
Cfarë është koronavirusi i ri?
Koronarovirusi i ri (SARS-CoV-2) është një lloj i ri i koronavirusit që nuk është identifikuar më parë tek njerëzit. 
SARS-CoV-2 shkakton një infeksion akut të rrugëve të frymëmarrjes, që aktualisht po regjistrohet si epidemi në Kinë, 
me numër më të madh të infektuarve në qytetin Vuhan. SARS-CoV-2 shkakton sëmundje të rrugëve të frymëmarrjes 
dhe mund të transmetohet nga një person tek tjetri, zakonisht pas kontaktit të afërt me një pacient të infektuar.
Një rast i dyshimtë me SARS-CoV-2 është:  
Një pacient me infeksion akut të rëndë respirator (ethe, kollë, dhe gjendje që kërkon shtrirje në spital)  dhe asnjë arsye 
tjetër që shpjegon plotësisht pasqyrën klinike dhe me  histori udhëtimi ose qëndrimi në shtete ku supozohet se ka 
shpërndarje lokale të virusit 14 ditë para fillimit të simptomave.  
OSE
Pacient me sëmundje akute të rrugëve të frymëmarrjes që të paktën brenda 14 ditëve para fillimit të 
simptomave:
a) ka patur kontakt me rast të konfirmuar ose të mundshëm me infeksion SARS-CoV-2 
b) ka punuar ose ka qëndruar në institucione shëndetësore ku janë trajtuar pacientë të dyshuar ose të konfirmuar me 
SARS-CoV-2.

    Pacientit i vendoset një 
maskë kirurgjikale, largohet 
nga pacientët e tjerë nga 
dhoma e pritjes dhe 
kontrollohet në një dhomë 
të veçantë. 

•  Kalohet në masat standarde paraprake, 
përfshirë higjienën e duarve dhe pajisjet 
mbrojtëse personale, për parandalimin e 
përhapjes përmes ajrit dhe kontaktit të 
drejtpërdrejtë duke aplikuar: maska 
kirurgjikale, syze mbrojtëse, mantel dhe 
doreza.

•  Merret mostër për diagnostikimin e 
SARS-CoV-2.

    Rasti duhet raportuar menjëherë në 
Institutin e shëndetit publik të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut 
(tel: 078 387 194). 

• Pacienti vendoset në një dhomë të izoluar.  

• Gjatë trajtimit të pacientit patjetër duhet të përdoren pajisje mbrojtëse 
personale për parandalimin e transmetimit të infeksionit: maskë 
kirurgjikale, mbrojtjës për sytë (syze ose mbrojtës për sytë), mantel për një 
përdorim dhe doreza.

• Gjatë kryerjes së procedurave gjatë të cilave krijohen aerosole siç janë: 
intubimi trakeal, lavazhi bronkoalveolar, procedurat e tjera të diagnostikimit 
për rrugët e frymëmarrjes ose ventilimi manual,  përdoren pajisjet 
mbrojtësepersonale  për parandalimin e infeksionit që shpërndahet 
nëpërmjet ajrit. 

• Bëhet vendosja e rregullt e N95 (BE standardi FFP2)  ose ndonjë maskë e 
ngjashme, vendosja e syzeve mbrojtëse, mbajtja e dorezave dhe veshja e 
mantelit me mëngë të gjatë.

• Punonjësit shëndetësorë që kanë qenë në kontakt me një rast të konfirmuar 
kryejnë vetë-mbikqyrje për 14 ditë pas ekspozimit të fundit me rastin e 
konfirmuar (ndiqet paraqitja e simptomave respiratore dhe temperatura e 
trupit).

Trajtimi i pacientëve të dyshuar me infeksion SARS-CoV-2
Rekomandime për punonjësit shëndetësor:

Si trajtohen pacientët e dyshuar me infeksion SARS-CoV-2?

Kujdesi ndaj pacientëve me infeksion SARS-CoV-2: 


