
Përveç rekomandimeve të Institutit të 
Shëndetit Publik të Malit të Zi dhe Organizatës 
Botërore të Shëndetit, ekzistojnë gjithashtu 
urdhra të Qeverisë së Malit të Zi, të cilat 
po ndryshojnë. Shkelja e urdhrave është e 
dënueshme!

Nëse keni temperaturë të lartë, kollë ose 
vështirësi në frymëmarrje, kërkoni ndihmë 
mjekësore sa më shpejt të jetë e mundur 
dhe kontaktoni institucionin më të afërt 
shëndetësor ose Institutin e Shëndetit Publik 
të Malit të Zi.

“This leaflet is supported by the Regional Project on Preventing 
and Combatting Trafficking in Human Beings commissioned by 
the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development 
(BMZ) and implemented by the Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in cooperation with NGO 
Legal Center.

The content of this publication represents the opinion of the 
author(s) and is not necessarily representative of the position of 
the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH.”

Koronavirus - SOS linija: 1616
çdo ditë pune nga 08 në 23h

Telefon kontakti i Institutit të Shëndetit 
Publik të Malit të Zi:
+382 20 412 888

Rekomandimi ynë është që të ndiqni 
uebfaqen e Qeverisë së Malit të Zi
www.gov.me dhe të qëndroni të 
informuar.
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KORONAVIRUS – COVID - 19

Koronavirus është një sëmundje virale që 
manifestohet me simptoma të ngjashme 
me gripin – temperaturë të lartë, kollë e 
thatë, frymëmarrje e vështirë, rraskapitje, 
ethe, diarre, etj.

Disa njerëz nuk kanë simptoma, por ata janë 
akoma bartës aktivë të infeksionit dhe mund 
të infektojnë të tjerët.

MeTODA e TRANSfeRIMIT

RRegUllAT PëR 
PARANDAlIMIN e 

KORONAVIRUSIT Të RI

Me kontakt drejtpërdrejtë me pikat infektive qe 
ndodhin gjatë teshtitjes dhe kollitjes e një personi 

të infektuar.

Vishni një maskë

Respektoni masat në distancë 
fizike duke ruajtur një distancë 
prej të paktën 1.5 deri në 2 metra 
midis jush dhe njerëzve të tjerë

Mirëmbani higjenën e duarve 
duke larë me sapun dhe ujë sa
më shpesh të jetë e mundur për 
të paktën 30 sekonda, ose duke 
përdorur dezinfektues të bazuar 
në alkool

Kur teshtitni ose kolliteni, 
mbuloni gojën dhe hundën me një 
bërryl ose facoletë

Hidhni facoleten në kosh plehrash 
dhe dezinfektojeni ose lani duart

Shmangni prekjen e syve, gojës 
dhe hundës, duke parandaluar 
kështu hyrjen e virusit në trup

Me kontakt indirekt përmes sipërfaqeve të 
kontaminuara ku virusi mund të mbetet për një 

kohë të caktuar


