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Gjendja me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut 4-10.10.2021 

Janë testuar gjithsej 23.192 materiale në Laboratorët ku bëhen analiza molekulare për vërtetimin e 

pranisë së virusit SARS-CoV-2.  Krahasuar me javën që shkoi është shënuar një rritje prej 2,9%.  

Pozitive janë 2.354 raste, nga 33 qytete, me një rënie të numrit nga java e kaluar për 11,8%. 

Përqindja e rasteve pozitive sillet nga 7,0% deri më 13,2%, mesatarisht 10,2%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Numri më i madh i rasteve janë regjistruar në Shkup (n=1.137; 48,3%), me incidencë javore – 

179,3/100.000. Incidencë më e lartë javore prej 306,1/100.000 banorë është regjistruar në Kratovë. 

(Tabela 1, Kartogrami 1). 

Kartogrami 1.     Incidenca në 100.000 banorë, COVID-19,4-10.10.2021, RMV 

 

Raste të reja janë regjistruar tek të gjitha grupmoshat, ndërsa numri më i madh i përket 
grupmoshës mbi 60 vjet (n=630, 26,8%). Numër më i vogël është regjistruar tek fëmijët nga 0-9 vjet 
(n=84; 3,6 

Sipas gjinisë  janë regjistruar 1.236 (52,5%) meshkuju dhe 1.118 (47,5%). 
Pas dy testeve negative, ose sipas algoritmit të ri, si të shëruar konsiderohen 2.555 persona që kanë 

qenë të shtruar në spital ose në trajtim shtëpiak. Përveç kësaj, pas kontrollimit të sistemit janë 

mbyllur  3.645  raste më të vjetra (nga muaji gusht, raste që kanë qenë të hospitalizuar, të huaj dhe 

persona pa mjekë amë). 



Gjatë javës së kaluar janë raportuar 34 reinfektime që është një rënie prej 12,8% krahasuar me 

javën që kaloi. 

Janë raportuar 93 raste të vdekjes nga 20 qytete, numri më i madh në Shkup (40). Numri më i 

madh i tyre (n=78; 83,9%) janë persona mbi 60 vjet. 

 

 

 



GJENDJA KUMULATIVE ME COVID-19 NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT 

Deri më 10.10.2021, janë regjistruar gjithsej 195.002 raste me COVID-19 (I=9.425,8/100.000). 

Sipas vendbanimit, raste me COVID-19 janë regjistruar në 35 qytete. Numri më i madh janë regjistruar në Shkup, Kumanovë, Tetovë, 

ndërsa mortalitet më të madh ka në Ohër, Kavadar dhe Prilep. Letalitet më i lartë është regjistruar në Krushevë dhe Strugë (Tabela 1).  

Tabela 1. Shpërndarja ditore e të sëmurëve nga COVID-19 sipas QSHP/NJR në RMV, deri më 09.05.2021 



Incidencë më e lartë kumulative është regjistruar në Kavadar me 14.214,6  në 100.000 banorë, Shkup 

(13.408,9/100.000), Negotinë (12.207,0/100.000) dhe Shtip (11.212,6/100.000),  përderisa incidencë më e 

vogël 4.314,3 të sëmurë në 100 000 banorë është regjistruar në Dojran (Tabela 1, Kartogrami 2).  

 

Sa i përket gjinisë, janë regjistruar 96.670 meshkuj dhe 98.332 femra. Morbiditeti specifik tek meshkujt 

është 9.338,1/100.000, ndërsa tek femrat 9.513,6/100.000. 

Mosha e të prekurve sillet nga 0 deri në 101 vjet (mosha mesatare – 45,6 vjet). Numri më i madh i të 

prekurve janë në moshë mbi 60 vjet- 49.794 (25,5%), ndërsa morbiditet më i lartë specifik prej 

11.996,8/100.000 tek grupmosha 50-59 vjet (n=33.622). Morbiditet më i ulët, 1.816,4 në 100.000 banorë 

është regjistruar tek fëmijët në moshë nga 0-9 vjet, ku janë regjistruar ku janë raportuar 3.975 raste. 

