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Çfarë është COVID-19 (koronavirus)?  
 

COVID-19 - i njohur gjithashtu si SARS-CoV-2 - është një lloj  
i koronavirusit që përhapet lehtësisht përmes pikave (p.sh. duke 
kollitur, teshtitur ose prekur fytyrën tuaj).  
 
Ai shkakton sëmundje të lehtë në shumicën e njerëzve që 
infektohen, por mund të shkaktojë sëmundje më të rëndë  
për të cilën njerëzit kërkojnë kujdes spitalor. 
 
Më shumë informacione në lidhje me COVID-19  
jane në dispozicion në faqen e internetit të NHS UK: 
www.nhs.uk/coronavirus 
 

Pse po më nxjerrin nga spitali? 
 

Ekipi juaj i kujdesit shëndetësor e ka shqyrtuar çështjen tuaj me 
kujdes dhe kanë rënë dakord që jeni mjaft mirë për t'u kthyer në 
shtëpi ose në një mjedis tjetër të kujdesit në mënyrë të sigurt. 
 

A duhet të vetizolohem kur të kthehem në shtëpi? 
 

Vetë-izolimi është kur nuk largoheni nga shtëpia juaj për ndonjë 
arsye dhe mbani larg njerëzit e tjerë sepse keni ose mund të keni 
COVID-19. 
 
Të gjithë pacientët e shkarkuar nga departamenti i urgjencës ose 
qendra e kujdesit urgjent duhet të izolohen për të paktën 10 ditë 
nga dita e simptomave të tyre ose rezultatit pozitiv të testit (shtupë).  
Nëse shtupa e parë që keni pasur ka qenë në spital, ne do t'ju 
kontaktojmë vetëm nëse shtupa juaj është pozitive. Ju duhet  
të vet-izoloheni deri në këtë kohë, por nëse nuk jeni kontaktuar 
pas 72 orësh, mund të supozoni se është negativ dhe mund  
të ndalojë vetë-izolimin. 
 

http://www.nhs.uk/coronavirus
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Ju gjithashtu do të duhet të jeni pa simptoma për të paktën 48 orë 
para se të përfundoni izolimin.  
 
Ju lutemi kontrolloni faqen e internetit të NHS për detaje të 
mëtejshme pasi kjo këshillë rishikohet dhe përditësohet 
vazhdimisht: www.nhs.uk/coronavirus 

 
How to self-isolate  
 

 Mos e lini shtëpinë tuaj për asnjë arsye, madje as për  
të blerë ushqim. 

 Bëni ushtrime në shtëpinë tuaj. 

 Qëndroni dy metra larg njerëzve të tjerë në shtëpinë tuaj. 

 Flini në një dhomë të veçantë dhe mos ndani peshqirë. 

 Urdhëroni me porosi dërgesat e ushqimit dhe ilaçeve,  
ose pyesni miqtë ose familjen për t'ju ndihmuar. 

 Mos lejoni vizitorë që të vijnë në shtëpinë tuaj. 

 Pastroni sipërfaqet e prekura shpesh si dorezat e dyerve, 
çelsat, tualetet dhe çezmat më shpesh. 

 

A duhet të izolohen anëtarët e shtëpisë? 
 

Anëtarët e familjes suaj duhet gjithashtu të vetë-izolojnë për  
14 ditë nga fillimi i simptomave tuaja. Kjo sepse mund të duhen 
14 ditë që të shfaqen simptomat e COVID-19.  
 
If a household member develops symptoms, they must then self-
isolate for at least another 10 days from the first day of their 
symptoms.  
 
Ata gjithashtu do të duhet të jenë pa simptoma për të paktën 48 
orë para se të përfundonjnë izolimin.  
 

  

http://www.nhs.uk/coronavirus
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Si mund ta mbroj veten dhe të tjerët nga 
koronavirusi? 
 

 Lani duart shpesh për të paktën 20 sekonda duke  
ndjekur këto hapa: 
 

 
 

 Përdorni pastrues dore nëse sapuni dhe uji nuk janë  
të disponueshëm.  

 Shmangni prekjen e syve, hundës dhe gojës pa larë duart.  

