
Për personelin shëndetësor në KSHP

5 Pyetje dhe përgjigje rreth

COVID-19: 

simptomat, përhapja, mbrojtja



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, CDC dhe ECDC lidhur me pyetjet që mund t’i bëhen

Mjekëve të Familjes dhe infermjerëve gjatë aktivitetit të përditshëm në

kushtet e epidemisë COVID-19: gjatë konsultave telefonike, konsultave në

Qendër dhe vizitave në shtëpi, apo në bisedat në mediat lokale lidhur me

informimin dhe ndërgjegjësimin e publikut në zbatimin e masave për

parandalimin dhe kontrollin e COVID-19.



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 parë i një serije materialesh trajnimi lidhur me 

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

publiku, 

me qëllim

aftësimin e profesionistëve të kujdesit parësor (Mjekë Familje dhe Infermjerë) 

në informimin dhe këshillimin motivues të individëve, familjeve dhe komunitetit

lidhur me rolin e tyre në parandalimin e përhapjes së COVID-19 duke mbrojtur

veten dhe të tjerët përreth.



P1.Çfarë është koronavirusi

Koronaviruset janë një familje e madhe virusesh që mund të shkaktojnë

sëmundje tek kafshët dhe njerëzit. Tek njerëzit disa koronaviruse njihen e

shkaktojnë infeksione respiratore duke filluar nga rrufa e zakonshme tek

sëmundjet më të rënda si Sindromi respirator i lindjes së mesme (Middle East

Respiratory Syndrome (MERS) dhe Sindromi respirator akut i rëndë (Severe

Acute Respiratory Syndrome (SARS). 

Koronavirusi i zbuluar së fundmi shkakton sëmundjen nga koronavirusi

(CoronaVirus Disease-2019 (COVID-19)



P2. Çfarë është COVID-19?

(CoronaVirus Disease-2019) COVID-19 është sëmundja infektuese e 

shkaktuar nga koronavirusi i ri i zbuluar së fundmi. Ky virus i ri dhe sëmundja

që shkakton ishin të panjohura deri përpara shpërthimit të kësaj sëmundjeje në

Wuhan, Kinë, në dhjetor të vitit 2019.



P3. Kush janë simptomat e COVID-19

Simptomat më të zakonshme të COVID-19 janë temperaturë,

lodhje dhe kollë e thatë. Disa pacientë mund të kenë dhimbje

trupi, zënie, rrjedhje hundësh, djegie/dhembje fyti dhe/ose

diarre. Këto simptoma janë zakonisht të lehta dhe fillojnë

gradualisht (forma e lehtë e sëmundjes).

Disa njerëz infektohen, por nuk zhvillojnë asnjë simptomë dhe

nuk ndjejnë ndonjë shqetësim (forma asimptomatike). Shumica

e njerëzve (rreth 80%) e marrin veten nga sëmundja (forma e

lehte) pa patur nevojë për ndonjë trajtim të veçantë. Rreth një

person në 5 të infektuar nga COVID-19 sëmuret rëndë dhe

zhvillon vështirësi në frymëmarrje (pneumoni, pneumoni e

rëndë).

Të moshuarit dhe ato me probleme mjekësore ekzistuese si

presioni i lartë i gjakut, probleme të zemrës dhe të mushkërisë,

diabet ose kancer kanë më shumë gjasa për të zhvilluar një

formë të rëndë të sëmundjes. Njerëzit me temperaturë, kollë

dhe vështirësi në frymëmarrje duhet të kërkojnë ndihmë

mjekësore nëpërmjet telefonit.



P4.Si përhapet COVID-19? (1)

COVID-19 mendohet se përhapet kryesisht nga njeriu tek

njeriu. 

Njerëzit mund të marrin COVID-19 prej njerëzve të tjerë që

janë të infektuar me të. Sëmundja mund të përhapet nga një

person tek tjetri përmes spërklave të vogla që dalin nga hunda

dhe nga goja e personit me COVID-19 kur kollitet, teshtin apo 

flet. 

Njërëzit mund të marrin COVID-19 nëse ekspozohen direct 

me spërklat e lëshuara nga personi i infektuar me COVID-19, 

që mundësohet kur distanca ndërmjet tyre është më pak se 2 

metër. Kjo është arësyeja pse është e rëndësishme të

respektohet distanca prej më shumë se 2 metër nga personi

që është i sëmurë. 



