Njoftime për virusin Corona (SARS-CoV-2)




Virusi i koronës shkakton një infeksion që mund të çojë në simptoma të tilla si kollitje, rrjedhjen
e hundëve , dhimbje të fytit, temperaturё tё lartё dhe nganjëherë edhe diarre/prolif.
Pas infeksionit, simptomat e sëmundjes mund të shfaqen deri në 14 ditë më vonë se infeksioni.
Infeksioni për shumicën e njerëzve (80%) nuk është kërcënues për jetën, përfshirë edhe fëmijët.
Në disa nga personat e prekur, virusi çon në një kurs më të rëndë me probleme të frymëmarrjes
dhe pneumoni / ndezje tё mushkёrive. Deri më tani, vdekjet kanë ndodhur kryesisht në pacientët
të cilët ishin më të vjetër dhe / ose që kishin vuajtur më parë nga sëmundje themelore kronike.
Aktualisht nuk ёshtё asnjë vaksinë në dispozicion. Ende nuk ka një trajtim të veçantë për t'i
dhënë fund sëmundjes.

Si transmetohet virusi i koronës?




Virusi i koronës mund të transmetohet nga një person në tjetrin. Rruga kryesore e transmetimit
është infeksioni me pikëza. Kjo mund të bëhet drejtpërdrejt përmes mukozës së traktit respirator
ose indirekt përmes duarve, të cilat më pas sillen në kontakt me mukozën e gojës ose tё hundës
dhe konjuktivën e syrit.
Tё rrezikuar janё personat që kanë qëndruar 14 ditёt e fundit në Italinë veriore ose nё Iran.

Si mund të shmang transmetimin e virusit të koronës?






Mbani distancën më të madhe të mundshme kur kollitni ose teshtitni – mё sё mirti është që të
ktheni nё anёn tjetёr. Teshtini në bërrylin e krahut tuaj ose në një faculetё letre / ind, të cilin
pastaj mund ta hidhni.
Mbajini duart larg fytyrës, shmangeni prekjen e gojës, tё syve ose tё hundës me dorё.
Shmangni prekjen kur përshëndetni njerëzit e tjerë dhe lani duart rregullisht dhe tërësisht me
sapun dhe ujë për të paktën 20 sekonda.
Përveç kësaj, të gjithë tё ardhurit e rrinjё do tё testohen për virusin e koronёs në shkëmbimin e
mjekëve të urgjencës. Pёr kёtё arsye Ju lutemi informoni gjithashtu shkëmbimin e mjekёve të
urgjencës në cilat shtete keni qëndruar në 14 ditët e kaluara.

Çfarë duhet të bëni nё rast shenje tё sëmundjes?


Kur shfaqen simptoma të sёmurjes tё tilla si kollitje, rrjedhja e hundëve, dhimbje të fytit dhe
temperaturё tё lartё, ju lutemi raportoni në shkëmbimin e mjekёve të urgjencës:
Neumünster: nё ora 8:00 - 12:00 dhe nё ora 13:00 - 18:00 në ndërtesën 3
Boostedt: nё ora 8:00 - 12:00 dhe nё ora 13:00 - 16:00 në ndërtesën F1A
Rendsburg: nё ora 8:00 - 12:00 dhe nё ora 13:00 - 16:00 në ndërtesën 27
Nëse shkëmbimi i mjekёve të urgjencës është mbyllur, ju lutemi shkoni pёrsёri të nesërmen.
Pёr shkak tё kёtyre simptomave nuk ka nevoje natёn tё shkoni në spital ose të kёrkoni natёn
shërbimin e emergjencёs.



Nëse keni një dyshim të arsyeshëm, ju lutemi qëndroni vetëm në dhomat qё ju kan caktuar,
për derisa të merrni informacione të tjera. Ju lutemi pёrmbajeni kёsaj. Do t'ju sigurohet
gjithçka që ju nevojitet atje.
Në çdo rast, qëndroni të qetë dhe të vëmendshëm. Nëse keni ndonjë pyetje të mëtejshme,
ju lutemi kontaktoni shkëmbimin e mjekëve të urgjencës, tё DRK (Kryqi i Kuq) ose ato
tё Johanniter.