(Grafiku 1) 

Grafiku 1. Shpërndarja e të sëmurëve me  COVID-19 në Republikën  e Maqedonisë së Veriut sipas 

grupmoshës (n=195.002) 



 

Sa i përket datës së diagnostikimit laboratorik, rasti i parë është regjistruar në 26.02.2020.  Numri më i lartë 

i rasteve të regjistruar gjatë një dite (n=1.513) është regjistruar në 30.03.2021. 

Nga java e 9 në vitin 2020 vazhdimisht regjistrohen raste të reja të konfirmuara.  Kulminacioni është arritur 

në javën e 13 të vitit 2021 (n=7.923) (Grafiku2). Pas 13 javësh me një stabilizim të numrit të rasteve të 

reja,në 7 javët e fundit vihet re një rritje  e numrit të të sëmurëve. 

Grafiku 2.  Shpërndarja e të sëmurëve nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas ditës së 

diagnostikimit laboratorik, deri më 10.10.2021 (n=195.002) 

 

Sipas raporteve të arrira pranë ISHPRMV për momentin ka 520 persona të hospitalizur, nga të cilët 351 janë 

në terapi me oksigjen dhe 23 ventilim mekanik invaziv. 

Sa i përket simptomave të raportuara tek të sëmurët, nga më të zakonshmet janë temperatura(60,8%), kolla 

(43,6%), plogështia (44,1%), kokëdhimbja (28,4%), dhimbjetz në muskuj (24,9%), dhimbjet në nyje (20,6%) 



dhe humbje e ndjesissë për shije dhe/ose nuhatje (19,8%). Tek 32,7% e të sëmurëve nuk janë regjistuar 

simptoma. 

 Janë regjistruar 660 raste tek gratë shtatzëna. 

32.453 kanë sëmundje kardiovaskulare, 10.932 diabet, 4.684 sëmundje kronike të mushkërive dhe 11.547 

sëmundje të tjera. 

Deri më 10.10.2021 janë regjistruar edhe 625 raste të reinfektimit (një reinfektim i dytë).  

Janë regjistruar 6.849 raste të vdekjes (Lt = 3,5%). Numri më i madh i të vdekurve është regjistruar në  

08.04.2021 (n=49), ndërsa sipas javëve në javën e 14 të vitit 2021  (n=293) (Grafiku3). Numri më i madh i 

vdekjeve është regjistruar në mesin e grupmoshës mbi 60 vjet (n=5.580) njëkohësisht edhe me mortalitet 

më të lartë – 1.283,0/100.000.  

5.094 kanë pasur komorbiditete si sëmundje kardiovaskulare (n=4.140), diabet (n=1.702) dhe sëmundje të 

mushkërive (n=764). 

Janë regjistruar 4.122 raste të vdekjes tek meshkujt dhe 2.727 raste të vdekjes tek femrat.  

Nga rastet e reinfektimit, 6 kanë pasur përfundim fatal. 

Janë regjistruar edhe 31 raste të vdekjes tek punonjësit shëndetësor dhe 5  gra shtatzëna. 

430 (6,3%) persona kanë ndërruar jetë në shtëpi, ndërsa 6.419 (93,7%) në spital. 

Grafiku 3. Shpërndarja e rasteve të vdekjes nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas datës 

së vdekjes, deri më 10.10.2021 (n=6.849) 

 
Nga 15.02.2020-10.10.2021 janë kryer gjithsej 1.324.894 testime nga të cilat 195.002 pozitive janë vërtetuar 

në laboratorët në të cilët bëhet analizë molekulare për prani të SARS-CoV. Pra, në Maqedoni janë bërë 

640.302 teste në 1.000 000 banorë.   

