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Ju mund të porosisni më shumë nga këto broshura falas  
në www.healthpublications.gov.uk

Informacion rreth 
furnizimeve të vaksinimit 
COVID-19 

Unë jam në një nga grupet e 
listuara më lart, pse duhet të pres?
Vaksinat COVID-19 do të bëhen të 
disponueshme pasi të aprovohen për përdorim 
dhe pasi të prodhohet secila paketë. 

Pra, çdo dozë është e nevojshme për të 
mbrojtur ata me rrezik më të lartë. Ju do të 
thirreni sa më shpejt që të ketë vaksinë të 
mjaftueshme. 

Disa njerëz që janë të mbyllur në shtëpi ose 
jetojnë në një shtëpi kujdesi dhe që nuk mund 
të shkojnë në një qendër lokale vaksinimi 
mund të duhet të presin për furnizimin e llojit 
të duhur të vaksinës. Kjo sepse vetëm disa 
vaksina mund të transportohen midis shtëpive 
të njerëzve.

Ku mund ta bëj vaksinën time 
COVID-19?
Vaksinat do të ofrohen në një sërë vendesh. 
Disa ekipe vaksinimi do të vizitojnë njerëzit 
për të ofruar vaksinën, për shembull në 
shtëpitë e kujdesit, njerëzit e tjerë mund të 
duhet të shkojnë në qendrën më të afërt. 
Meqenëse disa nga vaksinat duhet të ruhen 
në një frigorifer me temperaturë shumë të 
ulët, ju mund të mos jeni në gjendje të merrni 
vaksinën në klinikën tuaj normale të mjekut të 
përgjithshëm.

Po sikur qendra që më ofrohet 
nuk është e lehtë që të shkohet?
Ju lutemi përpiquni të shkoni në qendrën e 
vaksinimit që ju ofrohet. Nëse nuk mund të 
merrni pjesë në atë qendër, mund të duhet të 
prisni për të marrë vaksinën në një vend më të 
përshtatshëm. 

A mund të paguaj për një vaksinë 
COVID-19 privatisht ose në një 
farmaci?
Jo, vaksinimi COVID-19 është i disponueshëm 
vetëm përmes NHS për grupet e pranueshme 
dhe është një vaksinim falas.

Ju lutemi lexoni broshurën e informacionit 
të produktit për më shumë detaje mbi 
vaksinën tuaj, përfshirë efektet anësore të 
mundshme, duke kërkuar Kartën e Verdhë 
të Koronavirusit.

Ju gjithashtu mund të raportoni efekte 
anësore të dyshuara në të njëjtën faqe në 
internet apo të shkarkoni aplikacionin e 
Yellow Card.

Vaksinimi, ndihma në mbrojtjen e  
njerëzve më të prekshëm. 

Nëse keni nevojë për më shumë informacion 
mbi vaksinimin COVID-19 ju lutemi vizitoni: 
www.nhs.uk/covidvaccination
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një kujdestar që 
punon në një 
shtëpi  
kujdesi për 
banorët e  
moshuar

Vaksina do ju ofrohet 
fillimisht personave më të 
rrezikuar nga ndërlikimet  
e COVID-19. 

Ju duhet të bëni vaksinën kur të ofrohet nëse jeni:

Pastaj vaksina do të ofrohet 
gjithashtu sipas moshës për:
• ata të moshës mbi 80 vjeç

• ata të moshës mbi 75 vjeç

• ata të moshës mbi 70 vjeç

• të rriturit në listën e pacientëve të 
mbrojtur nga NHS

• ata të moshës mbi 65 vjeç

• të rriturit nën 65 vjeç me gjendje 
afatgjata (shih listën).

Atyre të moshës 50-64 vjeç do t’ju ofrohet 
më vonë. 

Lista e gjendjeve klinike: 
• një kancer në gjak 

(të tilla si leuçemia, 
limfoma ose mieloma)

• diabeti
• demencia
• një problem me zemrën
• një ankesë në gjoks 

ose vështirësi në 
frymëmarrje, duke 
përfshirë bronkitin, 
emfizemën ose astmën 
e rëndë

• një sëmundje e 
veshkave

• një sëmundje e mëlçisë
• imunitet të ulët për 

shkak të sëmundjes 
ose trajtimit (të tilla si 
infeksioni HIV, ilaçe 
steroide, kimioterapi 
ose radioterapi) 

• artriti reumatoid, lupusi 
ose psoriaza 

• të paturit e një 
transplanti organi

• të paturit e një goditje 
në tru ose një sulm 
ishemik kalimtar (TIA)

• një gjendje neurologjike 
ose gjendjen e humbjes 
së muskujve  

• një aftësi e kufizuar e 
rëndë ose e thellë në të 
mësuar

• një problem me 
shpretkën tuaj, p.sh. 
sëmundja e qelizave 
drapër, ose ju është 
hequr shpretka

• janë seriozisht mbipeshë 
(BMI prej 40 e lart)

• janë shumë të sëmurë 
nga ana mendore

Në MB, ekzistojnë dy vaksina të 
aprovuara COVID-19. Ato të dyja 
kërkojnë dy doza për të siguruar 
mbrojtje më afatgjatë. Të dyja janë 
treguar të efektshme në provat 
klinike dhe kanë një rekord të mirë të 
sigurisë.

Një grup i pavarur ekspertësh ka 
rekomanduar që NHS së pari t'i ofrojë 
këto vaksina për ata që rrezikojnë 
më shumë për t'u infektuar me 
sëmundjen dhe për të vuajtur 
nga komplikime serioze ose që po 
vdesin nga COVID-19. Kjo përfshin 
të rriturit e moshuar në shtëpitë e 
kujdesit dhe punonjësit e linjës së 
parë shëndetësore dhe të kujdesit 
shoqëror. 

Kur të bëhet më e mundur vaksina, 
vaksinat do t'u ofrohen personave të 
tjerë në rrezik, sa më shpejt të jetë e 
mundur.

Ju lutem prisni radhën tuaj. Nëse nuk jeni 
në grupet e mësipërme, do të duhet të 
prisni për një vaksinim COVID-19 derisa të 
jenë në dispozicion më shumë furnizime. 

Kur të bëhet më e mundur vaksina, ne 
do t'ua ofrojmë më shumë grupeve të 
popullatës. 

që jetojnë në një 
shtëpi kujdesi për  
të rritur të 
moshuar

një punonjës i 
kujdesit  
shoqëror  
në vijën e  
parë 

një punonjës 
i vijës së parë 
të kujdesit 
shëndetësor

Në të njëjtën kohë, vaksina do të ofrohet 
gjithashtu për: 
• të rriturit që ofrojnë kujdes të rregullt për 

një person të moshuar apome aftësi të kufizuara
• të rriturit e vegjël në vendet me infermieri dhe 

rezidenca qëndrimi me afatgjatë


