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Cfare eshte te godasesh gripin 

• Godasim Gripin eshte simboli i fushates tone te vaksinimit ndaj gripit  

• Te godasesh gripin eshte ta parandalosh ate nepermjet vaksinimit  

• Te godasesh gripin eshte te ofrosh sherbimin e vaksinimit ndaj gripit  

• Te godasesh gripin eshte te punosh per te zbuluuar rastet me grip dhe 
te marresh pjese ne survejancen e gripit  

• Te godasesh gripin eshte te identifikosh sa me heret virusin e gripit  

• Te godasesh gripin do te thote te njohesh te gjitha masat 
parandaluese ndaj gripit si ato te higjenes personale dhe distancimit 
social  

• Te godasesh gripin eshte te dish te trajtosh ate dhe njekohesiht te 
jesh I vaksinuar ndaj tij  

 

 



Strategjia tone  

• Te gjithe mbi 6 muaj duhet te vaksinohen ndaj gripit per te patur nje 
mbrojtje sa me te mire ndaj tij  

• Ne do te sigurojme vetem 100 mije doza vaksine A jane te mjaftueshme? 
JO 

• Pjesa tjeter e vaksines gjendet ne tregun privat? A gabojme nese perserisim 
qe te vaksinohemi te gjithe?   

• Por cfare ndodh shpesh vaksina nuk perdoret 100% dhe nevojat per te nuk 
dokumentohen  

• Qellimi jone eshte te sigurojme qe te perdorim te gjithe vaksinen e ofruar 
100% dhe te rrisim numrin e personave te vaksinuar ndaj gripit duke 
dokumentuar edhe perdorimin e vaksines ne tregun privat  



Objektivat tona 
 
- Te kemi nje mbrojtje vaksinale 70% ndaj personelit shendetesor ne cdo 

qender shendetesore  
 
- Te rrisim numrin e personave me diabet, semundje te mushkrive, astme, 

semundje te zemres te vaksinuar ndaj gripit ne krahasim me nje vit me pare  
 

- Te rrisim numrin e grave shtatezana te vaksinuara ndak gripit ne krahasim 
me nje vit me pare  
 

 
- Te rrisim numrin e personave mbi 65 vjec te vaksinuar ndaj gripit  ne 

krahasim me nje vit me pare  
 



Ndertoni skuadren tuaj 

• Kush mund te jete pjese e skuadres tuaj  

- Epidemiolog  

- Drejtori i shendetit publik 

- Drejtor i spitalit 

- Specialist i promocionit  

- Mjek te perkushtuar  

- Vaksinatore  

- Infermiere te perkushtuar  

- Laborante te perkushtuar  

- Administratore te perkushtuar  

- Dhe te tjere  

 



Vendosni objektivat tuaja  

• Ndertoni objetktiva te arritshme si psh; 

- Trajnimi  i 20 mjekeve dhe infermiereve per gripin dhe vaksinimin ndaj 
tij nga i gjithe spitali te cilet do ti bashkangjiten skuadres tuaj per te 
qene GG 

- Trajnimi i 30 vaksinatoreve per gripin dhe vaksinimin ndaj tij te cilet 
do ti bashkangjiten skuadres tuaj per te qene GG 

- Te mposhtim mitet e gabuara ndaj gripit dhe vaksinimit ndaj tij duke 
organizuar sesione te hapura informuese nje here ne jave me mjeke 
dhe infermiere. Kush desheron te behet GG?  

- Etj  

 



Indikatoret  

• Vendosni indikatore per fushaten tuaj  

• Numri i vaksinimeve  

• Numri i vaksinimeve sipas vaksinatoreve  

• Numri i vaksinimeve sipas grupeve te percaktuara ne fushate  

• Identifikoni grupin qe punon me mire per te fituar stemen GG dhe 
duke i identifikuar me fotot e tyre ne mediat sociale  

• Etj  



Vendosni objektivat tuaja  

• Krijoni , përdorni klinika lëvizëse gjatë javëve në vazhdim për të 
mbushur hapësirat midis turneve apo organizoni vaksinimin ne 
vendin e punes si ju pershtatet juve  

• Bëni një konkurs midis grupeve të vaksinatorëve apo infermiereve . 
Kush grup bën më shmë vaksnime fiton një vleresim.  

• Kërkojini drejtorëve, profesoreve , mjekeve te nderuar që të 
mbështesin fushatën e vaksinimit ndaj gripit, dhe inkurajoni ata për 
tu bërë grup me vaksinatorët për të rritur vaksnimet në muajin e 
parë.  

• Ata mund të bëhen kampion GG, për të eleminuar mitet e gabuara.  

 



Planifikoni fushaten tuaj  

• Sa me thjeshte  

• Me njerezit e duhur  

• Duke ndjekur nje kalendar pune te miremenduar  

• Duke angazhuar personat e pershtatshme  

• Duke motivuar  

• Duke vepruar ne kohe  



Komunikimi  

• Paraqisni sa me mire punen tuaj  

• Paraqiteni ate ne takime  

• Paraqiteni ne mediat sociale dhe jinni aktiv ne to por masni 
shikueshmerine  

• Shfrytezoni mediat sociale te institucioneve 

• Shfrytezoni mediat  

• Shfrytezoni cdo mjet komunikimi  

• Perdorni mesazhet e pergatitura duke I perseritur ato  

• Shperndani materialet informative  

 


