Duke iu përgjigjur pyetjeve tuaja në
lidhje me Vaksinën COVID-19
A është e sigurt vaksina COVID-19? Ajo u zhvillua shumë shpejt.
Po. SHBA sigurohet që të gjitha vaksinat të jenë sa më të sigurta. Shkencëtarët zhvilluan
vaksinat COVID-19 shpejt, por prapë ndoqën të njëjtat hapa sigurie që ndiqen për të gjitha
vaksinat. Miliona njerëz të racave dhe etnive të ndryshme janë vaksinuar.

A do të funksionojnë vaksinat e COVID-19 kundër varianteve?
Po. Kur viruset ndryshojnë, ato quhen variante. Studimet sugjerojnë që vaksinat COVID-19
ofrojnë mbrojtje nga variantet aktuale. Edhe nëse një person i vaksinuar infektohet me
COVID-19, ai nuk do të sëmuret aq sa do të sëmurej nëse nuk do të ishte i vaksinuar.
A mund të shkaktojë vaksina e COVID-19 sëmundjen e COVID-19?
Jo. Vaksina COVID-19 nuk përmban virusin e gjallë. Vaksinat COVID-19 funksionojnë duke
mësuar sistemin tuaj imunitar se si të luftojë virusin që shkakton COVID-19. Ndonjëherë
kjo mund të shkaktojë simptoma, të tilla si temperaturë. Këto simptoma janë normale. Ato
janë vetëm shenja se trupi juaj po krijon mbrojtje kundër virusit.
A është e sigurt për mua të marr një vaksinë COVID-19 nëse unë dua të kem një fëmijë
një ditë?
Po. CDC rekomandon një vaksinë COVID-19 nëse po përpiqeni të mbeteni shtatzënë
tani ose mund të mbeteni shtatzënë në të ardhmen. Nuk ka dëshmi se ndonjë vaksinë
shkakton probleme të fertilitetit tek gratë ose burrat. Kjo përfshin vaksinat COVID-19.
A mundet dikush që është shtatzënë ose që ushqen me gji të marrë një vaksinë kundër
COVID-19?
Po. CDC dhe Kolegji Amerikan i Obstetërve dhe Gjinekologëve rekomandon vaksinat
COVID-19 për njerëzit që janë shtatzënë ose ushqejnë me gji. Infeksioni COVID-19 gjatë
shtatzënisë rrit rrezikun e sëmundjeve të rënda dhe lindjes së parakohshme. Përfitimet
e marrjes së një vaksine COVID-19 gjatë shtatëzanisë tejkalojnë çdo rrezik të mundshëm.
Nëse keni pyetje, bisedoni me ofruesin tuaj të kujdesit shëndetësor.
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