
Rekomandime shëndetësore 
gjatë motit të nxehtë gjatë 
pandemisë me COVID-19 
 

Ruani freskinë gjatë 
periudhave të vapës

Gjatë periudhave të vapës është me shumë rëndësi që të ruani freskinë, 
me qëllim që të evitohen efektet negative të të nxehtit ndaj shëndetit. 

Çdo vit temperaturat e larta ndikojnë negativisht ndaj shëndetit të njeriut, 
sidomos ndaj shëndetit të të moshuarve, foshnjave, personave që 
punojnë në mjedise të hapura dhe të personave që vuajnë nga sëmundje 
kronike. Vapa mund të shkaktojë lodhje dhe mund t’i përkeqësojë gjendjet 
ekzistuese – siç janë sëmundjet kardiovaskulare, respiratore, të veshkave 
ose sëmundjet mendore. Ndikimet e padëshiruara të vapës ndaj shëndetit 
mund të parandalohen përmes praktikave të mira të shëndetit publik, 
njëkohësisht duke i ndjekur edhe këshillat për mbrojtje nga koronavirusi (COVID-19). 

Ruani freskinë gjatë 
COVID-19  
Evitoni ekspozimin ndaj diellit, ose qëndrimin në mjedise 
me temperaturë më të lartë se 25 °C, sepse nuk ka dëshmi 
që kjo parandalon ose shëron COVID-19, por rrit rrezikun 
nga rrezatimi dhe goditja nga të nxehtit. Mund të infektoheni
me COVID-19 pa dallim se sa i ngrohtë është moti, prandaj 
mbroni veten dhe të tjerët ashtu që do i lani duart rregullisht, 
do mbuloni gojën kur kolliteni ose teshtini dhe do evitoni 
prekjen e fytyrës.
 

Freskohuni dhe konsumoni
sasi të mjaftueshme të lëngjeve
Përdorni veshje dhe çarçafë të hollë dhe të lehtë, bëni dush 
me ujë të ftohtë dhe konsumoni ujë rregullisht, por jo edhe 
pije me sheqer, alkool dhe kafeinë. 

Ruajuni nga vapa
Evitoni daljet dhe aktivitetet që kërkojnë angazhim 
fizik gjatë periudhës më të nxehtë të ditës. Shfrytëzoni 
përparësitë të periudhës së veçantë për pazar të dedikuar 
për më të moshuarit sa herë që të keni mundësi. 
Qëndroni në hije, mos i lini fëmijët ose kafshët brenda 
në makinë, dhe nëse keni nevojë dhe mundësi, kaloni 
2-3 orë në ditë në mjedis të freskët, dhe ndërkohë 
respektoni distancimin fizik prej së paku 1m.

Ruani freskinë në shtëpinë tuaj
Përdorni ajrin e freskët gjatë natës që ta freskoni shtëpinë 
tuaj. Parandaloni rritjen e temperaturës në shtëpi duke 
përdorur grilat dhe fikni sa më shumë pajisje elektrike për 
të cilat nuk keni nevojë.



Përderisa kujdeseni për veten tuaj, mos i 
harroni edhe familjarët, miqtë dhe fqinjtë 
që kalojnë pjesën më të madhe vetëm. 
Personat vulnerabël mund të kenë nevojë 
për ndihmë gjatë ditëve të nxehta dhe nëse 
dikush që njihni është në rrezik ndihmojeni 
atë me këshilla dhe mbështetje, por duke 
ju përmbajtur rekomandimeve dhe duke 
ruajtur distancën fizike.

Personat e moshuar dhe personat që vuajnë 
nga sëmundje kronike (si astma, diabeti dhe 
sëmundjet e zemrës) duhet t’i kushtojnë një 
kujdes të madh shëndetit të tyre sepse ato 
janë më të ndjeshëm si ndaj efekteve të motit 
të nxehtë, ashtu edhe ndaj komplikacioneve 
nga COVID-19.

Nëse ndjeni marramendje, dobësi, shqetësim 
ose etje intensive dhe dhimbje koke - kërkoni 
ndihmë.  Kaloni në ndonjë vend më të freskët 
sa më shpejt të jetë e mundur dhe mateni 
temperaturën e trupit tuaj. Kini kujdes mos 
e ngatërroni hiperterminë me ethet. Nëse nuk 
jeni të sigurt, pushoni në ndonjë vend të freskët 
për së paku 30 minuta dhe pini ujë që të 
hidratoheni, por evitoni pijet që përmbajnë 
sheqer, pijet alkoolike dhe ato që përmbajnë 
kofeinë. Nëse temperatura e trupit vazhdon 
     të jetë e lartë, atëherë ka mundësi që të bëhet 
               fjalë për ethe dhe duhet të këshilloheni 
                       menjëherë me mjekun tuaj. Nëse 
                            temperatura e trupit bie dhe 
                              ndjeheni më mirë, ka shumë  
                              gjasa që kjo gjendje të jetë  
                              momentale dhe si pasojë e 
                             temperaturave të larta. 

Nëse kenë ngërçe në muskuj, kaloni sa më 
shpejt në një vend më të freskët dhe pini 
ndonjë tretje për hidratim që përmban elektrolite. 
Nëse këto ngërçe zgjasin më shumë se një orë, 
atëherë kërkoni ndihmë nga mjeku. Këshillohuni 
me mjekun tuaj edhe nëse ndjeni simptoma të 
pazakonta ose simptoma që zgjasin për një kohë 
më të gjatë, ose nëse dyshoni se keni ethe. 
Nëse një person ka lëkurë të thatë dhe të 
ngrohtë dhe delirium, konvullzione, ose është pa 
ndjenja, kërkoni mjekun ose ndihmën e shpejtë 
menjëherë.

More information is available at the links below:
Public health advice on preventing health effects of heat

  taeh-fo-stceffe-htlaeh-gnitneverp-no-ecivda-htlaeh-cilbup/ne/tni.ohw.orue.www//:ptth

WHO save lives: clean your hands in the context of COVID-19
https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/WHO_HH-

Extreme Heat and COVID-19
https://www.ghhin.org/heat-and-covid-19
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