 Mbuloni gojën dhe hundën kur kolliteni ose teshtini me 
dorë ose shami. Lani duart menjëherë dhe hidhni shaminë 
në kosh.  

 Shmangni kontaktin e ngushtë me ata që janë të sëmurë 
ose kanë simptoma të COVID-19. 
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Monitorimi në distancë (reparti virtual COVID) 
 

Ne mund të dëshirojmë të monitorojmë përparimin tuaj më nga 
afër në shtëpi. Kjo do të na mundësojë të kontrollojmë për çdo 
përkeqësim të gjendjes tuaj dhe të monitorojmë shërimin tuaj.  
 
Aty ku është rasti, ekipi do të rregullojë që ju të 
keni një oksimetër impuls në shtëpi për t'ju 
ndihmuar të monitoroni se sa shpejt rreh zemra 
juaj dhe nivelin e oksigjenit në gjak. Ata do t'ju 
shpjegojnë se si ta përdorni këtë.  
 
Ne do t'ju telefonojmë çdo ditë për të kontrolluar 
gjendjen tuaj. Ju lutemi prisni thirrjen tonë nga një  
numër privat ose i mbajtur si i panjohur.  
 
Ne do të vazhdojmë t'ju telefonojmë derisa të ndiejmë se është  
e sigurt për ju që të vazhdoni shërimin tuaj pa ndihmën tonë. 
 
Nëse gjendja juaj përkeqësohet, ne mund t'ju kërkojmë të 
ktheheni në spital për t'u shqyrtuar, të bëni analiza të mëtejshme 
dhe ndoshta të qëndroni në spital.  
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Çfarë të bëj nëse simptomat e mia përkeqësohen 
ose unë jam i shqetësuar? 
 
 

Kontaktoni mjekun tuaj GP ose NHS 111 (në internet ose me 
telefon) nëse:  
 

 Ju ngadalë filloni të ndiheni më keq ose mezi merrni frymë  
për dy ose më shumë orë. 

 Ju keni vështirësi në frymëmarrje kur ngriheni për të shkuar  
në tualet ose të ngjashme. 

 Ju e kuptoni që diçka nuk është në rregull (dobësi e 
përgjithshme, lodhje ekstreme, humbje e oreksit, zvogëlim  
i daljes së urinës, i paaftë për t'u kujdesur për veten tuaj me 
detyra të thjeshta si larja dhe veshja ose përgatitja e ushqimit).  

 
 

 
Telefononi 999 nëse:  
 

 Ju nuk jeni në gjendje të plotësoni fjali të shkurtra kur pushoni 
për shkak të mungesës së frymëmarrjes. 

 Frymëmarrja juaj përkeqësohet papritmas brenda një ore. 

 Ose nëse zhvillohen këto shenja më të përgjithshme të 
sëmundjes serioze.  
  
Ju jeni:  
o duke kollitur gjak  
o kanë buzë blu ose fytyrë blu  
o ndjeheni të ftohtë dhe të djersitur me lëkurë të zbehtë ose 

me njolla  
o keni një skuqje që nuk zbehet kur rrotulloni një gotë mbi të  
o shembeni në tokë ose ju bie të fikët  
o bëheni të trazuar, konfuz ose shumë të përgjumur  
o kanë ndaluar bërjen e urinës ose jeni duke nxjerrë urinë 

shumë më pak se zakonisht 
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Cilat simptoma mund të pres? 
 
Të qenit i sëmurë me COVID-19 mund të ketë ndikuar tek ju 
fizikisht dhe mendërisht. Mund të jetë më e vështirë të bësh 
gjërat që normalisht ishe në gjendje të bësh, siç janë punët  
e shtëpisë, larja, veshja apo ecja lart e poshtë shkallëve.  
 
Simptomat fizike mund të përfshijnë:  
 

 lodhje e rëndë (lodhje / mungesë energjie) 
 frymëmarrje e rënduar e vazhdueshme 
 dobësia e muskujve 
 kollë e zgjatur 

 

Sa kohë do të më duhet të shërohem? 
 