Tabela 2.  Numri i përgjithshëm i testeve të kryera për COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut 

(n=1.324.894)* 



 
*9 raste janë vërtetuar në laboratorë jashtë vendit 

Nga numri i përgjithshëm i rasteve, 6.957 persona (3,6%) janë raste aktive, 181.196 raste (92,9%)   janë të 

shëruar të lëshuar nga spitali, pas 2 testeve negative gjatë trajtimit në shtëpi, ose sipas algoritmit të ri 

(Tabela 4)(Grafiku 4).  

Nga këto 7.108 kanë qenë të shtruar në spital. 

Тabela 3.Rezultatet sipas qyteteve, RMV  (n=195.002) 

Shpërndarja sipas qyteteve Të sëmurë Të shëruar 
Numri i 

vdekjeve 
Gjithsej 

Shkup 3550 79216 2280 85046 

Kumanovë 612 10633 466 11711 

Tetovë 187 10189 504 10880 

Prilep 192 8504 454 9150 

Gostivar  56 7535 378 7969 

Manastir 194 6668 327 7189 



Veles 289 5912 208 6409 

Ohër 229 5540 264 6033 

Kavadar 149 5692 182 6023 

Shtip 212 5489 167 5868 

Strumicë 215 5319 279 5813 

Kërçovë 116 3720 170 4006 

Strugë 66 3498 245 3809 

Koçan 126 3075 142 3343 

Gjevgjeli  66 2312 79 2457 

Negotinë 22 2244 62 2328 

Sveti Nikole 94 1801 43 1938 

Radovish 61 1413 73 1547 

Prespë 45 1458 42 1545 

KrivaPallankë 124 1306 70 1500 

Dibër 22 1357 72 1451 

Berovë 13 1154 47 1214 

Dellçevë 42 1043 42 1127 

Vinicë  47 960 49 1056 

Probishtip 42 869 31 942 

Vallandovë 21 775 34 830 

Kratovë  61 524 21 606 

Bogdanci 18 529 14 561 

Krushevë 11 490 33 534 

Makedonski Brod 11 442 22 475 

Demir Hisar 30 411 16 457 

Demir Kapija 4 394 13 411 

Makedonska Kamenica 27 283 9 319 

Pehçevë 2 305 8 315 

Dojran 1 136 3 140 

Gjithsej 6.957 181.196 6.849 195.002 

 

 

 

 

VLERËSIMI I RREZIKUT NGA PËRHAPJA E MËTEJSHME E COVID-19 DHE MASAT E REKOMANDUARA 

 

Deri më 03.10.2021 numri reproduktiv i të infektuarve me COVID 19 (RO) në RMV është  0,95.  

Grafiku 4.  Incidenca ditore në 100.000 banorë dhe R0,  COVID-19, RMV deri më 10.10.2021. 



 
 

Republika e  Maqedonisë së Veriut ndodhet në fazën e përhapjes së gjerë nënnivel 2, me kapacitete të 

moderuara për reagim. 

Për më shumë informacion në lidhje me masat kufizuese vizitoni www.vlada.mk 

 

Masa të rekomanduara nga OBSH-ja për parandalim dhe kontroll  

 
Krahas masave të gatishmërisë në raste emergjente, mbikëqyrjes dhe reagimit, si dhe masave individuale të 
sigurisë, OBSH rekomandon masa për përfshirjen e organeve kompetente në lidhje me efektet që këto masa 
mund t’i kenë tek mirëqenia e përgjithshme e shoqërisë dhe individët.  
 
• Mbyllja e aktiviteteve afariste joqenësore ose puna nga shtëpia, sa më shumë të jetë e mundur. 
• Individët duhet të zbatojnë masa si higjiena e duarve, përdorimi i shamisë gjatë kollitjes dhe teshtitjes, të 
qëndrojnë në shtëpi nëse nuk ndjehen mirë dhe të evitojnë mjediset e mbyllura, të ruajnë distancën fizike, 
të mbajnë maskë. 
• Diskutim për kufizimin e mësimit me prani fizike në universitete dhe për promovimin e e-mësimit. 
• Shërbimet për përkujdesjen e fëmijëve dhe shkollat fillore dhe të mesme duhet të mbeten të hapura me 
respektim të masave për siguri dhe mbikëqyrje nëse një gjë të tillë e lejon situata epidemiologjike lokale. 
• Vlerësim i veçantë për mbajtjen e eventeve sportive dhe eveneteve të ngjashme të cilat duhet të mbahen 
sipas rregullave rigoroze të sigurisë, për shembull pa audiencë. Tubimet e tjera masovike duhet të 
ndërpriten, ndërkohë që numri i të pranishmëve në tubimet shoqërore të reduktohet.



