Për ty që do të vaksinohesh

Mirë të dini rreth
vaksinës kundër
covid-19

Kështu bëhet vaksinimi
Një inferimier të jep vaksinën në krahun e sipërm
përmes injeksionit. Nëse ke nevojë të vaksinohesh
dy herë atëherë e merr të njëjtën vaksinë të dy herat.
Pas vaksinimit
Pas vaksinimit mer sëpaku një javë para se trupi të ketë
krijuar mbrojtje kundër covid-19. Varësisht nga vaksina
nevojitet numër i ndryshëm i dozave për mbrojtje të mirë.
Pas vaksinimit është e zakonshme të kesh pak dhimbje
të lehtë, skuqje, të ënjtur apo kruarje të krahut. Disa mund
të kenë temperaturë për një kohë të shkurtur, kokëdhimbje
dhe një ndjesi e përgjithshme sëmundjeje. Të gjitha këto
janë reaksione të natyrshme të sistemit imun. Simtomet
janë zakonishtë të buta dhe kalojnë pas ndonjë dite.
Reaksione alergjike janë shumë të pazakonshme.
Nëse ndjehesh keq apo je i shqetësuar pas vaksinimit
duhet t’a kontaktosh shëndetësinë në mënyrë që të
hetohen simtomet e tuaja, pavarësisht a kanë lidhje
me vaksinën apo jo.

PËRSE VAKSINË?
Vaksina kundër covid-19 mund të mbroj ty që mos të
sëmuresh. Ti po ashtu e zvogëlon rrezikun që mos t’i
infektosh të tjerët.

KUJ I OFROHET VAKSINIMI?
Ata që rrezikojnë të sëmuren rëndë u ofrohet vaksina
në radhë të parë. Për momentin vaksina kundër covid-19
u ofrohet atyre që janë 18 vjet e sipër.

VAKSINIMI KUNDËR COVID-19 ËSHTË VULLNETAR
Për ty që dëshiron të dish më shumë para
se të vendosni ka informacione dhe fakte në:
• 1177.se
• folkhalsomyndigheten.se [Instituti i Shëndetit Publik]
• lakemedelsverket.se [Agjensia e Medikamenteve]
• Läkemedelsupplysningen: 0771-46 70 10
[Shërbimi Informativ për Medikamentë]

VAZHDO TË MBROSH VETËN DHE TË TJERËT
Ti që je vaksinuar duhet prapë se prapë t’i zbatosh
rekomandimet për të penguar përhapjen e infeksionit.
• Rri në shtëpi nëse ke simtome.
• Mbaj distancë nga personat e tjerë.
• Pastroj duart shpesh.

Organet shëndetësore i raportojnë rastet e dyshimta
të eftekteve anësore në Agjensinë e Medikamenteve.
Nëse ti pëson eftekte anësore pas vaksinimit ti mund
po ashtu vetë t’i raportosh ato në

www.lakemedelsverket.se/rapportera.
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Para vaksinimit
Para vaksinimit do të plotësoni një deklaratë
shëndetësore ku deklaron nëse ti
• Para vaksinimit do të plotësoni një deklaratë
shëndetësore ku deklaron nëse ju
• Kohën e fundit jeni vaksinuar, ose me ndonjë har
reagerat med svår allergi vid tidigare vaccinationer.
• Vaksinë tjetër ose me vaksinë kundër covid-19
• Gjakoseni lehtë, për ndonjë arsye. Por ju mund të
vaksinoheni prapë se prapë, por është mirë që të dihet që
të parandalohet derdhja e gjaku me rastin e vaksinimit
• Keni reaguar me alergji të fortë gjatë ndonjë
vaksinimi të mëhershëm.