Mund të zbuloni se duhen disa javë ose muaj për tu rikuperuar 
plotësisht dhe kjo është normale. Është e rëndësishme të ndiqni 
këshillat nga mjeku juaj dhe të jeni vigjilent për çdo ndryshim në 
simptomat tuaja. 
 

Nga përvoja jonë, ne zbulojmë se shumica e pacientëve që kanë 
COVID-19 e përjetojnë këtë: 
 

 4 javë: dhimbjet e muskujve, dhimbjet e gjoksit dhe 
prodhimi i pështymës duhet të jetë ulur ndjeshëm  

 6 javë: kolla dhe mos mbushja me frymë duhet të jenë 
zvogëluar ndjeshëm 

 3 muaj: shumica e simptomave duhet të jenë zgjidhur,  
por pacientët mund të ndihen të lodhur  

 6 muaj: simptomat duhet të jenë zgjidhur plotësisht, 
përveç nëse pacienti ka pasur një qëndrim të ndërlikuar  
në Qendrën e Kujdesit Intensiv. /reanimacion/ 
 

Ju lutemi vini re, ky është vetëm një udhëzues dhe shërimi  
do të ndryshojë nga personi në person. 
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Si po ndjehem? 
 

Ju mund të ndjeheni të shqetësuar dhe të lodhur kur të ktheheni 
në shtëpi dhe kjo është e kuptueshme.  
 
Ju lutemi diskutoni çdo shqetësim që keni me mjekun tuaj.  
Ata mund të ofrojnë këshilla ose t'ju referojnë për mbështetje  
të mëtejshme nëse është e nevojshme.  
 
Ju gjithashtu mund të gjeni të dobishme të provoni këto këshilla: 
 

 Mundohuni të ecni me ritëm më të ngadaltë dhe të ndani 
aktivitetet tuaja në detyra më të vogla që janë më të 
menaxhueshme. 

 Jini të durueshëm me veten tuaj dhe jepini vetes kohë  
për të bërë gjëra. 

 Planifikoni detyrat për të kursyer energjinë tuaj. 

 Mundohuni të njihni gjërat që po arrini. 

 Lejoni vetes kohë për të pushuar dhe relaksuar. 

 Provoni të mendoni për diku të qetë, relaksues dhe 
paqësor - duke synuar të ndihmoni veten në relaksim. 

 

Medikamentet 
 

Vazhdoni të merrni ilaçet e përshkruara. Kjo përfshin ilaçe që 
keni marrë para se të futeni në spital plus çdo ilaç të ri. Disa ilaçe 
të reja mund të jenë afatshkurtra, siç është një antibiotikë.  
 
Mos harroni të porosisni recetat tuaja të përsëritura. Kërkojini 
dikujt që t'i marrë ato për ju ose flisni me farmacistin tuaj për  
një shërbim të sjelljes në shtëpi ndërsa jeni duke u izoluar. Ju 
gjithashtu mund të pyesni farmacistin për këshilla në lidhje me 
ilaçet tuaja.  
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Pirja e duhanit 
 

Pirja e duhanit mund të dëmtojë mushkëritë tuaja, që mund  
të thotë që jeni më të prirur ndaj infeksioneve në të ardhmen.  
Ne mund t'ju referojmë në shërbimet tuaja lokale të ndalimit  
të pirjes së duhanit ose të flasim me mjekun tuaj. 
 
Për më shumë informacion, vizitoni: 
www.nhs.uk/live-well/quit-smoking/nhs-stop-smoking-service-
help-you-quit  
 

Ushqyerja e shëndetshme dhe qëndrimi i hidratuar 
 

Është e rëndësishme të ushqeheni mirë, duke zgjedhur ushqime 
me shumë proteina për të rindërtuar forcën tuaj dhe për të vazhduar 
të pini lëngje për të ndihmuar trupin tuaj të luftojë infeksionin. 
  
Kërkoni nga familja, miqtë ose fqinjët që t'ju ndihmojnë në blerjet 
tuaja nëse jeni vetë të izoluar, ose porositni blerjet tuaja në internet. 
Autoriteti juaj lokal mund të ketë një skemë për t'ju ndihmuar. 
 