P4.Si përhapet COVID-19? (2)

Spërklat që lëshon personi me COVID-19 kur kollitet ose

teshtin shpërndahen dhe vendosen gjithashtu mbi sendet dhe

sipërfaqet rreth tij. Prandaj njerëzit mund të marrin COVID-19

duke prekur këto sende ose siperfaqet me duart e tyre dhe më

pas duke prekur me duart sytë, hundën ose gojën. Kjo është

arësyeja e rëndësisë së larjes së duarve dhe e

pastrimit/dizinfektimit rutinë të sipërfaqeve që preken më

shpesh.

Transmetimi i infeksionit është i mundur gjithashtu gjatë

kryerjes së procedurave të kujdesit klinik në spital për pacientët

me COVID-19 që shoqërohen me prodhim spërklash.

Procedurat si intubimi trakeal, ventilimi jo invaziv, trakeotomia,

ringjallja zemër mushkëri, ventilimi manual përpara intubimit,

bronkoskopia, ekstubimi etj, shoqërohen me një rrezik të rritur

të transmetimit të koronavirusit.

Ka evidencë në rritje nga zonat endemike të infeksionit që

përhapja e COVID-19 mund të ndodhë nga bartësit

asimptomatikë.



P5. Çfarë mund të bëj për të mbrojtur veten dhe

parandaluar përhapjen e infeksionit? (1)

Aktualisht nuk ka një vaksinë për të parandaluar sëmundjen nga COVID-19.

Mënyra më e mirë për të parandaluar sëmundjen është shmangia e ekspozimit

ndaj virusit.

Çdonjëri prej nesh  mund të ulë gjasat për tu infektuar ose përhapur COVID-19 

duke marrë masat e thjeshta të mëposhtme:

• Laj shpesh duart

• Shmang kontaktet e ngushta

• Mbulo gojën dhe hundën kur je i rrethuar me të tjerë në publik

• Rregullat e higjenës respiratore

• Pastro dhe dizinfekto



P5. Çfarë mund të bëj për të mbrojtur veten dhe

parandaluar përhapjen e infeksionit? (2)

Laj duart mirë dhe rregullisht për të paktën

20 sekonda me ujë dhe sapun pasi keni qenë

në një vend publik ose pasi keni shfryrë hundët,

kollitur ose teshtitur.

Nëse nuk keni në dispozicion ujë dhe sapun,

pastroni duart me një dizinfektant duarsh me

bazë alkooli duke e shpërndarë atë në të gjithë

sipërfaqen e duarve tuaja dhe duke i fërkuar ato

bashkë, derisa t’i ndjeni të thara.

Pse? Larja e duarve tuaja me sapun dhe ujë

ose pastrimi me një dizinfektant me bazë

alkooli për të paktën 20 sekonda i vret viruset

që mund të jenë mbi duart tuaja.



P5. Çfarë mund të bëj për të mbrojtur veten dhe

parandaluar përhapjen e infeksionit?(3)

Shmang prekjen e syve, hundës dhe gojës me duar të palara.

Pse? Duart tuaja prekin sipërfaqe të shumë objekteve dhe mund të marrin me 

vete dhe viruset. Duart e kontaminuara mund të transferojnë virusin në sytë, 

hundë apo gojën tuaj. Prej këtu virusi hyn në trupin tuaj dhe ju sëmur. 



P.5. Çfarë mund të bëj për të mbrojtur veten dhe

parandaluar përhapjen e infeksionit? (4)

Shmang kontaktet e ngushta

Mbaj distancë mbi 2 metër midis teje dhe të

tjerëve. 

Pse? Kur dikush kollitet ose teshtin lëshon

spërkla të lëngshme të vogla prej hundës ose

gojës të cilat mund të përmbajnë viruse. Nëse je

në një distancë më pak se 2 metër, këto spërkla

arrijnë sytë, hundën dhe gojën tënde përfshirë

dhe COVID-19, nëse personi që u kollit/teshtin ka

sëmundjen.

Disa njerëz pa simptoma mund të përhapin

virusin.

Ruajtja e distancës është veçanërisht e 

rëndësishme për të ruajtur njerëzit në risk të lartë

për tu sëmurë rëndë nga COVID-19.



