
Për publikun

5 Pyetje dhe përgjigje rreth COVID-19: 

vetëizolimi, vetëkarantina



Lutem konsideroni që informacionet për COVID-19 janë në përditësim të

vazhdueshëm në vijim të zbulimeve dhe fakteve për këtë sëmundje të re.



Burimi i Informacionit

Materiali është përshtatur në shqip bazuar në informacionin e përditësuar të

OBSH-së, për pyetjet që mund t’i bëhen Mjekëve të Familjes dhe infermjerëve

gjatë aktivitetit të përditshëm në kushtet e epidemisë COVID-19 lidhur me

vetëizolimin dhe vetëkarantinën.



Trualli

Çdonjëri prej nesh është përgjegjës për të pakësuar përhapjen e infeksionit

duke patur informacionin e duhur dhe duke zbatuar masat e autoriteve në vend.  

Së bashku mund të mbrojmë veten dhe të gjithë të tjerët rreth nesh.



Qëllimi

Ky material është publikimi i dytë i një serie materialesh trajnimi lidhur me 

COVID-19 bazuar në pyetjet që u bëhen profesionistëve shëndetësore nga

publiku me qëllim informimin motivues të publikut lidhur me rolin e tyre në

parandalimin e përhapjes së COVID-19 duke mbrojtur veten dhe të tjerët

përreth.



P1. Çfarë duhet të bëj nëse kam simptomat e COVID-19 
dhe kur duhet të kërkoj ndihmë mjekësore?

Nëse ke simptoma të lehta të tilla si kollë
dhe temperature të lehtë, në përgjithësi
nuk ka nevojë të kërkosh ndihmë
mjekësore. Qëndro në shtëpi, 
vetëizoloju, dhe monitoro simptomat
tuaja. Përditësoju me dhe zbato
udhëzuesit kombëtarë të vetëizolimit. 

Kërko ndihmë mjeksore duke telefonuar
127 ose mjekun tuaj të familjes nëse ke
vështirësi në frymëmarrje ose
dhimbje/shtypje në gjoks. 



P2. Çfarë duhet të bëj nëse kam patur kontakt të
ngushtë me dikë me COVID-19?(1) 

Nëse ke qenë në kontakt të ngushtë me dikë me 
COVID-19, ti mund të jesh infektuar. 

Kontakt i ngushtë do të thotë:

që ti jeton në një shtëpi me një të infektuar me 
COVID-19

i shërben një të infektuari me COVID_19

ose ke qenë në të njëjtin ambjent në një distancë
më të vogël se 1 metër prej atyre që kanë
sëmundjen. 

Në këto raste më e mira është të qëndrosh në
shtëpi. 



P2. Çfarë duhet të bëj nëse kam patur kontakt të

ngushtë me dikë me COVID-19?(2)

Je i vëmendshëm që: 

• Nëse sëmuresh edhe me simptoma të lehta ti duhet të vetëizolohesh

• Edhe nëse mendon që nuk ke qenë i ekspozuar ndaj infeksionit me COVID-

19, por zhvillon simptoma, duhet të vetëizolohesh dhe të monitorosh

gjendjen tënde shëndetësore.  

• Ka më shumë gjasa që të infektosh të tjerët në stadet e hershme të

sëmundjes kur sapo ke simptomat e lehta, kështu që vetëizolimi i hershëm

është shumë i rëndësishëm. 

• Nëse nuk ke simptoma, por ke qenë i ekspozuar ndaj një personi të

infektuar, duhet të vetëkarantinohesh për 14 ditë. 

Pse 14 ditë? Sepse koha midis kontaktit me COVID-19 dhe momentit kur

simptomat fillojnë, zakonisht është 5-6 ditë, por kjo periudhë mund të

variojë nga 1 deri 14 ditë.



