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Coronavirusi:
Informacioni i vaksinimit
Gjendja më 2 shkurt 2022

Informacione të mëtejshme në gjermanisht dhe 
anglisht në zh.ch/coronaimpfung.

Personat mbi 5 vjeç  mund  
të vaksinohen pa pagesë
nëse 
– nuk kanë temperaturë dhe simptoma të  
 tjera të COVID-19;
– nuk kanë alergji ndaj ndonjë komponenti  
 të vaksinës (PEG);
– nuk janë në izolim apo karantinë.

Të sëmurët nga alergjitë me reaksione të rënda 
në të kaluarën, personat me imunosupresion të 
rëndë dhe gratë shtatzëna në dymbëdhjetë javët 
e para të shtatzënisë, përpara se të vaksinohen 
duhet të konsultohen me mjekun e tyre. Nëse  
jeni alergjikë ndaj një komponenti të vaksinës, 
për t˙u vaksinuar në një qendër vaksinimi ju duhet 
një certifikatë nga mjeku. Gratë shtatzëna 
kanë nevojë për recetën e mjekut për t˙u 
vaksinuar në një farmaci.

Vaksinat Comirnaty® nga Pfizer / BioNTech,  
Spikevax® nga Moderna dhe Janssen® nga 
Janssen janë të lejuara në Zvicër.

Vaksinimi i fëmijëve 5 deri në 11 vjeç
Fëmijët duhet të shoqërohen nga një kujdestar 
ligjor për t˙u vaksinuar. Vaksina është bërë 
posaçërisht për fëmijët.

Vaksinimi i të rinjve 12 vjeç e lart
JTë rinjtë nga mosha 12 deri në 15 vjeç duhet  
të shoqërohen nga një kujdestar ligjor për t˙u  
vaksinuar ose të sjellin një deklaratë pëlqimi 
të nënshkruar prej tij. Kjo mund të shkarkohet 
nga faqja e internetit zh.ch/corona-impfung. 

Të miturit e pashoqëruar pa deklaratë pëlqimi 
duhet të kontaktojnë Spitalin e Fëmijëve Zürich.

Vaksinimi përforcues 12 vjeç e lart
Rekomandohet një vaksinim përforcues duke 
filluar nga 4 muaj pas një vaksinimi të plotë 
(imunizimi bazë) për të gjithë personat e moshës 
12 vjeç e lart. Personat që kanë marrë imunizimin 
bazë në Kantonin e Cyrihut, do të kontaktohen 
nga Drejtoria e Shëndetësisë me SMS ose letër 
dhe do të ftohen të rezervojnë një takim.

Për më shumë informacion: zh.ch/booster.

Veprimi
Të gjithë personat 5 vjeç e lart që banojnë në
Kantonin Zürich mund të regjistrohen në mjetin 
kantonal të regjistrimit (Kantonales Impftool) 
dhe të rezervojnë takime për vaksinimin e tyre 
kundër COVID-19: zh.vacme.ch/start. 

Linja telefonike e vaksinimit: 
0848 33 66 11 ju jep ndihmë për regjistrim.
(Shpenzimet brenda vendit maksimuni 
0.08 Fr / minuti). 

Linja telefonike në Shqip: +41 44 244 54 41

Për më shumë informacion: 
zh.ch/corona-hotline.

Informacioni i kërkuar
Të dhënat personale (Pasaporta / ID, apo 
të ngjashme me to) dhe karta e sigurimit 
shëndetësor.

Vendet e vaksinimit
Qendrat e vaksinimit: Të gjitha informacionet 
dhe vendndodhjet i gjeni në zh.ch/impforte.
Farmacitë: Personat e moshës 16 vjeç e lart 
mund të vaksinohen në farmacitë e përzgjedhura.
Trami i vaksinimit: Mësoni më shumë rreth 
vendndodhjeve në zh.ch/impftram. Vaksinimi 
është i mundur që nga mosha 12-vjeçare.
Qendrat mjekësore: Kontaktoni drejtpërdrejt 
mjekun tuaj të familjes.
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