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Vaksinimi kundër COVID-19

Zonja dhe Zotërinj,
Siç e dini, COVID-19 mund të shkakton pasoja të rënda te personat mbi moshën 65 vjeçare dhe
personat me sëmundje kronike.
Zvicra i ka në dispozicion vaksinat kunder COVID-19 dhe jan efikase 95%. Studimet kan vërtetuar
se në 100 persona të vaksinuar e të cilët janë në kontakt me virusin, 95 janë tërësisht të mbrojtura
ndaj sëmundjes dhe 5 persona mund të sëmuren lehtë.
Mijëra njerëz në botë tashmë janë të vaksinuar. Efektet sekondare që janë vërejtur te këta persona
janë: dhimbje në vend të injeksionit, lodhje, dhimbje koke ose ngurtësi e muskujve (shtrengim).
Reagimet tjera inflamatore janë të mundshme por janë shumë të rralla.
Në ketë moment, vaksinimi është i vetmi veprim i sukseshëm kundër COVID-19 dhe komplikimeve
të rënda. Autoritetet shëndetësore dhe mjekët ju rekomandojnë që të vaksinoheni. Vaksinimi
është pa pagesë, por nuk është i obligueshëm. Informata më të hollësishme mund t'i gjëni në
fletën e bashkangjitur-anex. Ne ju këshillojmë që të diskutoni me mjekun familjarë, personelin e
institucionit- shtëpis së pleqve dhe të afërmit tuaj, për të marrë vëndimin adekuat.
Ju keni përparësi për t'u vaksinuar prej ditës së sotme sepse jeni mbi moshën 75 vjeçare. Nese
dëshironi të vaksinohëni, ju duhet të regjistrohëni. Personeli mjekësor mund të ju vaksinon në
institucionin tuaj - shtepinë e pleqëve (IEPA, EMS, etj.). Nesë jetoni jashtë një institucioni, mundeni
të vaksinoheni në një qendër vaksinimi, ose më vonë, te mjeku dhe në barnatore.
Për t'u vaksinuar:
 regjistrohuni në internet në, https://www.ge.ch/se-faire-vacciner-contre-covid19/inscription-vaccination ose
 telefononi në 0800 909 400
Mvarësisht nga rezervat e vaksinave ne kantonin tuaj, data e vaksinimit mund të ndryshoi dhe të
ketë vonesë për disa ditë.
Për informata më të hollësishme mund të telefononi në numrin kantonal (pa pagesë) 0800 909 400.
Përshendetje të sinqerta.
Doktresha Aglaé Tardin
Mjeke kantonale
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