
 

 
18 tetor 2021 
 
I nderuar partner: 
 
Po ju shkruajmë për të kërkuar mbështetjen tuaj në edukimin e grave shtatzëna, prindërve dhe njerëzve 
të tjerë me të cilët ju punoni rreth rëndësisë së vaksinës së COVID-19. Puna që ju bëni për të siguruar 
shëndetin e prindërve, foshnjave, fëmijëve dhe të rinjve të Komonuelthit, përfshirë fëmijët dhe të rinjtë 
me nevoja të veçanta shëndetësore dhe familjet e tyre, është më e rëndësishme tani se kurrë më parë. 
Departamenti i Shëndetit Publik dhe Agjencia jonë e Shëndetit dhe Ushqimit në Familje e vlerësojnë 
ndihmën tuaj në shpërndarjen e këtij udhëzimi të ri.  
 
Rekomandime nga Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) 

• Vaksinimi ndaj COVID-19 rekomandohet për të gjithë personat 12 vjeç e sipër. 

• CDC ka lëshuar një Këshillues Shëndeti që rekomandon veprim urgjent për të shtuar vaksinimin 
ndaj COVID-19 midis grave shtatzëna, me gjidhënie, që po përpiqen të ngelen shtatzënë tani 
ose mund të ngelen shtatzënë në të ardhmen.  

o Gratë shtatzëna aktualisht dhe së fundmi kanë më shumë gjasa të sëmuren rëndë me 
COVID-19 në krahasim me gratë jo shtatzëna. Aktualisht, vetëm 31% e grave shtatzëna 
përgjithësisht janë plotësisht të vaksinuara përpara ose gjatë shtatzënisë. Kjo përqindje 
bie në 15.6% për gratë shtatzëna jo-hispanike me ngjyrë, duke zbuluar pabarazitë e 
vazhdueshme në shëndet. 

 
Burime edukimi rreth vaksinimit ndaj COVID-19 

Komonuelthi i Masaçusetsit ka dokumente me fakte, video dhe materiale të tjera në shumë gjuhë për të 
mbështetur edukimin rreth vaksinës së COVID-19. Jini të lirë t’i përdorni këto në faqen tuaj të internetit, 
në rrjetet sociale, në zyrat tuaja dhe me mjete të tjera që ju komunikoni me gratë shtatzëna dhe 
familjet. Mesazhet kryesore përfshijnë ndihmimin e njerëzve për të kuptuar që të tre vaksinat e COVID-
19 janë të sigurta dhe të efektshme, ato të gjitha parandalojnë sëmundje të rënda, shtrimin në spital 
dhe vdekjen dhe që vaksina është falas për të gjithë dhe nuk nevojitet karta e identitetit.    

• Besojini fakteve, merrni materialet e fushatës së vaksinimit (Trust the Facts, Get the Vax 
campaign materials): Reklamat në televizion, videot e animuara dhe materiale të tjera për 
fushatën e ndërgjegjësimit të publikut shumëgjuhësh të Komonuelthit për të nxitur sigurinë dhe 
efektshmërinë e vaksinës së COVID-19. Videot dhe reklamat për prindërit përfshijnë:  

o Vaksina e COVID-19 dhe fëmijët - dëgjojeni nga ekspertët (COVID-19 Vaccine and Kids - 
Hear from the Experts)  

https://emergency.cdc.gov/han/2021/han00453.asp
https://www.mass.gov/info-details/trust-the-facts-get-the-vax
https://www.mass.gov/info-details/trust-the-facts-get-the-vax
https://www.mass.gov/doc/covid-19-vaccine-and-kids-hear-from-the-experts-0/download
https://www.mass.gov/doc/covid-19-vaccine-and-kids-hear-from-the-experts-0/download


 

o Vaksina e COVID-19 dhe fëmijët - Dr. Holly Oh, The Dimock Center (COVID-19 Vaccine 
and Kids - Dr. Holly Oh, The Dimock Center)  

o La vacuna de COVID-19 - Segura y eficaz para todas las personas mayores de 12 años  
o Vaksina e COVID-19: E sigurt dhe e efektshme për të personat gjithë 12 vjeç e sipër 

(COVID-19 Vaccine: Safe and Effective for Everyone 12 and Older) 

o Vaksina e COVID-19: Fakte për prindërit (COVID-19 Vaccine: Facts for Parents)  

o Vaksina e COVID-19: Pyetje nga prindërit (COVID-19 Vaccine: Parent Questions)  

• Edukimi për vaksinën dhe materialet në terren (Vaccine education and outreach materials): 
Grafikë dhe fletushka mbi tematika të tilla si: si të merrni një vaksinë të COVID-19, pa qenë 
nevoja për kartë identiteti ose siguracion shëndeti dhe çfarë duhet të dinë adoleshentët dhe të 
rinjtë rreth vaksinës. 

• Udhëzues për organizimin e një forumi mbi vaksinën e COVID-19 (Guide to hosting a forum on 
the COVID-19 Vaccine): Një material i shkarkueshëm në powerpoint për ofruesit, grupet 
komunitare dhe të tjerët që presin takime rreth vaksinës së COVID-19.   

• Pyetjet më të zakonshme rreth vaksinës së COVID-19 (COVID-19 Vaccine Frequently Asked 
Questions):  Pyetjet e zakonshme rreth vaksinës së COVID-19, vaksinimit, sigurisë së vaksinës e 
të tjera. 

• NgaNënaTeFoshnja (MotherToBaby): Ofruesit e kujdesit shëndetësor dhe publiku mund t’i 
qasen këtij burimi përmes bisedës, mesazheve me tekst, telefonike dhe elektronike për të 
marrë informacion të përdituar e të bazuar në fakte mbi efektet e COVID-19 dhe vaksinave të 
COVID-19 gjatë shtatzënisë dhe gjatë gjidhënies (zhvilluar nga Burimet Njerëzore dhe 
Administrata e Shërbimeve). 

 
Takimet për vaksinën e COVID-19 

• VaxFinder.mass.gov: kërkoni për takime në qendrat e vaksinimit në masë, farmaci, ofruesit e 
kujdesit shëndetësor dhe vendndodhje të tjera në komunitet. 

• Programi i vaksinimit në shtëpi ndaj COVID-19 (COVID-19 In-Home Vaccination Program): 
vaksinimet në shtëpi janë të disponueshme për të gjithë ata që nuk kanë mundësi të shkojnë në 
një qendër vaksinimi. 

• Programi i vaksinimit ndaj COVID-19 i lëvizshëm (COVID-19 Mobile Vaccination Program): 
Punëdhënësit, shkollat, komunitetet dhe organizatat e bazuara në fe dhe grupe të tjera mund të 
kërkojnë klinika të lëvizshme falas dhe shërbime vaksinimi në vendin e tyre .     

 
Faleminderit për mbështetjen tuaj në nxitjen e vaksinimit ndaj COVID-19. Ne vlerësojmë gjithçka që ju 
po bëni dhe nuk mund t’ju falënderojmë mjaftueshëm për punën tuaj të vështirë gjatë kësaj kohe 
sfiduese. 
 
Sinqerisht, 
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https://www.mass.gov/doc/covid-19-vaccine-safe-and-effective-for-12-and-older-zip-file/download
https://www.mass.gov/doc/covid-19-vaccine-safe-and-effective-for-12-and-older-zip-file/download
https://www.mass.gov/media/2349866/download
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https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
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