej lokalizacji, jeśli raportowana liczba zgonów związanych z COVID-19 jest wyższa
niż szacunkowa łączna liczba zgonów związanych z COVID-19, używana jest wartość raportowanych
zgonów jako oszacowanie łącznej liczby zgonów związanych z COVID-19. Rysunek 2 przedstawia
stosunek szacunkowych całkowitych zgonów związanych z COVID-19 do zgłoszonych zgonów
związanych z COVID-19 według lokalizacji.

Rysunek 44. Szacowany stosunek całkowitej liczby zgonów na COVID-19 do
raportowanych zgonów na COVID-19 od 1 marca 2020 r. do 26 września 2021 r.

3. Poprawiono sposób szacowania wcześniejszych infekcji COVID-19 tak, aby lepiej odzwierciedlić
różne źródła niepewności, które wpływają na proces szacowania. Obejmuje to następujące zmiany,
które zostały wprowadzone w wydaniu z tego tygodnia:
a. Wdrożono model zespołowy dla modeli wskaźnika IFR i wskaźnika infekcji do hospitalizacji,
który wykorzystuje 100 najbardziej predykcyjnych kombinacji następujących zmiennych
towarzyszących (oprócz czasu). Te współzmienne oparto na metaanalizie CDC dotyczącej
czynników związanych z zakażeniem COVID-19.
i. Częstość występowania otyłości
ii. Częstość występowania chorób sercowo-naczyniowych
iii. Częstość występowania raka
iv. Częstość występowania przewlekłej choroby nerek
v. Częstość występowania cukrzycy
vi. Częstość występowania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

vii. Częstość palenia
viii. Powszechne ubezpieczenie zdrowotne
ix. Wskaźnik dostępu i jakości opieki zdrowotnej
Zastosowano również model zespołowy dla wskaźnika wykrywania infekcji w oparciu
o następujące współzmienne (jedna użyta w każdym modelu, wraz z możliwościami
testowymi):
i. Powszechne ubezpieczenie zdrowotne
ii. Wskaźnik dostępu i jakości opieki zdrowotnej
iii. Odsetek ludności w wieku 65 lat i więcej
Wygenerowano 100 próbek każdej obserwacji seroprewalencji na podstawie zgłoszonego
błędu w seroprewalencji badań, a następnie utworzono próbki z bootstrapem z tych 100
zestawów danych seroprewalencji, aby uwzględnić je w każdym modelu w zestawie.
Podczas korygowania badań seroprewalencji pod kątem zaniżania wyników z powodu
serorewersji, pobrano próbki krzywych z funkcji zaniku czułości specyficznych dla testu
w oparciu raczej o błąd zgłoszony w tych badaniach niż o korzystanie wyłącznie z oszacowań
punktowych.
Zamiast zakładać pojedynczą stałą wartość odporności krzyżowej na poziomie 0,5, pobrano
próbki z jednolitego rozkładu przyjmujące wartości od 0,3 do 0,7 (jak już zrobiono wcześniej
w modelu SEIR).
Zamiast zakładać pojedynczą stałą wartość zwiększonego ryzyka hospitalizacji i umieralności
dla wariantów nieancestralnych, użyto szacunków znalezionych w literaturze
(https://www.bmj.com/content/372/bmj.n579) o wartości 1,64 (95% CI: 1,32–2,04) – wzrost w
stosunku do poprzedniego źródła, według którego wartość ta wynosiła 1,29.
Przy triangulacji infekcji na podstawie przypadków, zgonów i hospitalizacji przywiązywana jest
większa waga do jednego z tych trzech szeregów wejściowych w każdym podmodelu, aby
lepiej uchwycić niejednorodność danych.

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

Poziom mobilności

Transmisja
wariantów

Dystrybucja
szczepień

Użycie
maseczek
ochronnych

Oczekiwane tempo.

Scenariusz
referencyjny
(najbardziej
prawdopodobny)

Mobilność wzrasta
wraz ze zwiększaniem
pokrycia
szczepionkowego.

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

Scenariusz gorszy
z możliwych

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

Warianty Alfa,
Beta, Gamma
i Delta
rozprzestrzeniają
się między

47

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

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

100%
zaszczepionych
osób przestaje
nosić maski.

wyjściowy przed
pandemią (z
uwzględnieniem
sezonowości),
niezależnie od
pokrycia
szczepionkowego.

lokalizacjami
dwa razy
szybciej
w porównaniu ze
scenariuszem
referencyjnym.

aktualizowane na
podstawie
najnowszych danych
pochodzących
z recenzowanych
czasopism i raportów.
Oczekiwane tempo.

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

Informacje
o skuteczności
Scenariusz
Mobilność wzrasta
szczepień są
uniwersalnego
wraz ze zwiększaniem
Zwiększa się do
aktualizowane na
stosowania
pokrycia
95%.
podstawie
maseczek
szczepionkowego.
najnowszych danych
pochodzących
z recenzowanych
czasopism i raportów.
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.

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]

18.10.2021

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);

DataforGood [link]
18.10.2021

Facebook United States Symptom Survey
(działające we współpracy z Carnegie Mellon
University);
Facebook COVID-19 Beliefs, Behaviors, and
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COVID symptom
Facebook survey
[link]
COVID MIT [Link]

Lp.

Dane dotyczące:

Informacje szczegółowe

Data
aktualizacji

Więcej o źródłach

18.10.2021

GitHub_JHU [link]

Norms Study (prowadzone przez Massachusetts
Institute of Technology.
Dane dotyczące dostaw szczepionek pochodzą ze zbiorów
bazy Linksbridge

Dane pochodzą z repozytorium danych John Hopkins
University (JHU) umieszczonych na GitHub.

3.

Codziennych
zachorowań/
zgonów

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.

4.

5.

6.

7.

Liczby
przeprowadzonych
testów

Zasobów opieki
szpitalnej

Transmisji lokalnej i
sekwencji nowych
wariantów wirusa

Dystrybucji szczepionek

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.

HHS Project [link]
18.10.2021
OurWorldinData
COVID [link]

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

Większość danych dotyczących nowych wariantów COVID19 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.

https://ourworldindat
a.org/coronavirustesting

GISAID [link]
Global report [link]
18.10.2021

O'Toole 2021 [link]

Dodatkowym źródłem informacji jest również dostępna
literatura.

Elbe 2021 [link]

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

Linksbridge [link]

Dodatkowym źródłem informacji jest baza Our World in
Data COVID Vaccine Tracker
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18.10.2021

OurWorldInData
COVID
Vaccine
Tracker [link]
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