Informacion për virusin Corona
1. Si mund të merrni virusin e koronës?
Virusi kalohet nga një person në tjetrin. Kjo ndodh, për shembull, kur kollitni, flisni ose shtrëngoni
duart me dikë.
2. Si mund të tregoni nëse keni virus?
Nëse keni virusin e koronës, merrni, për shembull, kollë, hundë të ndezur, dhimbje të fytit dhe
ethe.Eshtë shumë e ngjashme me gripin. Disa njerëz gjithashtu marrin diarre. Disa pacientë janë më
keq se të tjerët; ju merrni probleme me frymëmarrjen ose pneumoni.
Nëse keni virus, mund të duhen deri në 14 ditë që këto simptoma të shfaqen.
3. Pse virusi korona është i rrezikshëm?
Për shumicën e njerëzve, sëmundja koronavirus është e butë. Sidoqoftë, sëmundja është e rëndë në
rreth 15 përqind të të infektuarve: ato zhvillojnë probleme me frymëmarrjen dhe pneumoni. Deri më
sot, virusi ka vrarë kryesisht pacientë të moshuar dhe njerëz të cilët më parë ishin të sëmurë.
4. Çfarë duhet të bëj nëse kam shenja sëmundjeje?
Nëse keni ethe, kollë ose gulçim dhe jetoni në një zonë ku ka tashmë njerëz me një infeksion viral,
duhet të telefononi një mjek dhe të bëni një takim.
Kushdo që ka ethe, kollë ose gulçim nuk duhet të ketë asnjë kontakt me njerëzit e tjerë. Mbani të
paktën 1.5 ose 2 metra larg nga njerëzit e tjerë.
Qëndroni në shtëpi Kolliteni dhe teshtini në përroin e krahut tuaj ose në shami, të cilën mund ta
hidhni menjëherë në një kosh plehërash. Lani duart shpesh, tërësisht me sapun dhe të paktën 30
sekonda.
5. Çfarë duhet të bëj nëse kam pasur kontakte me një person të infektuar?
Nëse keni qenë në kontakt personal me një person që ka koronavirus, telefononi mjekun ose
departamentin e shëndetit në vendbanimin tuaj dhe informoni ato atje. Numri i telefonit është:
07141 / 144-69844 është: 07141 / 144-69844

