
Rreth koronavirusit, COVID-19 
Sipas Organizatës Botërore të Shëndetit, koronavirusi është një pandemi. Një pandemi është një sëmundje 
që është përhapur në të gjitha pjesët e botës. Rreziku i infektimit të koronavirusit është rritur në Finlandë. 
Virusi korona infekton nese një person i cili ka virus teshtij ose kollitet. 

Këshilla për publikun 
• Shmangni udhëtimet e panevojshme jashtë vendit, veçanërisht në vendet që i nënshtrohen

kufizimeve.
• Bej kujdes me higjenën, veçanërisht larjen e duarve.
• Qëndroni në shtëpi, veçanërisht me temperatue, ftohje dhe simptomave të tjera të infeksioneve të

frymëmarrjes.

Parandalojeni perhapjen e virusit 
Të gjithë duhet të ndihmojnë në ndalimin e përhapjes së virusit. 
Higjiena e mirë është mënyra më e mirë për të parandaluar përhapjen e koronavirusit dhe të gjitha viruseve 
të tjera. 

• Lani duart shpesh dhe perpikeri me sapun dhe ujë. Nëse nuk mund të lani duart, përdorni
dezinfektuesin e duarve.

• Mbroni gojën tuaj kur kolliteni ose teshtitni. Për shembull, përdorni një shami ose sqetull. Mos
kolliteni ose teshtini në dorë. Qëndro të paktën një metër larg nga dikush që kollitet ose teshtit.

• Mos ijepni dorën kur e pershendetni dikend.

Nëse keni udhëtuar jashtë ishullit Åland 
Nëse ju keni udhëtuar jashtë Åland dhe jeni të shëndetshëm dhe pa simptome: 

• Të gjithë mund të udhëtojnë jashtë Åland, por ende ka një rekomandim karantinë pas udhëtimit në 
lidhje me vendet që janë subjekt i kufizimeve. Me karantina do të thotë që të kufizon kontaktet tuaja 
me njerëzit e tjerë dhe të mos qëndroni në vende publike. Karantina është 14 ditë.

• Planifikoni së bashku me punëdhënësin tuaj. 

Anëtarët e familjes vizitojnë Åland 
• Anëtarët e familjes – bashkëshorti/bashkshortja, fëmijët, prindërit, motrat, bashkëjetuesit dhe

gjyshërit mund të udhëtojnë në Åland për të takuar anëtarët e familjes së tyre që jetojnë këtu. Më
shumë informacion mund të merrni duke telefonuar në +358 18 25572 ose duke shkruar në e-mail:
info.lsmv@raja.fi

Informacioni aktual dhe lidhjet e mëtutjeshme mund të gjenden në faqen e internetit të Qeverisë së Ishujve Åland: 
www.regeringen.ax  

Telefon i informacionit te Qeverisë Provinciale të Ålandës, tel. +358 1825572 
dhe +358 1825 573 
Shërben në suedisht te leht, anglisht, rusisht dhe letonisht  

- Linja e informacionit për çështjet e udhëtimit dhe karantinës
- Linja e informacionit është e hapur gjatë ditëve të javës nga 10 e mëngjesit deri në 3

pasdite.

http://www.regeringen.ax/


Simptomat e koronavirusit 
Simptomat e koronavirusit shpesh janë të lehta. Disa njerëz kanë marre simptoma më të rënda. 
Zakonisht ata kanë pasur një sëmundje tjetër, të tilla si astma ose një sëmundje e zemrës.  

Simptomat që mund të merrni nga koronavirusi: 
• ethe
• dhimbje në muskuj
• kollë
• vështirë për të marrë frymë
• lodhje

Nëse ju sëmureni 
Në simptoma të lehta 
kur normalisht nuk do të kërkonit ndihm mjeksore: 

• Qëndroni në shtëpi derisa të keni qenë pa simptoma për dy ditë, njoftoni punëdhënësin.
• Bini dakord me punëdhënësin tuaj nëse puna në distanc është e mundur.
• Shmangni kerkimin e ndihmes mjeksore dhe shmangni thirrjen në telefonin Korona.

Në rast të simptomave të moderuara 
ku normalisht do të kishit vizituar qendrën shëndetësore për të marrë një certifikatë mjekësore: 

• Qëndroni në shtëpi derisa të keni qenë asimptomatik (pa simptome) për dy ditë.
• Nëse është e nevojshme dhe nëse ndjeheni keq të telefoni Korona 018-535 313.

Në rast të simptomave të rënda 
kur keni, për shembull, temperaturë të lartë dhe shqetsime me frymmarrjen: 

• Gjatë ditës: telefononi në telefonin Korona 018-535 313.
• Gjate mbrëmjes: telefononi urgjencën, në numrin 018-5355.
• Keni nevojë për ndihmë urgjente? Telefononi në numrin 112.

Informacioni dhe linkat aktuale mund të gjenden në faqen e internetit të ÅHS: https://www.ahs.ax/ 

Direktivat rinovohen vazhdimisht. Informacioni është shkruar 18 shtator 2020. 

ÅHS Korona telefonike, tel +358 18535 313 

• e hapur gjatë ditëve të javës në 8-16 dhe fundjavave në 9-15 për njerëzit që nuk ndjehen mirë 
dhe kanë simptoma të moderuara ose të rënda.

• Përmes Korona telefonit ÅHS, ju mund të merrni përgjigje vetëm në pyetjet në lidhje me 
korona virusin, simptomat dhe kujdesin mjeksor.

• nëse linja është e zënë, mund të telefononi informacionin e kujdesit shëndetësor në numrin
18-538 500.

Në rast urgjence, telefononi në numrin 112! 

https://www.ahs.ax/
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