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Përse duhet të vaksinohem kundër koronavirusit?
Sepse kjo gjë shërben për të mbrojtur shëndetin tuaj dhe shëndetin e njerëzve të
tjerë. Fatkeqësisht koronavirusi SARS-CoV-2 ka shpesh efekt vdekjeprurës,
veçanërisht në brezin e personave mbi 80 vjeç.
Cili është qëllimi i vaksinimit kundër koronavirusit?
Momentalisht nuk ka mjaftueshëm ilaçe efikase për trajtimin e sëmundjes së
shkaktuar nga COVID-19. Vaksinat të cilat ndodhen tani në procesin e aprovimit janë
mundësia e parë reale për ta bërë sëmundjen infektive të kontrollueshme nëpërmjet
mënyrave mjekësore. Vaksinimi do të bëjë të mundur që të infektohen më pak njerëz
dhe që në këtë mënyrë të ketë më pak forma të përkeqësuara të sëmundjes. Vetëm
kështu do të mund të menaxhojmë rikthimin gradual në jetën normale.
A jam i detyruar të vaksinohem?
Jo. Vaksinimi është me dëshirë.
A do të më kushtojë vaksina?
Jo, për qytetarët dhe qytetaret vaksina do të jetë falas, pavarësisht statusit të tyre të
sigurimit. Kostot do t’i marri përsipër qeveria federale. Për më tepër qeveria federale
do t’i ndajë me Landet kostot për ngritjen dhe veprimtarinë e qendrave të vaksinimit.
Kur do të fillojë kjo në Nordrhein-Westfalen?
Sapo të aprovohet një vaksinë, sasitë e gatshme të vaksinës do t’i shpërndahen
shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Qeveria federale do t’i shpërndajë pastaj
vaksinat në përputhje me numrin e popullsisë tek Landet. Qendrat e vaksinimit tek
Nordrhein-Westfalen janë gati për të filluar punë në kohë.
Cilët do të vaksinohen të parët dhe përse?
Është e rëndësishme që të vaksinohen fillimisht njerëzit e moshave 80 vjeç e lart dhe
rezidentët e azileve të moshuarve dhe shtëpive të kujdesit. Ata janë veçanërisht të
rrezikuar ndaj virusit SARS-CoV-2 sepse sëmundja merr shpesh një formë të
rrezikshme tek ta dhe për ata ekziston rreziku më i madh për humbjen e jetës.
Këtu përfshihet dhe personeli në mjedise mjekësore dhe përkujdesje - për shembull,
tek reparti i urgjencës dhe i kujdesit intensiv tek spitalet si dhe tek mjediset e jashtme
dhe të brendshme për kujdesin e pacientëve të moshuar.
Vendimet do të bazohen tek rekomandimet e Komisionit të Përhershëm të Vaksinimit
(STIKO/Ständigen Impfkommission) të qeverisë federale. Ky komision ndodhet tek
Instituti Robert Koch dhe krijon rekomandimet për vaksinimin së bashku me Këshillin
e Etikës dhe Akademinë Kombëtare të Shkencave në Gjermani. Duke bërë këtë gjë,
STIKO nuk merr në konsideratë vetëm shëndetin e individit të vaksinuar, por edhe
atë të gjithë popullsisë.
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A është i mundur vaksinimi i kaq shumë personave në një periudhë kaq të
shkurtër?
Po, një shembull i mirë i këtij rasti janë vaksinat vjetore të gripit.
Me vaksinimin kundër koronavirusit, është thelbësore të vaksinohen shpejt njerëz në
moshë dhe veçanërisht të rrezikuar. Për këtë qëllim përveç ngritjes së qendrave të
vaksinimit do të krijohen skuadra të lëvizshme vaksinimi të cilët do të shkojnë për
shembull tek azilet e të moshuarve dhe tek shtëpitë e kujdesit për të vaksinuar aty
grupet e afektuara (rezidentët dhe personelin). Këto skuadra vaksinimi do të
koordinohen nga qendrat vendore të vaksinimit.
Personeli i spitaleve mund të vaksinohet nga mjekët dhe mjeket e spitalit përkatës.
A mjafton një vaksinim?
Jo, vaksinimi për mbrojtjen nga koronavirusi duhet të kryhet 2 herë brenda intervalit
kohor të disa javëve. Në të kundërt ajo nuk është efektive.
Pse do të ketë qendra vaksinimi?
Qendrat e vaksinimit mund të garantojnë ecuri të mirë organizative dhe të sigurojnë
që vaksina të caktuara kundër COVID-19 të ruhen dhe të përdoren si duhet. Disa
vaksina duhet të ruhen për shembull në temperatura veçanërisht të ulëta; deri në
minus 70 gradë Celsius.