Ju mund të mësoni më shumë rreth shërbimeve lokale të 
ushqimit dhe mbështetjes që mund të jenë të disponueshme për 
ju këtu: www.royalfree.nhs.uk/covid-19-food-and-support-service  
 

Pushoni dhe shërohuni 
 

 Jepini vetes kohë për të pushuar dhe shëruar. 

 Qëndroni në kontakt me të tjerët përmes telefonit,  
thirrjeve me video dhe postës elektronike.  

 Mendoni për hobi që mund të kënaqeni duke bërë  
në shtëpi ndërsa shëroheni. 

 Është e rëndësishme që gradualisht të ktheheni në 
aktivitetet tuaja të përditshme, por mos u ngutni për këtë.  

 

http://www.nhs.uk/live-well/quit-smoking/nhs-stop-smoking-service-help-you-quit
http://www.nhs.uk/live-well/quit-smoking/nhs-stop-smoking-service-help-you-quit
http://www.royalfree.nhs.uk/covid-19-food-and-support-service
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Gjumi 
 

Ju mund të zbuloni se ritmi juaj i gjumit është prishur dhe ju mund 
të jeni duke fjetur gjatë ditës gjatë gjithë sëmundjes tuaj. Gjatë 
shërimit tuaj duhet të synoni të riktheheni në një ritëm të rregullt 
të gjumit: 
 

 Vendosni një alarm dhe ngrihuni në të njëjtën kohë çdo ditë. 
 Shkoni në shtrat në të njëjtën kohë çdo ditë. 
 Shmangni ekranet si telefonat, TV dhe tabletat për një  

orë para gjumit. 
 Shmangni pijet me kafeinë si çaji, kafeja, kola dhe pijet 

energjike.  
 Provoni dhe merrni pak rrezet e diellit nëse është e 

mundur, por ndiqni në mënyrë rigoroze udhëzimet për 
vetë-izolimin.  

 Sigurohuni që vendi ku flini të mos ketë rrëmujë dhe 
temperatura të jetë e duhura (rekomandohet 16-18°C). 

 
Vazhdoni të jeni aktiv 
 

Është e rëndësishme të qëndroni sa më aktivë. Një ushtrim pak  
i rregullt dhe i butë çdo ditë mund të sjellë një ndryshim të madh.  
 
Ngadalë dhe në mënyrë të qëndrueshme rritni atë që jeni në 
gjendje të bëni me kalimin e kohës. Kjo gradualisht do të rrisë 
nivelet tuaja të fitnesit.  
 
Nëse e keni mbaruar periudhën e vetë-izolimit dhe po ndiheni 
mirë, mund të dëshironi të ushtroheni jashtë dhe të bëni një 
shëtitje, vrapim ose shëtitje me biçikletë. Mos harroni të ruani 
distancimin shoqëror dhe të ndiqni udhëzimet e qeverisë. 
Përndryshe ju mund të dëshironi të ushtroheni në shtëpi.  
 
Nëse nuk jeni shëruar plotësisht ose keni ndonjë shqetësim, 
mund të dëshironi t'i diskutoni këto me mjekun tuaj para se të 
filloni ndonjë ushtrim.  
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Ju gjithashtu mund të ndiqni këshillat në broshurën tonë 
'Fizioterapi: trajtimi dhe rehabilitimi për infeksionet virale 
(përfshirë COVID-19)' për ushtrime me ndikim të ulët që mund  
të bëni për të forcuar forcën tuaj. Kjo është në dispozicion këtu: 
www.royalfree.nhs.uk/covid19-leaflets  
 

Menaxhimi i frymëmarrjes 
 

Ndjenja e mos mbushjes më frymë është e zakonshme pas 
COVID-19. Kjo duhet të përmirësohet ngadalë së bashku me 
nivelet tuaja të fitnesit me kalimin e kohës.  
 
Ushtrimet e frymëmarrjes mund t’ju ndihmojnë të menaxhoni 
frymëmarrjen tuaj. Mundohuni t'i bëni ato dy herë në ditë. Ju 
mund të keni nevojë t'i bëni ato më shpesh ose në seanca më  
të shkurtra kur ndiheni më keq ose keni më shumë pështymë.  
 

