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Coronavirus: Informacione mbi vaksinën mRNA në kantonin e Bernë
Vaksina është vullnetare dhe falas Juve ju
nevojiten 2 vaksina mRNA në një distancë
kohore prej 4-6 javësh.

A mund të vaksinohem unë?
Po, nëse:
Angle-right jeni 5 vjeç ose më i madh
Angle-right nuk keni temperaturë ose simptoma të tjera
COVID-19
Angle-right nuk keni alergji kundrejt një përbërësi të
vaksinës
Angle-right nuk jeni në izolim ose karantinë
Angle-right nëse janë shtatzënë duke filluar nga java e
12-të
Alergjiket dhe alergjikët me reaksione të rënda
kundrejt vaksinave si dhe personat me imunosupresion të rëndë duhet që para vaksinimit të
konsultohen me mjeken ose me mjekun e tyre.

12-15 j.

Çfarë duhet të kem parasysh, nëse jam
ndërmjet 12 dhe 15 vjeç?
Të rinjtë e aftë për të gjykuar nuk është e detyrueshme që të shoqërohen nga një person kujdestar ditën që kryhet vaksinimi.

Si të veproj unë?
Të gjithë personat duke filluar nga 5 vjeç
mund të regjistrohen në https://be.vacme.ch
dhe të rezervojnë një datë.

Si funksionon mundësia Walk-In?
Regjistrohuni në https://be.vacme.ch pa
rezervuar një takim dhe shkoni në oraret e
hapjes te një ofrues shërbimi Walk-In.
Nëse nuk keni akses në internet, shkoni te
një vend vaksinimi ku ofrohet Walk-In. Atje do
merrni ndihmë gjatë regjistrimit.

Ku mund të vaksinohem unë?
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Coronavirus: Informacione mbi
Janssen (Johnson&Johnson)Vaksinimi në Kantonin e Bernë
Vaksinimi është vullnetar dhe falas. Juve
ju nevojitet vetëm 1 vaksinë me vaksinën
COVID-19-Janssen.

A mund të vaksinohem me COVID-19Janssen?
Po, nëse:
Angle-right jeni 18 vjeç ose më i madh
Angle-right nuk keni temperaturë ose simptoma të tjera
COVID-19
Angle-right nuk keni alergji kundrejt një përbërësi të
vaksinës
Angle-right nuk jeni në izolim ose karantinë

Si të veproj unë?
Të gjithë personat duke filluar nga 18 vjeç mund
të regjistrohen në https://be.vacme.ch/ dhe të
rezervojnë një datë. Gjatë këtij procesi zgjidhni
një vend vaksinimi me Covid-19-Janssen.

NUK KA mundësi Walk-In

Ku mund të vaksinohem unë?

Alergjiket dhe alergjikët me reaksione të
rënda kundrejt vaksinave si dhe personat
imuno-supresion të rëndë duhet që para
vaksinimit të konsultohen me mjeken ose me
mjekun e tyre.

Kush nuk duhet të vaksinohet me COVID-19Janssen?
Angle-right Personat e rrezikuar shumë
Angle-right Gratë që ushqejnë fëmijët me gji dhe shtatzënë

Vlefshmëria e certifikatës
Pas një vaksinimi me COVID-19-Janssen
certifikata është e vlefshme vetëm pas 22
ditësh nga vaksinimi.

