
Vaksinat COVID-19:     çfarë duhet të dini

Vaksinat COVID – Për qëllime informative

Për çfarë janë vaksinat ?   
Falë vaksinave, trupi juaj mëson të njohë 
COVID dhe të mbrohet ndaj tij.

Vaksinat COVID janë shumë efektive në 
mbrojtjen ndaj formave të rënda të COVID.

Edhe pas vaksinimit, ne duhet të vazhdojmë 
të përdorim masa parandaluese (maskën, 
larjen e duarve, distancimin).

Kush mund të vaksinohet ? 

Vaksina po u ofrohet të rriturve. Disa 
grupeve po u jepet përparësi:

• Të moshuarve 

•  Atyre që janë më të rrezikuar për arsye 
shëndetësore (p.sh. me kancer, sëmundje të 
rralla)

•  Atyre që janë më të prirur për t’u infektuar 
me COVID, si p.sh. ata që jetojnë në azile 
dhe profesionistët e kujdesit shëndetësor. 
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Në disa raste, vaksina nuk rekomandohet, 
p.sh., në rastet e alergjive të rënda, pasi 
keni kaluar COVID në të paktën tre muajt 
e fundit, etj.

 
A është vaksina e detyrueshme ?

Vaksina nuk është e detyrueshme; do të 
duhet të jepni pranimin tuaj në mënyrë 
që ta përfitoni (pëlqimin).

Nëse ju e refuzoni, kjo nuk do të ketë 
ndonjë ndikim në mbështetjen tuaj, 
statusin tuaj të qëndrimit ose strehimin 
tuaj.  
 
 
 
A janë këto vaksina të sigurta ?

Vaksinat janë të sigurta. Studime të shumta 
janë kryer për këtë çështje. Vaksinat janë 
kontrolluar, siguruar dhe vazhdojnë të 
monitorohen, siç është rasti për të gjithë 
vaksinat.
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VACCIN

Nëse keni pyetje të mëtejshme, 
pyesni një profesionist të kujdesit 
shëndetësor, një punonjës social, 
bashkinë e qytetit ose vizitoni 
faqen:

Për të marrë vaksinën, 
telefononi në : 

0 800 009 110 

..............

Le site de référence qui répond à vos questions

Ose vizitoni faqen:


