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Ku gjej unë 
informacione të 
mëtejshme për 
vaksinimin?  
https://www.integrationsbeauftragte.de/ 
ib-de/staatsministerin/corona
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Çfarë është një vaksinim  
kundër koronës? 
Vaksinime ndihmojnë që të infektohen më pak 
njerëz me virusin e koronës dhe të duhet të futen 
më pak njerëz në spital. Nëpërmjet dhënies së 
vaksinës trupi zhvillon një mbrojtje kundër virusit 
dhe në rast të një infektimi mund të mbrohet nga 
viruset e koronës. 

Sa i sigurt është vaksinimi? 
Siguria në rast të vaksinimit është shumë e rëndë-
sishme. Prandaj ka rregulla dhe kontrolle të rrepta, 
përpara së miratohet një vaksinë. Të gjitha vaksinat 
e miratuara kundër koronës janë atëherë të sigurta. 

Pyetje dhe përgjigje

Kush lejohet të vaksinohet? 
Çdo njeri që nga mosha 16 vjeç mund të vak-
sinohet. Edhe fëmijë dhe të rinj që nga mosha 
12 vjeç lejohen të vaksinohen me deklaratën e 
pëlqimit të prindërve të tyre. 

Pse duhet të 
vaksinohem 
unë? 
Vaksinimi mbron nga 
infektimi me virusin e 
koronës. Nëse njëri 
megjithatë infektohet, 
ecuria e sëmundjes 
nuk është kaq e keqe. 
Ka më pak të ngjarë 
për një shtrim në 
spital. 

Me vaksinimin ti e 
mbron veten, por 
edhe të tjerët! 

A kushton vaksinimi të holla?  
JO. Vaksinimi është falas për të gjithë njerëzit. As 
një sigurim shëndetësor nuk është kusht për këtë. 

Ku mund të le unë të vaksinohem?  
Tek mjeku i familjes ose tek mjekët e fëmijëve. 

Çfarë më nevojitet mua  
për vaksinimin?   
Nevojitet një dokument identifikues me fotografi 
(letërnjoftim, pasaportë, eAT, leje qëndrimi, tol-
erimi ose diçka e ngjashme). Nëse ekziston një 
librezë vaksinimesh ose një kartë e sigurimit shën-
detësor, atëherë duhet të sillen edhe ato me vete.

A shkakton vaksinimi  
infertilitet?
Në kontrollet e kryera nuk ka pasur asnjë in-
formacion që vaksina kundër koronës ndikon 
në fertilitetin femëror ose mashkullor. 

A duhet të lë të vaksinohem?  
Vaksinimi është vullnetar. Asnjëri nuk dety-
rohet për një vaksinim. Çdo njeri mund të 
vendosë lirisht, nëse ai e dëshiron vaksinimin. 
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