RREZIKU
Rreziku për të qenë në kontakt të ngushtë me një person me koronavirus ose sipërfaqe të
kontaminuara është shumë i ulët në kohën e tanishme, pasi anëtarët e publikut që kanë vizituar
provincën Wuhan ose Hubei, Kina aktualisht janë në izolim.
Profesionistët e shëndetit po punojnë për të kontaktuar me këdo që ka qenë në kontakt të ngushtë
me njerëz që kanë koronavirus .
SI ISSHT SP FJALA CORONAVIRUS ND PER POPULLS?
Për shkak se është një sëmundje e re, ne nuk e dimë saktësisht se si përhapet koronavirusi nga
personi në person, por viruse të ngjashme përhapen nga pikat e kollës.
SIMBOLET E CORONAVIRUS
Simptomat zakonisht përfshijnë:




Kollë
A një temperaturë të lartë
Vështirësi në frymëmarrje

KVSHILLA P FORR KTHIMIN E NJERËZVE NË MB DHE UDHËTARËT NË MB.
Ju lutemi mos prenotoni një takim mjeku ose mos merrni pjesë në LL Medical Care Ltd nëse;





Ju keni vizituar ose udhëtuar nëpër territorin e Kamboxhias, Kinë, Hong Kong , Itali - Vetëm
Italia Veriore (kudo në veri të Pizës, Firence dhe Rimini), Japoni, Laos, Macau, Malajzi,
Myanmar (Burma), Singapor, Koreja e Jugut, Tenerife - vetëm Hotel H10 Costa Adeje Palace,
Tajvan, Tajlandë, Vietnam
Ju keni simptoma të kollës, ethe ose vështirësi në frymëmarrje brenda 14 ditëve nga kthimi
Ju keni simptoma të kollës, ethe ose vështirësi në frymëmarrje pasi jeni në kontakt me dikë
me një rast të konfirmuar të koronavirusit

Pacientët që mendojnë se mund të kenë Coronavirus ose mund të kenë rënë në kontakt me dikë që
ka, NHS 111 ka krijuar faqe Coronavirus për të informuar pacientin se çfarë të bëjë bazuar në sa më
sipër.
Këto mund të arrihen në https://111.nhs.uk/service/covid-19.
Të gjithë janë kujtuar të ndjekin këshillat e Shëndetit Publik në Angli për:







Lani duart shpesh me sapun dhe ujë - bëjeni këtë për të paktën 20 sekonda
Lani gjithmonë duart kur ktheheni në shtëpi ose në punë
Përdorni xhel për sanitatorin e duarve nëse sapuni dhe uji nuk janë të disponueshëm
Mbuloni gojën dhe hundën me një ind ose mëngë (jo duart) kur kollitni ose teshtitni
Vendosni indet e përdorura në kosh menjëherë dhe lani duart më pas
Mundohuni të shmangni kontaktin e ngushtë me njerëzit që nuk janë të mirë

Mos prekni sytë, hundën ose gojën nëse duart nuk janë të pastra




Antibiotikët nuk ndihmojnë, pasi ato nuk funksionojnë kundër viruseve.
Trajtimi synon të lehtësojë simptomat ndërsa trupi juaj lufton sëmundjen.
Ju do të duhet të qëndroni në izolim larg njerëzve të tjerë deri sa të jeni shëruar.
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SI T S VETNET-ISOLONI N IFSE JU K ASNGUAR
Nëse ekziston mundësia që të keni Coronavirus , mund t'ju kërkohet të qëndroni larg njerëzve të tjerë
(të izoloheni).
Kjo do të thotë që ju duhet;






Qëndroni në shtëpi
Mos shkoni në punë, shkollë apo vende publike
Mos përdorni transport publik ose taksi
Kërkojuni miqve, anëtarëve të familjes ose shërbimeve të ofrimit të bëjnë veprime për ju
Mundohuni të shmangni vizitorët në shtëpinë tuaj - është mirë që miqtë, familja ose shoferet
e ofrimit të lënë ushqimin

Ju mund të duhet ta bëni këtë deri në 14 ditë për të ndihmuar në uljen e përhapjes së mundshme të
infeksionit.
KLASAT E RREZIKUT CORONAVIRUS
Lista e plotë e klasave të rrezikut nga e Hëna 16 Mars 2020 është si më poshtë,















