
Gripi sezonal  mund të  
bëhet serioz  

për shëndetin tuaj,  
nëse jeni mbi  

65 vjeç
Vaksinimi  

është mbrojtja  
më e mirë  

kundër gripit

CAKTO NJË  
TERMIN PËR 

VAKSINIM PËRMES 
MJEKUT TUAJ AMË

E rëndës ishme!
Personat që kanë 65 vjeç e më shumë; Personat me sëmundje kronike, fëmijët 
e moshës 6 muaj deri në 5 vjeç, gratë shtatzëna dhe punonjësit shëndetësorë 
mund të vaksinohen falas kundër gripit!

Caktoni vaksinimin nëpërmjet mjekut tuaj të familjes!
Mjeku juaj do të kontrollojë gjendjen tuaj shëndetsore dhe do të caktojë një 
termin të lirë për vaksinim falas kundër gripit, në qendrën tuaj më të afërt të 
vaksinimit.
Nëse nuk bëni pjesë në këtë kategori, vaksinën kundër gripit sezonal mund ta 
merrni në Qendrën më të afërt të Shëndetit Publik (650 denarë) pa caktuar 
termin paraprak.



Gripi mund të bëhet një  
sëmundje serioze,  
sidomos  për njerëzit me 
sëmundje kronike  

si diabeti, astma dhe  
sëmundjet e zemrës

CAKTO NJË  
TERMIN PËR 

VAKSINIM PËRMES 
MJEKUT TUAJ AMË

E rëndës ishme!
Personat që kanë 65 vjeç e më shumë; Personat me sëmundje kronike, fëmijët 
e moshës 6 muaj deri në 5 vjeç, gratë shtatzëna dhe punonjësit shëndetësorë 
mund të vaksinohen falas kundër gripit!

Caktoni vaksinimin nëpërmjet mjekut tuaj të familjes!
Mjeku juaj do të kontrollojë gjendjen tuaj shëndetsore dhe do të caktojë një 
termin të lirë për vaksinim falas kundër gripit, në qendrën tuaj më të afërt të 
vaksinimit.
Nëse nuk bëni pjesë në këtë kategori, vaksinën kundër gripit sezonal mund ta 
merrni në Qendrën më të afërt të Shëndetit Publik (650 denarë) pa caktuar 
termin paraprak.

Vaksinimi  
është mbrojtja  

më e mirë  
kundër gripit



Vaksinimi i gripit  
rekomandohet në 
çdo kohë gjatë 
shtatëzanisë  
tuajë
- Një foshnjë e lindur nga 
një nënë që është vaksinuar 
kundër gripit do të ketë 
imunitet në muajt e parë të 
jetës.

CAKTO NJË  
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VAKSINIM PËRMES 
MJEKUT TUAJ AMË

E rëndës ishme!
Personat që kanë 65 vjeç e më shumë; Personat me sëmundje kronike, 
fëmijët e moshës 6 muaj deri në 5 vjeç, gratë shtatzëna dhe punonjësit 
shëndetësorë mund të vaksinohen falas kundër gripit!

Cakton i  vaks in imin  nëpërmjet  mjekut  tuaj  të  fami l jes !
Mjeku juaj do të kontrollojë gjendjen tuaj shëndetsore dhe do të caktojë një 
termin të lirë për vaksinim falas kundër gripit, në qendrën tuaj më të afërt 
të vaksinimit.
Nëse nuk bëni pjesë në këtë kategori, vaksinën kundër gripit sezonal mund ta 
merrni në Qendrën më të afërt të Shëndetit Publik (650 denarë) pa caktuar 
termin paraprak.



Ministria e Shëndetësisë 
ka siguruar për punonjësit 
shëndetësorë vaksina 
falas kundër gripit. 
Ju mund të kërkoni më 
shumë informacione nga 
personat përgjegjës në 
institucionin tuaj.

Mbroni veten  
dhe pacientët  
tuaj nga gripi

Vaksinohuni!


