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Informacione për azilkërkuesit dhe refugjatët në Kantonin e Cyrihut

Si të mbroni veten dhe të tjerët

Cilat simptome i shfaq Koronavirusi i ri?

• Temperaturë / ethe

• Kollitje

• Vështirësi gjatë frymëmarrjes

Çfarë duhet të bëni, nëse keni simptome?

• Informoni patjetër ekipin e kujdesit.

• Nëse eshë e mundur, ju do të transferoheni në në dhomë të vetme (izolim) Ju lutemi ndiqni  
 udhëzimet e ekipit të kujdesit. 

• Mos takoni njerëz të tjerë. 

• Nëse keni temperaturë dhe kollë të lehtë, nuk është e nevojshme shkuarja te mjeku.  
 Qëndroni në dhomë dhe pushoni. 

• Nëse gjendja, sëmundja është e rënduar, ju nevojitet ndihma e mjekut. 

• Mos shkoni te mjeku ose në spital, pa me u lajmëruar. Ekipi i kujdesit ju thërret thërret në  
 në vendin tuaj, nëse është e nevojshme. 

• Nuk ka ilaçe kundra sëmundjes.

• Por ka ilaçe kundër simptomave (kollitjes dhe termperaturës)

• Nëse jeni shumë i sëmurë, duhet të shtriheni në spital. Ndoshta ddo të keni nevojë për 
 frymëmarrje artificiale. 



Ju dëshirojmë 
shëndet të mirë.

Lani duartë

Eshtë me rëndësi që ti lani duart siç duhet, ja se si:

• Lagni duart tuaja

• Merrni sapunin

• Fërkoni duart me sapun derisa të bëhen me shkumë

• Shpërndani shkumën në të gjithë dorën, poashtu edhe në mes të gishtave
 dhe nën thonjëve të gishtave (20 sekonda)

• Shpërlani mirë duart me ujë. 

• Thani mirë duart 

Është e rëndësishme që shpesh t`i lani duart.

• Para ngrënies

• Pas fryrjes së hundës, teshtitjes, kollitjes

• Nëse keni udhëtuar me tren ose autobus 

• Nëse keni qenë në tualet

• Kur ktheheni në shtëpi

Shmangni shtërngimin e duarve

Duartë nuk janë gjithmonë të pastra. Prandaj mos ja jepni (zgjatni) dorën askujt.

Kollituni ose teshtini në një shami ose vëdosni parakrahun

• Vëndoseni gjatë kollitjes ose teshtimit para hundës ose gojës një
 facoletë prej letre

• Ose kollituni dhe teshtini në këndin/lakesën e krahut

• Fryej hundët në një facoletë prej letre, mos përdorë facoletë prej pëlhure. 

• Përdorni një facoletë prej letre vetëm një herë, pastaj hidheni në
 koshin e plehrave. 

Mbani distancë ndaj njerëzve tjerë

• Mbani gjithmonë distancë ndaj njerëzve tjerë, mundësisht së paku
 2 metra

• Nëse përshëndetni njerëz të tjerë, mos i puth.

• Mos përqafoni akënd!


