
Strategjia e vaksinimit
Vaksinimi është mënyra e vetme efektive në hark kohor 
afatgjatë për të ndaluar përhapjen e virusit dhe për të na kthyer 
gradualisht në normalitet. Për të arritur mbrojtjen e ndërsjelltë, 
është e rëndësishme që të vaksinohen sa më shumë njerëz që 
të jetë e mundur. E megjithatë, në fazën fillestare, vaksina nuk 
është në dispozicion në sasi të mjaftueshme, për këtë arsye  
nuk do të munden të vaksinohen të gjithë në të njëjtën kohë dhe 
duhet të përcaktohen përparësitë.

Do të fillojë nje fazë  
e re vaksinimi. 

Çfarë duhet  
të bëj tani?

Shikoni tabelën e fazave të ndryshme 
të vaksinimit. Nesë sëmundja juaj është 

në një nga këto lista, në fillim të fazës 
përkatëse kontaktoni me mjekun tuaj. Ai 

do të vlerësojë gjëndjen tuaj dhe do t’ju 
rregjistrojë për vaksinim. Më pas do të 

merrni ftesën tuaj. 

Personat të cilët janë 
të cenuar për shkak të 
një gjendje shëndetë-
sore para-ekzistuese

AL

Ju do të merrni automatikisht 
ftesën tuaj.

Ështe rradha  
e grup moshës tuaj

ARNm

Këto vaksina përmbajnë një skemë për të krijuar një komponent 
të virusit- molekulën mesazhere  mRNA. mRNA e injektuar 
depërton vetëm në citoplazmë,  dhe jo në bërthamën e qelizës 
dhe për këtë arsye nuk ndërvepron me ADN-në mARN udhëzon 
qelizat tona se si të prodhojnë një proteinë që shkakton 
përgjigje imune në trupat tanë dhe më pas degradon. Qelizat 
riprodhojnë proteinën Spike te virusit. Trupi më pas zhvillon 
antitrupa kundrejt kësaj proteine të quajtur Spike dhe mbron 
veten në rast të kontaktit me Covid-19. 

Këto vaksina përdorin një virus të padëmshëm si vektor. 
Vektori viral i përdorur nuk është ai që shkakton COVID-19. 

Sapo injektohet në trup, virusi në vaksinë prodhon proteinën 
Spike të SARS-CoV-2. Kjo proteinë nuk ju bën të sëmureni. 

Ajo bën punën e saj, pastaj zhduket. Përmes këtij procesi, 
organizmi arrin të krijojë një përgjigje të shpejtë imune kundër 

proteinës Spike, lufton dhe e refuzon virusin në rast kontakti.

Vektorët

16+

në një interval 
prej 4 javësh

2 doza

ARNm

-90°C deri në  -60°C
2 deri në 8°C  5 ditë 

Pfizer
BioNTech 

BNT162b2 
Comirnaty

18+

në një interval 
prej 4 javësh

2 doza

ARNm

-25°C deri në  -15°C
2 deri në 8°C 30 ditë 

Moderna
mRNA-1273

18+

në një interval 
prej 10 javësh

2 doza 

2°C deri në  8°C
2 deri në 8°C 30 ditë 

AstraZeneca
Oxford

AZD1222

Vektörler 18+

1 doz 

-20°C
2 deri në 8°C 3 muaj 

Janssen 
J&J

Ad26.COV2.S

Vektörler 

Vaksinat e aprovuara 

5 6
2 3

4
1 >  75+

>  Personat 
të cilët janë 
shumë të 
rrezikuar

>  Personeli shëndetësor
>  Rezidentët e shtëpive 

të kujdesit për të 
moshuar

>  Personat me aftësi 
të kufizuara dhe 
që jetojnë në  një 
institucion.

>  74  70
>  Personat të 

cilët janë në 
mënyrë të 
konsi-
derueshme 
të rrezikuar.

>  69  65
>  Personat 

të cilët janë 
mesatarisht 
të rrezikuar

>  64  55
>  Personat të cilët 

kanë një gjëndje 
shëndetësore që i vë 
ata në rrezik më të 
madh

>  Kategori 
specifike të 
popullatës së 
përgjithshme

> 54  16/18

Lodhje Dhimbje koke Dhimbje te 
muskujve

Të dridhura Dhimbje 
të kyçeve

Temperaturë

zzz

Dhimbje në vendin 
e injektimit

Reagimet tipike  
ndaj vaksinimit
Këto simptoma zakonisht zhduken 
plotësisht pas disa ditësh. Nëse 
këto simptoma vazhdojnë ose 
nëse shfaqen simptoma të tjera  jo 
tipike, këshillohuni me mjekun tuaj 
të familjes.
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