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Imuniteti ndaj COVID-19

Infektimi natyral 
nga SARS-CoV-2 Vaksinimi

Çfarë 
kuptimi 
praktik ka 
për ju?

Përgjigja 
imunitare

Jetëgjatësia e 
mbrojtjes

Variantet dhe 
mbrojtja prej 
tyre

•Mund të bëheni sëmureni 
shumë keq nga COVID-19.

•Keni shumë mundësi të zhvilloni 
ndrlikime afat-gjata (COVID i 
zgjatur).

•Mund të bëheni burim i 
përhapjes së virusit.

•Përgjigja imune varion shumë 
nga personi në person. Faktorë 
të shumtë mund të përcaktojnë 
efektivitetin e saj, si p.sh. 
mosha. Disa njerëz nuk kanë 
mbrojtje afat-gjatë të 
zbulueshme.

•Varet prej ashpërsisë së 
sëmundjes; ata të cilët e kalojnë 
rëndë kanë mbrojtje afat-gjatë 
më të mirë.

•Varion dhe nuk njihet 
plotësisht.

•Reduktohet me kalimin e kohës 
te ata që e kalojnë lehtë.

•Ri-infektimi i mundur, por i 
pazakontë. 

•Duke qenë se përgjigja ndaj 
infektimit natyral varion, sistemi 
imunitar mund mos të jetë në 
gjandje të njohë variantet viral. 

•Redukton në mënyrë të 
konsiderueshme mundësinë për të 
zhvilluar COVID-19 dhe se sa keq 
sëmureni.

•Nxit një përgjigje imune të 
kontrolluar dhe të sigurtë.

•Redukton mundësinë të përhapni 
virusin te të tjerët.

•Vaksinat nuk ju japin COVID-19.

•Varion por në shumicën e rasteve 
(madje edhe te më të moshuarit) 
nxit një përgjigje të fortë imunitare.

•Mund të nxisë një përgjigje më 
robuste imune.

•Imuniteti ndaj virusit prej 
infektimit natyral përforcohet pas 
vaksinimit.

•Ende shumë për të mësuar por dy 
doza (Pfizer, Moderna ose Astra-
Zeneca) prodhojnë një mbrojtje 
afat-gjatë deri tani.

•Vaksinat përforcuese mund të 
ruajnë një përgjigje të fortë imune.

•Dy doza të disa prej vaksinave 
prodhojnë mbrojtje të fortë ndaj 
varianteve të identifikuar deri tani. 

•Niveli i lartë i antitrupave të 
prodhuar është në gjandje të 
mbrojë ndaj varianteve.

•Vaksinat mund të përshtaten që 
të përforcojnë imunitetin ndaj 
varainteve.

Vaksinimi nxit përgjigje imune më  efektive dhe më  afat-gjatë  krahasuar 
me infeksionin natyral.

Edhe në se keni kaluar COVID-19, vaksinimi do të  përforcojë çfarëdolloj 
imuniteti që  mund të  keni krijuar prej infektimit natyral.
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