P2. Çfarë duhet të bëj nëse kam patur kontakt të

ngushtë me dikë me COVID-19?(3)

Nëse ke COVID-19 të konfirmuar me test, vetëizoloju për 14 ditë. Respekto

këtë kohëzgjatje edhe pse simptomat mund të jenë larguar përpara kësaj

periudhe. Kjo është një masë parandaluese e përhapjes së infeksionit sepse

ende nuk dihet me saktësi për sa kohë njerëzit mbesin burim për përhapjen e 

infeksionit pasi ato e kanë marrë veten dhe ndjehen të shëruar.

Përditësoju me dhe zbato udhëzuesit kombëtarë të vetëizolimit. 



P3. Çfarë do të thotë të vetëizolohesh?(1)

Vetëizolimi është një masë e rëndësishme që
merret nga ato që kanë simptoma të COVID-19 
për të parandaluar infektimin e anëtarëve të tjerë
të familjes dhe të të tjerëve në komunitet. 

Vetëizolimi do të thotë që një person që ka 
temperaturë, kollë ose simptoma të tjera të
COVID-19 qëndron në shtëpi dhe nuk shkon në
punë, shkollë ose në vende publike. Kjo masë
merret në mënyrë vullnetare nga personi vetë
ose bazohet në rekomandimin e profesionistit
shëndetësor, psh të mjekut të tij të familjes. 

KUJTO: 

nëse një person është në vetëizolim është
sepse ai ose ajo janë të sëmurë me një formë
të lehtë të COVID-19 dhe jo me një formë të
rëndë që kërkon vëmëndje mjekësore. 



P3. Çfarë do të thotë të vetëizolohesh?(2)

Gjatë vetëizolimit ndiq rregullat e mëposhtme:

• Qëndro brenda mundësive në një dhomë më vete, të mirëajrosur, që të

mundëson higjenën e duarve dhe me tualet të veçantë

• Nëse nuk është e mundur një dhomë më vete, sposto shtratin tënd me të

paktën 2 m nga shtrati i atij/asaj me të cilin/cilën ndan dhomën

• Mos ndaj gjërat personale me të tjerët: enët, peshqirët, ndërresat e shtratit, 

veshjet etj

• Respekto rregullat e higjenës respiratore

• Mbaj distancë të paktën 2 metër prej të tjerëve, përfshirë dhe anëtarët e tjerë

të familjes

• Monitoro simptomat tuaja çdo ditë

• Qëndro i izoluar për 14 ditë edhe nëse ndihesh krejt mirë

• Nëse ke vështirësi në frymëmarrje telefono menjëherë 127 ose mjekun tuaj të

familjes

• Jepi vehtes kurajë dhe mendo pozitivisht duke qëndruar në kontakt me 

njerëzit tuaj të afërm me tel ose online dhe qëndro fizikisht aktiv sa të

mundesh në shtëpi. 



P3. Çfarë do të thotë të vetëizolohesh? (3)

KUJTO:

Ti do të këshillohesh kur nuk është më e nevojshme të qëndrosh në vetëizolim, 

nga profesionisti shëndetësor që të ka monitoruar gjatë vetëizolimit



P4. Çfarë duhet të bëj nëse nuk kam simptoma por 

mendoj që kam qenë në kontakt të ngushtë me dikë me 

COVID-19?(1)

Nëse nuk ke simptoma, por mendon që ke qenë në kontakt të ngushtë me dikë

me COVID-19 duhet të vetëkarantinohesh. 

Vetëkarantina do të thotë të izolosh veten nga të tjerët sepse ke qenë në

kontakt me dikë me COVID-19, edhe pse ti vetë nuk ke simptoma. Gjatë

vetëkarantinës ti duhet të monitorosh simptomat tuaja. Qëllimi i vetëkarantinës

është parandalimi i transmetimit të sëmundjes. Meqënëse individët e sëmurë

nga COVID-19 mund të infektojnë menjëherë të tjerët, vetëkarantina mund të

parandalojë ndodhjen e disa infektimeve.



