Vaksinimet për ndalimin e përhapjes
së Koronavirusit COVID-19
Kush mund ta bëjë vaksinën?

Qeveria ka vendosur në çfarë radhe njerëzit do të marrin vaksinën, bazuar në këshillat shkencore që
kanë marrë. Njerëzit që janë të prekshëm për shkak të një gjendje shëndetësore, ata me aftësi të
kufizuara në të nxënë dhe punonjësit e linjës së parë shëndetësore dhe të kujdesit shoqëror janë një
përparësi për të marrë vaksinimin. Nëse nuk jeni në një nga këto grupe, do të ftoheni të bëni
vaksinën sipas grupeve specifike të moshës.

A do të më mbrojë vaksina?
Vaksina do të zvogëlojë mundësinë tuaj për të zhvilluar COVID-19 rreth 2-3 javë pasi të merrni
dozën tuaj të parë. Është e rëndësishme që të merrni dozën tuaj të dytë për të marrë përfitimin e
plotë të vaksinës. Do t'ju ofrohet doza juaj e dytë jo më shpejt se 10 javë pasi të merrni dozën tuaj të
parë. Disa njerëz që janë vaksinuar ende mund të marrin COVID-19, por është shumë më pak i
rëndë.

A është e sigurt vaksina?
Vaksina është e sigurt. NHS (Shërbimi Shëndetësor Kombëtar) nuk do të ofrojë asnjë vaksinim ndaj
COVID-19 për publikun nëse ekspertët e pavarur nuk kanë thënë se është e sigurt për ta bërë këtë.
Vaksinat janë testuar në dhjetëra mijëra vullnetarë nga e gjithë bota. Financimi dhe burimet
shkencore lejuan që të gjitha hapat e zakonshëm për testimin e vaksinave të bëhen më shpejt se
zakonisht.

Cilat janë efektet anësore të zakonshme?
Pas vaksinës tuaj mund të ndjeni butësi në krahun ku keni bërë injeksionin tuaj. Ju gjithashtu mund
të ndjeheni të lodhur, të keni një dhimbje koke, ose të ndjeheni sikur keni një rast të lehtë të gripit.
Këto simptoma normalisht zgjasin vetëm disa ditë. Deri më tani, miliona njerëz i është dhënë një
vaksinë e COVID-19 dhe raportet e efekteve anësore serioze kanë qenë shumë të rralla.

A mund ta bëj vaksinën nëse nuk ha mish apo jam vegan?
Vaksinat e aprovuara të COVID-19 nuk përmbajnë ndonjë produkt shtazor ose vezë. Kjo do të
thotë që ju mund të bëni vaksinën nëse jeni vegan ose vegjetarian, ose nëse nuk hani lloje specifike
të mishit për shkak të fesë tuaj.

Mësoni më shumë rreth programit të vaksinimit COVID-19 në Cambridgeshire dhe
Peterborough përmes faqes së internetit: www.cambridgeshireandpeterboroughccg.nhs.uk