 Teknika e kontrollit të frymëmarrjes: Praktikoni të 
kontrolloni frymëmarrjen tuaj duke marrë frymë përmes 
hundës dhe jashtë përmes gojës përmes buzëve të 
ngushtuara.  

 Frymëmarrje drejtkëndëshe: Kërkoni një formë 
drejtkëndëshi (p.sh. dritarja, dera ose TV). Ndiqni anët  
e drejtkëndëshit me sy dhe merrni frymë në anët më  
të shkurtra dhe nxirreni frymën në anët e gjata.  

 
 
 

 

 
 

Mer frymë 
thellë. 

Mer frymë 
thellë. 

Nxirrni frymën. 

Nxirrni frymën. 

http://www.royalfree.nhs.uk/covid19-leaflets
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Provoni pozicionet më poshtë për të lehtësuar frymëmarrjen tuaj 
dhe praktikoni sa më sipër: 
 

 Uluni në një karrige dhe mbështetuni përpara duke 
mbështetur duart në kofshë dhe psherëtini jashtë. Mund  
të provoni të përkuleni mbi një tavolinë ose karrige. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Në mënyrë alternativë, ndërsa qëndroni në 
këmbë, mbështetuni prapa ose anash në një mur, 
me këmbët të hapura dhe larg murit. Mbështetni 
krahët anash dhe merrni frymë brenda dhe jashtë 
ngadalë. 

 
 
 
 
Imazhe nga Shoqata e Fizioterapistëve të Çertifikuar në Kujdesin e Frymëmarrjes: 
broshurë Nr. GL-05 
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Informacione të mëtejshme 
 

Për këshilla të azhurnuara për menaxhimin e simptomave tuaja, 
ju lutemi shikoni faqet e mëposhtme:  
 
NHS UK 
Informacion mbi kryerjen e një testi COVID-19, vetë-izolimin, 
trajtimin e simptomave tuaja dhe më shumë:  
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/  
 
Lancashire Teaching Hospitals NHS Trust  
https://covidpatientsupport.lthtr.nhs.uk/#/  
 
Asthma UK and British Lung Foundation 
Informacion dhe mbështetje për njerëzit me vështirësi në 
frymëmarrje pas COVID - 19, dhe anëtarët e familjes dhe 
kujdestarët e tyre: 
www.post-covid.org.uk/get-support  
 
Rikuperimi juaj nga COVID-19: NHS 
Këshilla të hollësishme për atë që mund të prisni si pjesë e 
rikuperimit tuaj nga COVID-19: www.yourcovidrecovery.nhs.uk 

 
Royal Free London 
Burimet tona të informacionit COVID-19 mund të shkarkohen 
këtu: www.royalfree.nhs.uk/covid19-leaflets  
 
Informacioni për mbështetjen e ushqimit dhe furnizimeve mund  
të gjendet këtu: 
www.royalfree.nhs.uk/covid-19-food-and-support-services  
 
 
 
 

http://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
https://covidpatientsupport.lthtr.nhs.uk/#/ 
http://www.post-covid.org.uk/get-support
http://www.royalfree.nhs.uk/covid-19-food-and-support-services
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Shkarkoni këtë broshurë 
Ju mund ta shkarkoni këtë broshurë duke skanuar këtë  
kod QR, ose duke vizituar në faqen tonë të internetit: 
www.royalfree.nhs.uk/covid19-leaflets  

 
 
 
 
 
 

 
Reagimet tuaja 
Nëse keni ndonjë reagim mbi këtë broshurë ose për një  
listë të referencave për të, ju lutemi dërgoni me email: 
rf.communications@nhs.net 
 

Formatet alternative 
Kjo broshurë është gjithashtu e disponueshme me shkronja të 
mëdha. Nëse keni nevojë për këtë broshurë në një format tjetër - 
për shembull Braille, një gjuhë tjetër nga anglishtja ose audio -  
ju lutemi flisni me një anëtar të stafit. 
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