Faktet më të rëndësishme në lidhje me vaksinimin ndaj
koronavirusit
Në lidhje me muajt e vjeshtës dhe dimrit, vaksinimi ndaj koronavirusit vlen për të gjithë në kantierin e
ndërtimit. Kjo është mënyra e vetme që mund ta kalojmë sezonin e ftohtë në mënyrë të sigurt së bashku.
Këtu nga dokumentet e Zyrës Federale të Shëndetit Publik BAG paraqitet një përmbledhje e pikave të
rëndësishme mbi vaksinimin për industrinë e ndërtimit.
 Ju mbroni shëndetin tuaj dhe shëndetin e të gjithë ekipit të kantierit.
 Ato mundësojnë operacionet e kantierit të ndërtimit me sa më pak masa mbrojtëse që kërkojnë kohë dhe
bezdisëse që të jetë e mundur.
 Koha e nevojshme për vaksinim është shumë e shkurtër. Keni nevojë për dy takime vaksinimi prej vetëm
15 minutash në interval prej katër javësh. Ekzistojnë gjithashtu shumë mundësi për vaksinim në rajonin
tonë - edhe gjatë fundjavave.
 Vaksinimi forcon sistemin tuaj imunitar. Ndihmon trupin tuaj të luftojë virusin. Rreziku i infektimit nga
Covid-19 bëhet shumë i vogël.
 Ju nuk merrni Covid-19 përmes vaksinimit. Nuk ka koronavirus në vaksina.
 Mund të ketë efekte anësore me çdo vaksinim: Vendi i vaksinimit në krah është i kuq, i dhimbshëm ose i
ënjtur / dhimbje koke / lodhje / dhimbje të muskujve dhe kyçeve / ethe të buta. Në shumicën e kohës
efektet anësore janë të dobëta dhe mbarojnë shpejt.
 Vaksinimi do t'ju mbrojë nga sëmundja për të paktën 12 muaj.
 Disa persona mund të infektohen nga Covid-19 pavarësisht vaksinimit. Pas vaksinimit ka më shumë
mundësi që të mos sëmureni rëndë.
 Vaksinimi gjithashtu ka kuptim edhe nëse tashmë keni kaluar infektimin me koronavirus. Në këtë rast, një
vaksinim është i mjaftueshëm. Në këtë mënyrë ju mbroheni më mirë për një afat më të gjatë.
 Nëse jeni plotësisht të vaksinuar, ju dhe njerëzit e tjerë plotësisht të vaksinuar mund të shmangni
mbajtjen e distancës kur punoni së bashku edhe në takime private.
 Nëse jeni plotësisht të vaksinuar, ju automatikisht keni të drejtë për një certifikatë Covid dhe për këtë
arsye shumë më pak kufizime në aktivitete të kohës së lirë në Gjermani dhe udhëtime jashtë vendit.
 Vaksinimi është falas për ju. Ju nuk keni nevojë për një kartë të sigurimit shëndetësor për t'u vaksinuar
falas në Zvicër.

