
Gjithçka që duhet të dini në lidhje me vaksinat kundër Covid-19

Fakte të shpejta:

Vaksinat 
shpëtojnë jetë.

Vaksinat kundër 
Covid-19 kanë 
përmbushur 
standardet më 
strikte të sigurisë.

Vaksinat mbrojnë 
tërë komunitetin 
tuaj. 

Albanian

Nuk ka dëshmi se 
vaksinat kundër 
Covid-19 ndikojnë  
në pjellori.

Vaksinat kundër 
Covid-19 kanë 
lënë një ndikim 
të madh global.

Nuk ka produkte 
njerëzore apo të 
kafshëve, apo 
vezë në listat  
e përbërësve  
të vaksinave  
kundër Covid-19.

Vaksinat ekzistojnë për t’ju 
mbrojtur juve, të dashurit e juaj 
dhe njerëzit përreth që keni.



Gjithçka që duhet të dini në lidhje me vaksinat kundër Covid-19

!  Bazohuni në fakte që janë nga burime të besueshme.

!  Ndërtoni një bankë të këtyre burimeve: uebfaqja për 
Shërbimin Kombëtar të Shëndetësisë (NHS), Organizata 
Botërore e Shëndetësisë (WHO), dhe Kryqi i Kuq Britanez 
(ne jemi një organizatë neutrale e përkushtuar për të  
fuqizuar njerëzit me fakte).

!  Shfrytëzoni kohën për të lexuar dhe kuptuar vaksinat kundër 
Covid-19. Nëse diçka meriton një shtresë plotësuese të 
kujdesit dhe konsideratës, ai është shëndeti juaj.

!  Nëse lexoni diçka në mediat sociale apo në një bisedë të  
një grupi në WhatsApp për të cilën  
nuk jeni të sigurt, kthehuni një hap 
prapa dhe hulumtoni vetë ate.

!  Veprimet tona kanë ndikim tek 
të tjerët, në shumë mënyra.

Mbani mend:
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Vaksinat:
 - Çdo vit, deri në 3 milionë jetë shpëtohen prej 

vaksinave në Mbretërinë e Bashkuar dhe në 
botë. 

 - Për shkak të vaksinave, sëmundjet si lija,  
polio dhe tetanusi më nuk ekzisotjnë apo  
janë shumë të rralla.

 - Nëse marrim vaksinën, ne gjithashtu mbrojmë 
edhe dikë që është më i lëndueshëm sesa 
ne, i cili nuk ka mundësi të merr vetë vaksinën 
(psh. ata që janë të sëmurë apo kanë sistem 
imunitar të dobësuar).

Siguria e vaksinave kundër Covid-19:
 - Nuk ka mundësi që vaksinat të jenë 

miratuar për miliona njerëz nëse do të kishte 
ndonjë dyshim për sigurinë, cilësinë apo 
efektshmërinë.

 - Këto standarde rigoroze janë të vendosura nga 
Agjencia rregullatore për produkte mjekësore 
dhe medikamente, e cila siguron që të gjithë 
medikamentet e përdorura në Mbretërinë e 
Bashkuar të jenë të sigurta. 

 - Vaksina e Oksfordit/AstraZeneca është testuar 
në më shumë se 11,000 njerëz. Vaksina Pfizer/
BioNTech është testuar në 43,500 njerëz.

Burime

NHS – https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/?gclid=EAIaIQobChMIybeg86O87QIVVOvtCh00OAFSEAAYASAA
EgKs3PD_BwE 

Organizata Botërore e Shëndetësisë (WHO) – https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines 
MB dhe Angli – https://www.gov.uk/coronavirus 
Skoci – https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/ 
Uells – https://gov.wales/coronavirus 
Irlanda Veriore – https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19 

Zhvillimi vaksinave kundër Covid-19:
 - Asnjë pjesë e procesit nuk është tejkaluar.

 - Tre gjëra kanë sjellur zhvillimin më të shpejtë 
të vaksinave: financimi i madh, më shumë 
resurse, dhe shumë, shumë studjues.  
Procesi i zhvillimit të vaksinave kundër 
Covid-19 i ka pasur që të trija. 

 - Asnjë vaksinë tjetër nuk ka pasur këtë nivel  
të mbështetjes globale.

 - Bota kishte një prioritet – të ndalon përhapjen 
e këtij virusi vdekjeprurës – ashtu që kishte në 
dispozicion më shumë fonde nga qeveritë në 
tërë globin.

Si funksiojnë vaksinat kundër Covid-19:
 - Vaksinat funksionojnë duke dërguar një sinjal 

tek sistemi imunitar i trupit tuaj për të krijuar 
antitruptha që luftojnë virusin.

 - Ato nuk ndryshojnë AND-në.

 - Nuk ka dëshmi se ndikojnë në pjellori.

Përbërësit e vaksinave kundër Covid-19:
 - Ato nuk përmbajnë ndonjë përbërës njerëzor, 

të kafshëve apo vezë.

Një vështrim më i thellë …


