
Formulari i Vërtetimit të Vaksinimit të 
COVID-19 për Masaçusetsin

Në se jetoni, punoni ose studioni në Masaçusets, ju mund 
të përdorni këtë formular vërtetimi për të treguar se keni 
të drejtën për të bërë vaksinën.

Furnizimi me vaksinën e COVID-19 është i kufizuar dhe i nënshtrohet  
fazave të përparësisë sipas rekomandimeve te Grupit Këshillues për  
COVID-19 të Masaçusetsit.

Ju lutemi mbushni formularin për të konfirmuar të drejtën tuaj për të bërë 
vaksinën e COVID-19 në fazën e tanishme të përparësisë.

Mass.gov ka dsaqrime të mëtejshme lidhur me çdo kategori përparësie.

Vetëm ata persona që janë përcaktuar si përfitues për të marrë vaksinën 
në Fazën 1 personat mbi 65 vjeç, qytetarët me 2 ose më shumë kushte të 
përcaktuara mjekësore, banorët dhe stafi me të ardhura të ulëta dhe 
banojnë në shtëpitë e të moshuarve , ose një person që kujdeset për dikë mbi 
75 vjeç duhet të plotësojnë formularin e vërtetimit në këtë kohë.

Gjeni vendin e vaksinave - duhet të lini takim me vendin ku bëhet vaksina.

Çfarë ju duhet për takimin:

Përgatituni të tregoni formularin e vërtetimit në takim:

• Plotësoni formularin në online duke dhënë informacionin e mëposhtëm. Ju 
lutemi jepni adresën e email në se doni që tu dërgohet një kopje me email.

• Është e pranueshme të tregoni emailin e konfirmimit në telefon gjatë takimit.
• Mund ta printoni këtë PDF, ta mbushni dhe ta sillni në takim.
• Në se nuk e printoni formularin apo ta plotësoni në online, mund ta mbushni 

në vendin e vaksinimit.
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Në takim mund t’ju kërkohet informacioni i mëposhtëm:
• Karta e sigurimit. Vaksinimi është falas, keni s’keni sigurim. Në se keni 

sigurim, ju lutemi sillni informacionin me vete.
• Identifikimi, shembujt përfshijnë:

 ○ Kartën ID të lëshuar nga punëdhënësi, që përmban emrin dhe funksionin 
tuaj; ose

 ○ Identifikimin ose licencën e lëshuar nga shteti; ose
 ○ Çekun e fundit

Mund ta bëni vaksinën edhe në se nuk keni patentë ose numër të social 
security.

Ju lutemi identifikohuni se cilit grup parësor i takoni:

 � Jam punonjës shëndetësie (klinik ose jo klinik), përfshi punonjës i kujdesit  
në shtëpi

 � Aktualisht punoj ose banoj në një institucion të kujdesit për të moshuar, 
ose në një institucion të kujdesit të vazhdueshëm për komunitetin e 
pensionistëve, siç përshkruhet më poshtë

 � Jam reagues i parë
 � Unë aktualisht punoj ose banoj në një mjedis rezidencial të kujdesit të  

përbashkët/strehë
 � Unë jam 65 vjeç ose më shumë
 � Unë shoqëroj dikë që është mbi 75 vjeç për të bërë vaksinën dhe takimi 

është lënë në të njëjtën ditë në qendrën e vaksinimit (Gillette, Fenway, 
Eastfield Mall Springfield, DoubleTree Danvers, Natick Mall, Reggie Lewis, 
Dartmouth - ish Circuit City) 

 � Unë vuaj nga 2 ose më shumë sëmundje që parashtruar më poshtë
 � Unë jetoj ose punoj me të ardhura të ulëta ose në shtëpitë për të moshuarit
 � Asnjë nga sa më lart, por unë kam dokumentin e marrjes së dozës  

së parë & dhe po lë takimin për takimin për dozën e dytë.
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Ky informacion nuk është gjithëpërfshirës, ju lutemi shihni afatet 
kohore të shpërndarjes së vaksinës së COVID-19 për informacion 
të mëtejshëm për çdo kategori përparësie:

• Komunitetet e kujdesit për pensionistët të listuar këtu kanë të drejtën për 
vaksinën në Fazën 1

• Shembuj të reaguesve të parë përfshijnë: punonjësit e policisë, të 
zjarrfikësve, njësitë e shërbimit mjekësor emergjent publik ose privat,  
ose ligjzbatuesit federalë

• Mjediset e kujdesit të përbashkët përfshijnë: banesa të përbashkëta në 
grup, streha, programe trajtimi, program edukativ rezidencial, institucione 
korrektues

• Shembujt e punonjësve të kujdesit në shtëpi përfshijnë: ndihmësit e kujdesit 
personal, punonjës të kujdesit në mjedise për të moshuar, punonjës të 
kujdesit mendor/të sjelljes për trajtime në shtëpi, stafi i agjencive shtetërore 
që ofrojnë kujdesin në shtëpi

• Personat  65 vjeç dhe mbi
• Me probleme shëndetësore të përkufizuara nga CDC si grup i riskuar  për tu 

prekur nga  COVID-19:
• Kancer
• Sëmundje kronike të veshkave
• COPD (sëmundje pulmonare kronike e frymëmarrjes)
• Sindroma Down
• Sëmundje të zemrës, si mosfunksionim i rregullt, arteria koronare ose 

kardiomiopi
• Gjendje imunitare (sistem i dobët imunitar) nga një transplantim organi 

kryesor
• Mbi peshë ose shumë mbi peshë (Indeksi i masës trupore [BMI] prej 30 

kg/m2 ose më shumë)
• Shtatzënësi
• Sëmundja Sickle e qelizës
• Duhanpirës
• Diabeti Tip 2  mellitus
• Massachusetts ka identifikuar edhe sëmundjen e astmës të moderuar 

ose të avancuar si kualifikuese për vaksinën
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Firma
 � Unë deklaron në përputhje me ligjin se sipas njohurisë dhe besimit tim unë i 

përkas grupit me përparësi përshkruar sa më lart.
 � Me anë të kësaj dëshmoj nën dënime të dëshmisë së rreme që jetoj, punoj 

ose studioj në Masaçusets.

Emër

Firma

Email (jo i detyrueshëm)

Kodi Postar 
(jo i detyrueshëm)

Datëlindja (mm/dd/vvvv) 
(jo e detyrueshme)

Mbiemër

Data

             /        /
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