Individët e moshës 70 vjeç ose më të vjetër (pavarësisht kushteve mendore)
Individët nën 70 vjeç me kushte shëndetësore themelore (kushdo që udhëzohet të marrë një
grip gripi si i rritur çdo vit për arsye mjekësore) Sëmundjet kronike (afatgjata) të
frymëmarrjes, astma, Sëmundja pulmonare obstruktive kronike (COPD), Emfizema ose
Bronchitus
Individët nën 70 vjeç që vuajnë nga Sëmundja Kronike e Zemrës, Sëmundja e mëlçisë,
Sëmundja e Parkinsonit, Sëmundja Motor-Neuron, Skleroza e shumëfishtë, Paaftësitë në të
mësuar, Paraliza cerebrale, Diabeti
Individët me Sëmundjen e Qelizës Siklike ose ata që e kanë hequr shpretkën e tyre
Individët me sistem imunitar të dobësuar që vijnë nga HIV, AIDS, Tableta Steroid ose
Kimioterapi
Individë me një BMS prej 40 ose më shumë
Gratë shtatzëna
Individët që kanë marrë një transplant organi dhe mbeten në ilaçe të vazhdueshme
imunosupresioni
Individë që janë Kimioterapia aktive ose Radioterapia që i nënshtrohet pacientit me Kancer
Individët me Kancer të gjakut ose palcës së eshtrave, siç është Leukemia që janë në çdo fazë
të trajtimit
Individët me Evere kushte gjoks të tilla si kistike fibrozë apo astmë të ashpër (që kërkojnë
pranim spital apo kurset e Steroid Pllakat)
Individët me sëmundje të rënda të sistemeve të trupit, siç është Sëmundja e veshkave
(dializë)

SI T S VET-ISOLOHET N IFSE JU K ASNDUAR T TO
Nëse ekziston mundësia që të keni Coronavirus , mund t'ju kërkohet të qëndroni larg njerëzve të tjerë
(të izolohen).
Kjo do të thotë që ju duhet;





Qëndroni në shtëpi
Mos shkoni në punë, shkollë apo vende publike
Mos përdorni transport publik ose taksi
Kërkojuni miqve, anëtarëve të familjes ose shërbimeve të ofrimit të bëjnë veprime për ju
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Mundohuni të shmangni vizitorët në shtëpinë tuaj - është mirë që miqtë, familja ose shoferet
e ofrimit të lënë ushqimin

Ju mund të duhet ta bëni këtë deri në 14 ditë për të ndihmuar në uljen e përhapjes së mundshme të
infeksionit.
Nëse dikush që jeton në një familje është kërkuar që të izolohet, e gjithë familja duhet të izolohet për
14 ditë.
TESTIMI P FORR CORONAVIRUS
NHS 111 ka një shërbim në internet Coronavirus që mund t'ju tregojë nëse keni nevojë për ndihmë
mjekësore dhe ju këshillojmë se çfarë të bëni.
Përdorni këtë shërbim nëse;





Ju mendoni se keni Coronavirus
Kohët e fundit keni qenë në një vend ose zonë me një rrezik të lartë të Coronavirus , për më
shumë informacion vizitoni faqen e internetit të udhëtarëve për armiq të këshillave
Coronavirus
Ju keni qenë në kontakt të ngushtë me dikë me Coronavirus

Pacientët që mendojnë se mund të kenë Coronavirus ose mund të kenë rënë në kontakt me dikë që
ka, NHS 111 ka krijuar faqe Coronavirus për të informuar pacientin se çfarë të bëjë bazuar në sa më
sipër.
Këto mund të arrihen në https://111.nhs.uk/service/covid-19.
BURIMET






Coronavirus - Vetë Izolimi - https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ Selfisolation -advice /
Shërbim koronavirus NHS 111 për ndihmë dhe këshilla - https://111.nhs.uk/covid-19
Coronavirus dhe situata në MB - https://111.nhs.uk/covid-19
Përmbledhje Coronavirus i NHS - https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
Pyetje dhe përgjigje të zakonshme - https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid19/common-questions/
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