 

 

VAKSINIMI KUNDËR COVID-19 NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT 

Në 17.02.2021 në RMV filloi vaksinimi kundër COVID-19.  

Deri më 09.10.2021 janë vaksinuar gjithsej 795.206 persona me të paktën një dozë të vaksinës 

kundër COVID – 19. Dy doza kanë pranuar gjithsej 748.581 persona. (Tabela 4) 

Në RMV me një dozë të vaksinë kundër COVID 19 janë vaksinuar 47,7% e popullatës mbi 18 vjet dhe 

44,1% e popullatës mbi 12 vjet.  

Tabela 4. Numri i personave të vaksinuar kundër COVID-19, RMV, sipas llojit/dozës 

(n=1.544.568) 

Vaksina/Doza 
Doza e 

parë 

Doza e 

dytë 

Doza 

e 

tretë 

Numri i 

përgjithshë

m i dozave 

të aplikuara 

Pfizer/Biontech 308.564 282.302 781 591.647 

Sinovac  247.030 234.154  481.184 

Sinopharm  150.608 149.333  299.941 

AstraZeneca 66.091 60.245  126.336 

Sputnik V 22.913 22.547  45.460 

GJITHSEJ 795.206  748.581  781  1.544.568  

 

Grafiku 5. Dozat e aplikuara sipas vaksinës kundër  COVID-19 në RMV deri më 09.10.2021 



 

Mbulimi me një dozë të vaksinës kundër COVID-19 të popullatës mbi 18 vjet, sipas QSHP/NJR sillet 

nga 34,4 në territorin të cilin e mbulon QSHP Tetovë/NJR Gostivar deri më 65,8% në QSHP 

VELES/NJR Negotinë (Tebela 5). 

Tabela 5. M b u l i m i  m e  d o z ë n  e  p a r ë  t ë  v a k s i n ë s  k u n d ë r  COVID-19 e popullatës 

mbi 18 vjet sipas QSHP/NJR 

QSHP/NJR Doza e parë Doza e dytë M b u l i m i  m e  
d o z ë n  e  p a r ë  
t ë  v a k s i n ë s  
k u n d ë r  COVID-19 
e popullatës mbi 18 
vjet (%) 

MANASTIR 47622 44968 58,2% 
Demir Hisar 3461 3312 52,2% 
  Kërçovë 20819 19585 43,3% 
  Prespë 8206 7844 60,2% 
VELES 26928 25734 51,5% 
  Gjevgjeli 17326 16863 62,0% 
  Kavadar 22531 21584 64,9% 
  Negotinë 12362 11903 65,8% 
  S. Nikole 7056 6690 43,1% 
Koçan 16726 15787 42.8% 
 Berovë 6122 5855 58.5% 
 Vinicë 6415 5983 40.0% 
  Dellçevë 8783 8387 45.5% 
Pehçevë 2155 2083 54.5% 
KUMANOVË 42834 39639 37.6% 
Kriva Pallankë 8617 8235 45.0% 
 Kratovë 2832 2721 37.5% 



OHËR 28790 27532 64.6% 
  Dibër 7901 7426 34.7% 
  Strugë 24956 23309 44.7% 
PRILEP 38767 36631 51.9% 
  Krushevë 3988 3790 54.6% 
  M. Brod 3838 3630 43.9% 
SHKUP  250376 236395 50.3% 
STRUMICË 26704 24520 35.2% 
  Vallandovë 5362 5162 56.4% 
TETOVË 70019 64565 43.7% 
  Gostivar 34320 31108 34.4% 
SHTIP 23093 22048 54.1% 
 Probishtip 6518 6266 52.5% 
Radovish 9779 9026 37.7% 