P.5. Çfarë mund të bëj për të mbrojtur veten dhe

parandaluar përhapjen e infeksionit?(5)

Shmang kontaktet e ngushta

Qëndro në shtëpi nëse nuk ndihesh mirë. Nëse ke

temperaturë, kollë dhë vështirësi në frymëmarrje kërko

vëmendje mjekësore duke telefonuar 127 ose mjekun

tuaj të familjes

Pse? Duke telefonuar do të mundësoni që shërbimi 127

ose mjeku juaj i familjes t’ju drejtojë ku duhet. Shmangia

e kontakteve me të tjerët dhe e vizitave në institucionet

shëndetësore i lejon ato të shërbejnë në mënyrë

efektive dhe ju mbron ju dhe të tjerët nga COVID-19 dhe

viruse të tjera të mundshme. 

Përditësohu me të dhënat e fundit dhe zbato rregullat e 

qëndrimit në shtëpi dhe të lëvizjeve jashtë shtëpisë të

vendosura nga autoritetet lidhur me parandalimin dhe

kontrollin e  COVID-19 në Shqipëri. 



P.5. Çfarë mund të bëj për të mbrojtur veten dhe

parandaluar përhapjen e infeksionit? (6)

Mbulo gojën dhe hundën kur je i rrethuar me të tjerë në publik

Kujtohu: Ti mund të përhapësh tek të tjerët COVID-19 edhe nëse nuk

ndihesh i sëmurë.

Çdonjeri duhet të mbajë një maskë-mbulesë cope të hundës dhe gojës

(jo maska që duhet të mbajë përsoneli shëndetësor) kur dalin jashtë në

publik, psh në një dyqan ushqimesh ose për të blerë ose kryer gjëra të

tjera të nevojshme.

Kjo maskë-mbulesë cope e hundës dhe e gojës nuk duhet të vendoset

tek fëmijët nën 2 vjeç, tek ato me probleme të frymëmarrjes, tek ato në

gjendje të pavetëdishme domethënë tek ata që nuk janë në gjendje ta

heqin atë pa kërkuar ndihmë.

Mbulesa cope e hundës dhe e gojës mbron të tjerët nëse ti je i infektuar.

Mos përdor maskën që është e destinuar për profesionistët

shëndetësorë.

Mbaj distancën prej 2 metrash midis teje dhe te tjerëve. Mbulesa e gojës

dhe e hundës nuk ZËVENDËSON distancën.



P.5. Çfarë mund të bëj për të mbrojtur veten dhe

parandaluar përhapjen e infeksionit?(7)

Rregullat e higjenës respiratore

Në ambjente të mbyllura dhe/ose të rrethuar me të tjerë

dhe nuk kemi mbulesën e gojës dhe të hundës kur

kollitemi ose teshtijmë duhet të mbulojmë gojën dhe

hundën me me një kartpicetë të cilën më pas e hedhin

menjëherë në vendin e duhur. Nëse nuk kemi me vete

kartpicetë ose një shami cope atëherë e mbulojmë

gojën dhe hundën me pjesën e brendshme të brrylit

tonë.

Pse? Spërklat shpërndajnë viruset. Duke zbatuar

rregullat e higjenës respiratore ti mbron të tjerët përreth

teje prej viruseve, si ato të rrufës, gripit dhe COVID-19.



P.5. Çfarë mund të bëj për të mbrojtur veten dhe

parandaluar përhapjen e infeksionit?(8)

Pastro dhe dizinfekto

Pastro dhe dizinfekto sipërfaqet që preken më shpesh çdo

ditë. Këtu përfshihen tavolinat, dorezat e dyerve, çelësat e 

dritave, telefonat, banakët tualetet, lavamanet, rubinetat.

Nëse sipërfaqet janë të ndotura pastrojini ato. Përdorni

lëndë pastruese ose sapun dhe ujë përpara se t’i

dizinfektoni.

Më pas përdorni një dizinfektues shtëpije. 

Pse? Spërklat që lëshon personi me COVID-19 kur kollitet, 

teshtin apo flet shpërndahen dhe vendosen gjithashtu mbi

sendet dhe sipërfaqet rreth tij. Prandaj njerëzit mund të

marrin COVID-19 duke prekur këto sende ose siperfaqet me 

duart e tyre dhe më pas duke prekur me këto duar sytë, 

hundën ose gojën.
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