P4. Çfarë duhet të bëj nëse nuk kam simptoma por 

mendoj që kam qenë në kontakt të ngushtë me dikë me 

COVID-19?(2)
Gjatë vetëkarantinimit ndiq rregullat e mëposhtme:

• Qëndro brenda mundësive në një dhomë më vete, të mirëajrosur, që të

mundëson higjenën e duarve dhe me tualet të veçantë

• Nëse nuk është e mundur një dhomë më vete sposto shtratin tënd me të

paktën 2 m nga shtrati i atij/asaj me të cilin/cilën ndan dhomën

• Mos ndaj gjërat personale me të tjerët: enët, peshqirët, ndërresat e shtratit, 

veshjet etj

• Respekto rregullat e higjenës respiratore

• Mbaj distancë të paktën 2 metër prej të tjerëve, përfshirë dhe anëtarët e 

tjerë të familjes

• Monitoro simptomat tuaja çdo ditë

• Qëndro në vetëkarantinë për 14 ditë edhe nëse ndihesh krejt mirë

• Nëse ke vështirësi në frymëmarrje telefono menjëherë 127 ose mjekun tuaj

të familjes

• Jepi vehtes kurajë dhe mendo pozitivisht duke qëndruar në kontakt me 

njerëzit tuaj të afërm me tel ose online dhe qëndro fizikisht aktiv sa të

mundesh në shtëpi



5. Cili është ndryshimi ndërmjet vetëizolimit, 

vetëkarantinës dhe distancimit? Po fëmijët dhe

adoleshentët a duhet të ndjekin këto rregulla(1)

Karantina do të thotë kufizimi i aktiviteteve ose veçimi i njerëzve të cilët nuk

janë vetë të sëmurë, por mund të kenë qenë të ekspozuar ndaj COVID-19.

Qëllimi është të parandalohet përhapja e sëmundjes në kohën kur njerëzit sapo

paraqesin simptomat dhe të parandalohet përhapja e sëmundjes nga ato që

janë infektuar, por nuk kanë simptoma. Ka disa fakte që tregojnë se njerëzit pa

simptoma mund të transmetojnë virusin.

Izolimi do të thotë veçimi i njerëzve të cilët janë të sëmurë me simptomat e 

COVID-19 dhe mund të jenë infektues, për të parandaluar përhapjen e 

sëmundjes. 

Distancimi fizik do të thotë të qënit fizikisht në distancë nga të tjerët. 

Rekomandohet mbajtja e të paktën 2 metër distancë prej të tjerëve. Kjo është

një masë e përgjithshme që secili prej nesh duhet ta zbatojë edhe nëse jemi

mirë dhe nuk dimë që të jemi ekspozuar ndaj të infektuarve me COVID-19. 



5. Cili është ndryshimi ndërmjet vetëizolimit, 

vetëkarantinës dhe distancimit? Po fëmijët dhe

adoleshentët a duhet të ndjekin këto rregulla(2)

PO, fëmijët dhe adoleshentët duhet të ndjekin rregullat e 

vetëizolimit, të vetëkarantinës dhe të distancimit shoqëror

Fëmijët dhe adoleshentët kanë gjasa të infektohen me COVID-19 

si çdo grup-moshë tjetër dhe mund të përhapin sëmundjen.

Të dhënat tregojnë që fëmijët dhe adoleshentët kanë më pak gjasa

të paraqesin formën e rëndë të sëmundjes, por format e rënda të

COVID -19 mund të ndodhin edhe tek këto grup-mosha.

Fëmijët dhe të rriturit duhet të ndjekin të njëjtat udhëzime për

vetëkarantinën dhe vetëizolimin nëse për to ka gjasa që janë

ekspozuar ose paraqesin shenjat e COVID-19. 

Është veçanërisht e rëndësishme që fëmijët të shmangin kontaktet

me të moshuarit dhe me ato që janë më në rrezik për forma të

rënda të sëmundjes. 
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