Vaksinat
Ndihmojnë sistemin mbrojtës të njeh dhe të bllokojë një pjesë të virusit që shkakton COVID-19,
duke e parandaluar shumimin e tij në trupin tonë.

Përse bëhen
•
•
•

Sepse pengojnë zhvillimin e formave më të ashpra
Sepse janë një e drejtë për të gjithë njerëzit që jetojnë në territorin tonë dhe janë falas
Sepse janë të domosdoshme për mbrojtjen e popullsisë edhe pse nuk janë të
detyrueshme

Si funksionon vaksinimi
Pjesa më e madhe e vaksinave bëhet me dy doza, në distancë kohore prej disa javësh. Në mënyrë
që mbrojtja të jetë e kompletuar është e rëndësishme të merren të dyja dozat.

Pas vaksinimit çfarë ndodhë?
Menjëherë pas vaksinimit na kërkohet të rrimë në pritje për 15-30 minuta për të verifikuar
fillimin e ndonjë reaksioni të menjëhershëm.
Në ditët pas vaksinimit është normale të kesh efekte anësore, do të thotë që mbrojtja e
imunitetit po aktivizohet.
Efektet anësore më të përgjithshme janë të lehta dhe ikin pas 1 ose 2 ditëve:skuqje dhimbje në
zonën e shpuar me gjilpërë, lodhje, dhimbje koke, dhimbje të muskujve, temperaturë .
Në qoftë se këto shenja zgjasin më shumë se 3 ditë ose keni efekte anësore të papritura,
telefononi doktorin e familjes ose AUSL e referimit.
Në rast emergjence telefono gjithmonë 118 ose shko në Urgjencë.

Mbrojtja është efektive menjëherë pas vaksinimit?
Jo,efektiviteti komplet llogaritet dy javë mbas dozës së dytë (në rastin e dy dozave) dhe pas dy
javësh në rastin e vaksinimit me vaksina një dozëshe.

Çfarë të bëjmë pas vaksinimit
Duhet të respektohen të gjitha mizurat e mbrojtjes kundër COVID-19;vendos në mënyrë të
rregullt maskën (të mbulojë hundën dhe gojën)siç kërkohet nga depozitat kombëtare, mbajë
distancën me të tjerët të paktën 1 metër,shmang grumbullimet dhe larjen e duarve me ujë dhe
sapun ose me lëndë hidro-alkolike.

Faleminderit që je vaksinuar,
mbron veten dhe të tjerët!
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