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Vaksina pediatrike Pfizer-BioNTech COVID-19 – Fëmijët e moshës 5 deri në 11 vjeç (25 nëntor 2021) 
 
COVID-19 tek fëmijët  
COVID-19 është një infeksion viral që prek kryesisht mushkëritë. Shumica e fëmijëve me infeksion COVID-
19 do të kenë simptoma të lehta ose aspak. Fëmijët mund të përhapin COVID-19 te njerëzit e tjerë edhe 
nëse nuk kanë simptoma. Disa fëmijë mund të sëmuren shumë dhe mund të kërkojnë shtrimin në spital ose 
të përjetojnë simptoma afatgjata, duke përfshirë ndjenjën e lodhjes, vështirësi në frymëmarrje, probleme me 
përqendrimin ose dhimbje muskulore. 
 
Vaksinimi i fëmijëve i mbron ata nga sëmundjet e rënda dhe pakëson përhapjen e virusit në komunitet. Sa 
më shumë fëmijë të vaksinohen, aq më i sigurt do të jetë mësimi në shkolla, sporti apo aktivitete të tjera. Do 
të zvogëlojë rrezikun e shpërthimeve dhe do të parandalojë mbylljet ose ndërprerjet në shkollë dhe aktivitete. 
 
Vaksina pediatrike Pfizer-BioNTech e miratuar për fëmijët 5 deri në 11 vjeç  
Health Canada miratoi vaksinën pediatrike Pfizer-BioNTech për fëmijët e moshës 5 deri në 11 vjeç pasi 
studimet klinike treguan se ajo është e sigurt dhe efektive për këtë grupmoshë. Vaksina siguroi mbi 90% 
efektivitet kundër COVID-19 pas dy dozave në grupin e moshave 5 deri në 11 vjeç në provat klinike. Të 
dhënat tregojnë se fëmijët zhvillojnë një përgjigje të fortë imunitare, të ngjashme me të rinjtë e rritur. Vaksina 
rezultoi gjithashtu e sigurt. 
 
Si funksionon vaksina pediatrike Pfizer-BioNTech  
Kjo është një vaksinë me ARN-mesazher (mRNA). Vaksinat mRNA i mësojnë sistemit tonë imunitar se si të 
prodhojë antitrupa që na mbrojnë nga virusi COVID-19. Pas vaksinimit, trupi i fëmijës suaj do të jetë në gjendje 
të njohë virusin e vërtetë dhe të prodhojë antitrupa për të luftuar infeksionin. Vaksina nuk përmban virusin 
COVID-19, kështu që fëmija juaj nuk mund të marrë një infeksion COVID-19 nga vaksina. 
 
Vaksina pediatrike ka një dozë më të vogël (10mcg) sesa ajo për ata të moshës 12 vjeç e lart. Kjo ndodh 
sepse fëmijët më të vegjël kanë sistem të fortë imunitar dhe kanë nevojë për një sasi më të vogël vaksine për 
t'u mbrojtur. Duhen të paktën dy javë pas çdo doze vaksine për të krijuar mbrojtje. Për mbrojtje të plotë duhen 
dy doza të vaksinës. Distanca e rekomanduar ndërmjet dozave është tetë javë. 
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Miokarditi dhe perikarditi  
• Është një lloj inflamacioni në pjesë të ndryshme të zemrës. Është raportuar rrallë pas marrjes së vaksinës 

mRNA për COVID në të rinjtë dhe të rriturit e rinj. Shumica e rasteve ishin të lehta dhe u zgjidhën me 
pushim dhe trajtim mjekësor. Kur ndodh pas një infeksioni COVID-19, mund të jetë shumë më i rëndë, 
madje edhe te fëmijët. 

• Nuk është vënë re në provat klinike tek moshat 5 deri në 11 vjeç.  
• Kërkoni kujdes mjekësor nëse fëmija juaj zhvillon dhimbje gjoksi, gulçim ose palpitacione pas vaksinimit, 

zakonisht në javën e parë. 
• Vaksinimi rekomandohet ende pasi përfitimet i tejkalojnë rreziqet. 

 
Shtyrja e vaksinimit  
• Nëse fëmija juaj ka temperaturë ose ndonjë simptomë të COVID-19, prisni derisa të ndihet më mirë 

përpara se ta vaksinoni.  
• Nëse fëmijës suaj i është thënë të izolohet sepse ka rezultuar pozitiv ose ka qenë në kontakt të ngushtë 

me dikë që ka COVID-19, ricaktoni takimin e tij për një kohë kur periudha e tij e izolimit ka përfunduar.  
• Nëse fëmija juaj kishte Sindromë Inflamatore Multisistemike (MIS-C), prisni të paktën 90 ditë pas 

diagnozës përpara se të vaksinohet. 
 

COVID-19 dhe vaksina të tjera  
NACI sugjeron që fëmijët e moshës 5 deri në 11 vjeç të presin të paktën 14 ditë nga bërja e një vaksine tjetër 
dhe bërja e vaksinës COVID-19. Kjo është një masë paraprake dhe një interval i shkurtuar ndërmjet këtyre 
vaksinave mund të jepet në baza individuale. Bisedoni me një ofrues të kujdesit shëndetësor për të diskutuar 
situatën e fëmijës suaj. 
 
Konsultohuni me një ofrues të kujdesit shëndetësor  
Flisni me ofruesin e kujdesit shëndetësor ose alergologun e fëmijës suaj përpara se të bëjë vaksinën nëse ai:  
• ëshë duke marrë medikamente që dobësojnë sistemin e tij imunitar - mund të dëshironi të përshtatni kohën 

e vaksinimit të tij me ilaçet e tij 
• pati një reaksion alergjik brenda katër orëve pas marrjes së dozës së parë të vaksinës COVID-19 
• ka alergji të rënda ndaj ndonjërit prej përbërësve të vaksinës 
 
Pëlqimi i informuar për bërjen e vaksinës: Prindërit/kujdestarët do të duhet të japin pëlqimin në emër të fëmijës. 
 
Vazhdoni të mbroni fëmijën tuaj, veten dhe të tjerët  
Vaksinat janë forma më e mirë e mbrojtjes që kemi kundër COVID-19. Në këtë kohë, ne duhet të vazhdojmë të 
mbajmë distancë fizike, të përdorim maskë dhe të pastrojmë duart shpesh, derisa të vaksinohen më shumë 
njerëz. 
 
Për më shumë informacion: Bisedoni me ofruesin tuaj të kujdesit shëndetësor ose vizitoni 
regionofwaterloo.ca/ChildrenVaccine 
 
Content used with the permission of Toronto Public Health. 