Për më tepër, në qendrat e vaksinimit ku vaksinohen përditë qindra njerëz, dërgesat
e vaksinave përdoren në sasi të mëdha para se të skadojnë. Sipas njohurive të
deritanishme, jetëgjatësia e tyre është shumë e shkurtër.
Një përmbledhje të qendrave të vaksinimit në Nordrhein-Westfalen e gjeni këtu:
https://www.mags.nrw/coronavirus-impfzentren-nrw
Në cilat orare do të jenë të hapura qendrat e vaksinimit?
Qendrat e vaksinimit do të jenë të hapura 7 ditë në javë nga ora 8 e mëngjesit deri në
8 të darkës. Në fazën fillestare do të planifikohen fasha të ndryshme oraresh në
varësi të sasisë së disponueshme të vaksinave.
Si është e organizuar lënia e takimeve?
Është planifikuar përdorimi i numrit të telefonit 116 117 në të gjithë Gjermaninë për të
lënë takimet për vaksinimin për mbrojtjen nga koronavirusi. Për më tepër do të ketë
një faqe në internet dhe një aplikacion në celular ku do të jetë e mundur lënia e
takimit. Këtë detyrë monumentale do ta marrin përsipër Shoqatat e Mjekëve të
Sigurimit Ligjor të Shëndetit (Kassenärztlichen Vereinigungen) të NordrheinWestfalen.

FAQ / STK
Stand 11.12.2020

A mund të rezervoj një takim tani?
Jo, lënia e takimit do të jetë e mundur kur vaksina të jetë e disponueshme tek
qendrat e vaksinimit.
Kur do të mund të vaksinohem?
Kjo varet nga mosha dhe profesioni juaj. Si fillim do të vaksinohen kundër
koronavirusit SARS-CoV-2 njerëzit veçanërisht të rrezikuar, pastaj hap pas hapi të
gjitha grupet e tjera të personave. Renditja do të përcaktohet nga Komisioni i
Përhershëm i Vaksinimit i Institutit Robert Koch.
A mund të mbështeten grupet e profesioneve të së ashtuquajturës
infrastrukturë kritike tek fakti që do vaksinohen të parët?
Po, personat të cilët i përkasin grupeve të profesioneve të infrastrukturës kritike, për
shembull policia dhe zjarrfikësit, janë baza për funksionimin e shtetit dhe të jetës
publike. Prandaj ata do të vaksinohen me përparësi. Gjithsesi ky prioritet do të jetë
dytësor ndaj grupeve të popullatës të cilët janë veçanërisht të rrezikuar, sidomos
njerëzve në moshë.
A është e mundur që vaksina të ruhet dhe të ftohet mjaftueshëm?
Pyetjet logjistike janë të ndërlikuara, por e kanë një zgjidhje. Vaksina jeton vetëm për
një kohë të shkurtër në temperaturën e dhomës, por qendrat e vaksinimit do të
pajisen me sistemet e nevojshme të ftohjes.
A mund të ofrohem si vullnetar për të mbështetur qendrat e vaksinimit?
Vullnetarët janë gjithashtu të mirëpritur tek qendrat e vaksinimit. Ata mund të
ndihmojnë si personel mjekësor nëpërmjet Shoqatave të Mjekëve të Sigurimit Ligjor
të Shëndetit ose mund të kontribuojnë në organizimin e vaksinimeve tek qendra e
vaksinimit. Personat e interesuar për të shërbyer si vullnetarë tek qendrat e
vaksinimit janë të lutur të regjistrohen tek faqja e internetit www.freiwilligenregisternrw.de. Aty janë postuar gjithashtu informacione të mëtejshme.
Për sa kohë do të më duhet të mbaj një maskë?
Kjo është e vështirë të thuhet momentalisht. Maskat shërbejnë për të mbrojtur veten
tonë, por edhe për të mbrojtur njerëzit e tjerë. Sa më shpejt të jetë e disponueshme
një sasi e mjaftueshme vaksinash, aq më shpejt do të kthehet gradualisht në
normalitet jeta publike.
Kur do të mposhtet koronavirusi SARS-CoV-2?
Koronavirusi do të përcaktojë rrjedhën e jetës sonë edhe për pak kohë. Si fillim kur të
ketë mjaftueshëm vaksina në dispozicion dhe të vaksinohen mjaftueshëm njerëz do
të ekzistojë i ashtuquajturi “Imunitet i tufës”, në mënyrë që të mund të jetojmë me
koronavirusin njësoj si jetojmë me viruset e tjera.
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Ku mund të telefonoj për t’u informuar?
Për informacione rreth pandemisë së koronavirusit dhe vaksinës së ardhshme, është
vendosur në dispozicionin tuaj nga qeveria e Landit numri i telefonit për
koronavirusin:
0211 / 9119-1001
Orari i hapjes është si më poshtë:
E hënë - e premte 08:00 - 20:00, e shtunë dhe e diel 10:00-18:00
E-Mail: corona@nrw.de

