
Profesionistët evropianë të kujdesit shëndetësor rekomandojnë vaksinimin 

kundër Gripit edhe për këtë vit 

 

Në vitet 2020-21, aktiviteti i gripit në Evropë mbeti në një nivel të ulët gjatë gjithë sezonit të gripit, 

për shkak të masave të ndryshme të shëndetit publik dhe social të zbatuara për të zvogëluar 

transmetimin e SARS-CoV-2. Sidoqoftë pritet që virusi i gripit sezonal të qarkullojë shumë më 

tepër në këtë dimër, pasi aktivitetet dhe kontaktet shoqërore tani po ri-kthehen në shumë vende 

Evropiane. Përveç kësaj, për shkak të incidencës së ulët të gripit vitin e kaluar dhe një niveli më të 

ulët të imunitetit natyror të popullsisë kundër gripit për sezonin 2021-22, pritet mundësia e rritjes 

së transmetimit dhe e barrës së sëmundshmërisë tek njerëzit. 

Prandaj profesionistët evropianë të kujdesit shëndetësor rekomandojnë popullatën, veçanërisht ata 

që i përkasin grupeve në rrezik, për të mbrojtur veten në mënyrë adekuate nga sëmundjet e 

mundshme serioze duke marrë vaksinën e gripit edhe këtë vit. Për më tepër, është thelbësore që 

njerëzit të mbajnë masat higjienike dhe të shmangin grumbullimet e panevojshme fizike. 

Për të siguruar mbrojtje të mjaftueshme kundër gripit në të gjithë Evropën. Koalicioni për 

Vaksinimin u kujton veçanërisht profesionistëve të kujdesit shëndetësor që: 

• Jini shembull dhe sigurohuni që popullata që mbuloni të jetë e vaksinuar kundër gripit edhe 

këtë vit; 

• Jini vigjilentë për vaksinim sa më të madh të pacientëve në rrezik dhe inkurajojini ata në 

mënyrë aktive të marrin vaksinën e gripit; 

• Siguroni informacion të besueshëm mbi vaksinimet gjatë diskutimit të pyetjeve të 

mundshme që pacientët mund të kenë. 

Koalicioni për Vaksinim gjithashtu u bën thirrje autoriteteve shëndetësore të BE-së, kombëtare 

dhe rajonale që: 

• Sigurim të furnizimit në kohë të vaksinave të gripit dhe mbështetje adekuate për 

profesionistët e kujdesit shëndetësor që i ofrojnë ato; 

• Përfshirje dhe mbështetje e profesionistëve të kujdesit shëndetësor si burime të besuara për 

publikun në komunikimin mbi vaksinimin e gripit për të siguruar marrjen e mjaftueshme 

të vaksinave; 

• Forcim i bashkëpunimit me organizatat e profesionistëve të kujdesit shëndetësor si partnerë 

kryesorë për të ndihmuar në rritjen e besimit tek vaksinat; luftimi i fenomenit të hezitimit 

ndaj vaksinave dhe arritja e marrjes më të lartë në përgjithësi në komunitetet lokale. 

 

Kjo deklaratë është lançuar me rastin e Javës së Ndërgjegjësimit të Gripit e organizuar nga 

OBSH Evropë. 


