Vaksinimi kundër COVID-19

 COVID-19 nuk do të zhduket menjëherë.
 Në sajë të vaksinës dhe duke vazhduar respektimin e masave sanitare gjithashtu, ne mund të
shpresojmë ta lëmë prapa krizën aktuale dhe së shpejti të marrim frymë lirisht.
 Vaksina ju mbron ju por mbron gjithashtu edhe të tjerët kundër koronavirusit.
 Vaksina është falas.

Si funksionon vaksina ?
• Në sajë të vaksinës, trupi juaj prodhon antitrupa
• Këta antitrupa ndihmojnë në luftimin e grimcave të virusit
• Do të jeni në kontakt me virusin më vonë? Në këtë rast, antitrupat do t'ju mbrojnë!

Pse është i rëndësishëm vaksinimi ?
Për të mbrojtur veten dhe të tjerët
Koronavirusi është i rrezikshëm për shumë njerëz:
• për njerëzit e moshës nga 65 vjeç e lart
• për njerëzit që vuajnë nga sëmundje të mushkërive, të zemrës ose ato vaskulare
• për njerëzit që vuajnë nga diabeti ose që kanë një sistem imunitar të dobët (p.sh.ata që vuajnë nga kanceri)
Por virusi mund të jetë i rrezikshëm gjithashtu edhe për të rinjtë dhe njerëzit e shëndetshëm.

Për të luftuar kundër përhapjes së virusit
 Nëse vaksinohet më shumë se 70% e popullsisë belge, virusi do të përhapet më ngadalë. Ky quhet
imunitet kolektiv.
 Jeta juaj do të kthehet në normalitet më shpejt.
 Trupi juaj do të jetë më i fortë për të luftuar virusin.

Si bëhet vaksinimi ?




Ju do të merrni një injeksion në pjesën e sipërme të krahut
Për disa vaksina, do të merrni një injeksion të dytë disa javë pas vaksinës së parë.
14 ditë pas vaksinës, ju do të jeni të mbrojtur mjaftueshëm kundër koronavirusit

A është e sigurt vaksina ?


Prodhimi i vaksinave kërkon një ekspertizë të madhe. Shkencëtarët në disa vende kanë punuar
shumë për të prodhuar vaksina sa më shpejt të jetë e mundur.

Vaksina është monitoruar në mënyrë rigoroze nga disa autoritete të pavarura. Vaksina është e
sigurt.

A shkakton vaksinimi efekte anësore ?
Ju mund të keni ndoshta:
o një skuqje të lehtë të lëkurës, dhimbje ose enjtje në pjesën e sipërme të krahut
o lodhje
o dhimbje koke
o pak ethe (temperaturë)
Kjo është normale dhe nuk ka rëndësi, efektet anësore zhduken pas disa orësh ose ditësh.

Kush do të vaksinohet ?




Vaksinimi ka të bëjë me të gjithë njerëzit mbi moshën 18 vjeç
Vaksinimi kundër koronavirusit kryhet me dëshirë dhe është falas për të gjithë
Vaksina nuk është e detyrueshme

Ju do të informoheni nga njerëzit që keni besim në qendrën tuaj të strehimit ose që janë në kontakt me
ju.
Vaksinimi mund të organizohet në dy mënyra :
 ose do të bëhet në vendin ku ndodheni
 ose do të shoqëroheni në qendrën më të afërt të vaksinimit me transport të organizuar

Do t’ ju kërkohet të jepni mbiemrin tuaj, emrin dhe datën e lindjes në mënyrë që të keni një kartë
vaksinimi. Nëse nuk dëshironi të komunikoni të dhënat tuaja, vaksinimi mund të bëhet në mënyrë
anonime, por në këtë rast, ju nuk do të merrni kartë vaksinimi.
Pas injeksionit sigurohet një periudhë monitorimi nga 15 deri në 30 minuta.

Pasi të vaksinoheni, vazhdoni të respektoni gjestet pengesë :
Do të jetë e nevojshme të qëndroni të kujdesshëm akoma edhe për një kohë duke respektuar të gjitha masat
paraprake të dobishme: (mbajtja e maskës, distanca fizike, higjiena e duarve, ajrosja e mjediseve...), për disa arsye :
 Vaksina nuk ju mbron menjëherë pas marrjes së saj.
 Popullsia vaksinohet gradualisht, ne nuk jemi të vaksinuar të gjithë në të njëjtën kohë.

Në rast problemesh, mund të kontaktoni njerëzit tuaj të besuar në qendrën tuaj. Në rast urgjence,
mund të telefononi në numrin 112 për ndihmë mjekësore urgjente.

Dokument i realizuar dhe i përkthyer nga SetisW

