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Pse duhet të bëj vaksinën time të radhës për COVID-19?
Është e rëndësishme të jeni të përditësuar me vaksinat tuaja kundër COVID-19,
edhe nëse jeni tashmë të vaksinuar ose keni pasur COVID-19. Kjo është për arsye
se:
• mbrojtja që keni marrë nga vaksinat tuaja të mëparshme ose mbrojtja që keni
marrë nga një infeksion me COVID-19 mund të dobësohet me kalimin e kohës
• mund të jeni në rrezik më të lartë që të sëmureni rëndë nëse merrni COVID-19
COVID-19 paraqet një rrezik për shëndetin tuaj dhe shëndetin e foshnjës tuaj.
Shumica e njerëzve që marrin COVID-19 gjatë shtatzënisë kanë simptoma të lehta
ose të moderuara. Megjithatë, ju keni më shumë gjasa të ndiheni shumë keq dhe të
keni nevojë për trajtim në kujdesin intensiv sesa ato që nuk janë shtatzënë. Virusi
gjithashtu mund të shkaktojë komplikime për fëmijën tuaj, duke përfshirë lindjen e
parakohshme ose lindjen e frytit të vdekur.
Fëmijët nën moshën 1 vjeç janë në rrezik më të lartë të shtrimit në spital dhe
sëmundjeve të rënda nga COVID-19. Foshnjat e reja, nënat e të cilëve ishin
vaksinuar gjatë shtatzënisë, kishin më pak gjasa të kishin nevojë për kujdes spitalor
me COVID-19.
Marrja e një vaksine kundër COVID-19 gjatë shtatzënisë ju jep juve dhe fëmijës
suaj mbrojtjen më të mirë të mundshme nga COVID-19.

Sa doza të vaksinës kundër COVID-19 më duhen?
Nëse keni bërë tashmë një raund të parë (zakonisht 2 doza) dhe një dozë të vetme
përforcuese përpara se të ngelni shtatzënë, mund të merrni përforcuesin e dytë
në ose pas javës së 16-të të shtatzënisë (të paktën 4 muaj pas përforcuesit tuaj të
parë).
Nëse keni marrë përforcuesin tuaj të parë në shtatzëninë tuaj aktuale, atëherë nuk
nevojitet një dozë e dytë përforcuese.
Nëse nuk i keni bërë tashmë këto vaksina, mund të merrni raundin e parë
të vaksinave kundër COVID-19 ose përforcuesin e parë në cilëndo fazë të
shtatzënisë.

Kur duhet të marr një përforcues?
Ju duhet të merrni përforcuesin tuaj të paktën 4 muaj pas vaksinës suaj të fundit
kundër COVID-19. Nëse keni pasur COVID-19, duhet të prisni të paktën 4 muaj
përpara se të merrni përforcuesin.

Cila vaksinë do të më ofrohet për përforcuesin tim?
Tre vaksina të përshtatura të mRNA COVID-19 janë rekomanduar si doza
përforcuese nga Komiteti Kombëtar Këshillimor i Imunizimit (NIAC) në Irlandë, pas
miratimit nga Agjencia Evropiane e Barnave (EMA). Këto vaksina janë:
• Comirnaty® BA.1 (vaksina Pfizer)
• Comirnaty® BA.4-5 (vaksina Pfizer)
• Spikevax® BA.1. (Vaksina Moderna)
Vaksinat e përshtatura mund të jepen në shtatzëni. Ndërsa të gjitha vaksinat e
mëparshme ofrojnë mbrojtje kundër COVID-19, vaksinat e përshtatura pritet t 'i
japin më shumë rezistencë mbrojtjes kundër varianteve të COVID-19.

Çfarë dimë për sigurinë e përforcuesve?
Kemi më pak informacion mbi sigurinë e përforcuesve të dytë dhe të mëpasshëm
të COVID-19. Megjithatë, shumë vende i kanë dhënë popullatës së tyre doza të
shumta të vaksinave kundër COVID-19. Studimet tregojnë se nuk ka pasur ndonjë
shqetësim të papritur të sigurisë deri më tani për njerëzit që kanë marrë përforcues
të shumëfishtë.
Pritet që siguria e vaksinave të përshtatura të jetë e ngjashme me vaksinat e
mëparshme. Siguria e vaksinave do të vazhdojë të monitorohet nga EMA.
Të gjitha vaksinat e përshtatura përmbajnë Trometamol, prandaj ju nuk mund t'i
merrni këto nëse keni pasur anafilaksi (reaksion të rëndë alergjik) ndaj Trometamolit.

A janë vaksinat përforcuese të licencuara nga Agjencia
Evropiane e Barnave (EMA)?
Përforcuesit e dytë ose të mëvonshëm të vaksinave mRNA nuk janë miratuar nga
EMA.
Rekomandimet e NIAC mund të ndryshojnë nga rekomandimet e EMA për shkak të
të dhënave dhe konsideratave lokale. Në Irlandë ne ndjekim këshillat e NIAC.

A mund ta bëj vaksinën time kundër COVID-19 në të
njëjtën kohë me vaksinat e tjera?
Po. Nëse duhet të bëni vaksinën kundër gripit ose kollës së mirë, mund të merrni
një vaksinë kundër COVID-19 në të njëjtën kohë.
Vaksina e kollës së mirë rekomandohet ndërmjet javës 16 dhe 36 të shtatzënisë
dhe është e disponueshme gjatë gjithë vitit, zakonisht nga mjeku juaj i
përgjithshëm.

Informacione të mëtejshme
Mund të lexoni më shumë në hse.ie/covid19vaccine ose të telefononi
ekipin tonë në HSELive në 1800 700 700. Ata janë të hapur nga ora 08:00
deri në orën 20:00 nga e hëna në të premte dhe nga ora 09:00 deri në
17:00 të shtunën dhe të dielën.
Gjithashtu mund të flisni me mjekun tuaj të përgjithshëm, infermieren,
farmacistin ose vaksinuesin.
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