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Kudo që janë njerëzit
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MERRNI VAKSINËN

Vaksinat janë të sigurta dhe efektive.
Vaksinohuni sa më shpejt që të mundeni!

Kjo broshurë bazohet në udhëzimet
të Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe
Organizata Kombëtare e Shëndetit Publik.

Planifikoni vaksinimin tuaj
https://emvolio.gov.gr

Lëshoni certifikatën tuaj të vaksinimit
https://eudcc.gov.gr/start 

Për një AMKA të përkohshme
https://emvolio.gov.gr/pamka

Gjeni një KEP në zonën tuaj
http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep/kepfind

BESONI VETËM SPECIALISTËVE
DHE SHKENCËTARËT
PËR INFORMACIONIN TUAJ

LIDHJE TË DOBISHME PËR VAKSINIMIN
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PËRFITIMET E VAKSINIMIT

VËZHGOJMË MASAT E MBROJTJES

EFEKTET ANËSORE TË VAKSINIMIT

KU MUND TA BËJ
VAKSINËN?

SI MUND TË MARR
CERTIFIKATËN E
VAKSINIMIT

COVID-19

Coronavirus
Vaccine

Sa më shumë njerëz të vaksinohen, aq më shumë zvogëlohet
rreziku i përhapjes së pandemisë tek ata që na rrethojnë.

Duke zvogëluar numrin e njerëzve që sëmuren, ne jemi duke
ndihmuar mjekët të kujdesen më me efektshmëri për
të infektuarit me virusin.

Isshtë një mënyrë e thjeshtë, e sigurt dhe shumë efektive
për të mbrojtur njerëzit nga sëmundjet e dëmshme
dhe pasojat e tyre.

Si të gjitha vaksinat, vaksinat Covid-19 nuk ofrojnë 100% mbrojtje.
Shtë e rëndësishme që pasi të jeni vaksinuar të vazhdoni të respektoni
me të gjitha masat mbrojtëse siç janë mbajtja e maskës, distancimi
shoqëror dhe larja e shpeshtë e duarve.

Ne e mbrojmë veten në mënyrë që nëse biem në kontakt me
të virusi, ne nuk do të sëmuremi rëndë, por vetëm kemi
simptoma të lehta.

Efektet anësore që mund të ndodhin janë të lehta dhe të 
pakta, të tilla si dhimbje në krah në vendin e injektimit, ethe, 
të përziera, dhimbje të muskujve dhe dhimbje koke. Të gjitha 
këto simptoma zbehen shpejt.

Eshtë shumë e rrallë që të ndodhë një reaksion i rëndë alergjik 
ndaj vaksinës. Nëse e bën këtë, zakonisht ndodh brenda disa 
minutash dhe stafi që administron vaksinën trajnohet për të 
trajtuar menjëherë çdo reaksion alergjik.

Pasi të ketë përfunduar vaksinimi
(1 ose 2 doza në varësi të vaksinës)
ju mund të lëshoni certifikatën
vaksinimi kundër COVID-19.

Për të marrë certifikatën dixhitale do
të duhet të vizitoni faqen e internetit:
https://eudcc.gov.gr/start 
Ju gjithashtu do të duhet të keni:
• Emri i përdoruesit dhe fjalëkalimi
   juaj i Taxisnet
• Numri juaj ΑΜΚΑ ose PAAYPA

Nëse nuk mund ta lëshoni certifikatën
dixhital, ju mund të rezervoni një
emërimi në myKEPlive të jetë
shërbehet përmes videokonferencës
ose vizitës KEP në zonën tuaj.

Nëse nuk keni një numër AMKA ose
PAAYPA, mund të lëshoni një AMKA
e përkohshme, që do të përdoret
ekskluzivisht për vaksinimin dhe
lëshimin e certifikatës,
në faqen e internetit:

Për të planifikuar vaksinimin tuaj
ju duhet të vizitoni faqen e internetit:
https://emvolio.gov.gr

Nëse nuk keni qasje në internet,
ju mund të kontaktoni KEP në zonën tuaj.

Nëse jeni duke qëndruar në një strehë
bamirse, i azilkërkuesve qendra ose
ndonjë objekt tjetër, kontaktoni me
personi përgjegjës i objektit
dhe / ose organizata që ofron
shërbime të kujdesit mjekësor
brenda objektit.

Shtë e rëndësishme të vaksinoheni së shpejti dhe të mos prisni.
Duke vepruar kështu, ne ndërtojmë imunitetin në komunitetet tona dhe do 

të jemi në gjendje të kthehemi në jetën tonë normale më shpejt.

https://emvolio.gov.gr/pamka


