
Një udhëzues për gratë që mund 
të mbeten shtatzënë, të cilat 
janë shtatzënë ose po ushqejnë 
fëmijën me gji

Vaksina e koronavirusit ka kaluar 
nëpër shumë teste për t'u 
siguruar që është e sigurt. 

Vaksina e koronavirusit bëhet 
në dy doza. Nëse keni pasur 
vaksinën e parë para se të 
mbeteni shtatzënë, mund të 
vazhdoni dhe të keni të dytën 
me kusht që nuk kishit ndonjë 
efekt anësor serioz në vaksinën e 
parë. 

Nëse jeni shtatzënë, duhet 
të keni dy doza të vaksinës 
koronavirus për t’ju mbrojtur 
juve dhe foshnjën tuaj. Vaksinat 
nuk mund t'ju japin juve 
ose foshnjës tuaj të palindur 
infeksionin e koronavirusit.

Vaksinat e koronavirusit Pfizer 
dhe Moderna preferohen për 
gratë shtatzëna. Nëse keni 
pasur vaksinën tuaj të parë me 
Astrazeneca, mund ta keni këtë 
për vaksinën tuaj të dytë, por 
bisedoni së pari me mjekun ose 
infermieren tuaj për rrezikun e 
mpiksjes së gjakut.



Ushqyerja me gji është vërtet e 
mirë për ju dhe fëmijën tuaj. 

Ekspertët në Komitetin e 
Përbashkët për Vaksinimin dhe 
Imunizimin (JCVI) thonë se ju 
mund ta bëni vaksinën ndërsa 
jeni duke ushqyer me gji. 

Organizata Botërore e 
Shëndetësisë (OBSH) gjithashtu 
pajtohet që gratë që ushqejnë 
gji mund të bëjnë vaksinën.

Nëse e keni lindur fëmijën tuaj 
duhet të bëni vaksinat tuaja sa 
më shpejt të jetë e mundur. 

Është e sigurt për ju që të 
mbeteni shtatzënë pasi të keni 
bërë vaksinat.

Vaksinimi, ndihma në mbrojtjen e njerëzve më të prekshëm. 
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