RMV 795206 748581 47.7% 

 

 

GJENDJA ME COVID 19 NË BOTË 

Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga OBSH-ja, deri më  03.10.2021 

 Numri i rasteve të reja në botë  – 234.553.539 (3.118.410 në 7 ditët e fundit,  9% më pak se 
javën e kaluar) 

 Numri i rasteve të vdekjes në botë – 4.796.222 (54.221 në 7 ditët e fundit, 4% më pak se javën e 
kaluar) 
 

 Rajoni i OBSH-së Аmerika 

 Raste të konfirmuara – 90.357.517 (1.120.999 në 7 ditët e fundit, 12% më pak se javën e 
kaluar) 

 Raste të vdekjes – 2.220.453 (24.311 në 7 ditët e fundit, 2% më shumë se javën e kaluar) 

 Rajoni i OBSH-së Evropa 

 Raste të konfirmuara – 70.589.709 (1.164.750 në 7 ditët e fundit, 5% më shumë se javën 
e kaluar) 

 Raste të vdekjes – 1.342.600 (15.403 në 7 ditët e fundit, 2% më shumë se javën e kaluar) 

 Rajoni i OBSH-së Azia juglindore 

 Raste të konfirmuara – 43.121.902 (278.657 në 7 ditët e fundit, 19% më pak se javën e 
kaluar) 

 Raste të vdekjes –  678.035 (4.318 në 7 ditët e fundit, 18% më pak se javën e kaluar) 

 Rajoni i OBSH-së Mesdheu lindor 

 Raste të konfirmuara – 15.825.445 (166.068 në 7 ditët e fundit, 21% më pak se javën e 
kaluar) 



 Raste të vdekjes – 290.562 (3.567 në 7 ditët e fundit, 17% më pak se javën e kaluar) 

 Rajoni i OBSH-së Afrika 

 Raste të konfirmuara – 6.048.196 (49.333 në 7 ditët e fundit, 43% më pak se javën e 
kaluar) 

 Raste të vdekjes – 146.854 (1.897 në 7 ditët e fundit, 25% më pak se javën e kaluar) 

 Rajoni i OBSH-së Pacifiku perëndimor 

 Raste të konfirmuara – 8.609.714 (338.603 në 7 ditët e fundit, 12% më pak se javën e 
kaluar) 

 Raste të vdekjes – 117.705 (4.725 në 7 ditët e fundit, 10% më pak se javën e kaluar) 

 

UDHËZIME DHE REKOMANDIME PËR POPULLATËN 

 Mite dhe të vërteta për Korona virusin 
• http://www.iph.mk/sq/pyetje-dhe-pergjigje-mite-dhe-te-verteta-lidhur-me-korona-virusin/ 
• Rekomandimet e OBSH-së 
• http://www.iph.mk/sq/rekomandime-nga-obsh-per-parandalimin-e-infeksionit-me-korona-

virusin/ 
• Rekomandime për udhëtarët 

• http://www.iph.mk/sq/rekomandime-nga-obsh-per-parandalimin-e-infeksionit-me-korona-
virusin/ 

• http://www.iph.mk/sq/r%d0%b5komandimet-per-udhetaret-qe-vijne-nga-vendet-e-
rrezikuara-me-covid-19-ose-qe-kane-qene-ne-kontakt-me-rast-te-vertetuar-me-covid-
19/HYPERLINK "http://www.iph.mk/preporaki-za-patnici-koi-doagaat-od-rizicni-regioni-so-
covid19/"/ 

• Si ta mbroni veten 
http://www.iph.mk/sq/covid-19-si-ta-mbroni-veten/ 

• Trajtimi shtëpiak i rasteve të dyshimta 
http://www.iph.mk/sq/udhezues-per-mjekim-shtepiak-te-pacienteve-te-dyshuar-per-infeksion-me-

2019-ncov/ 

• Udhëzime për punonjësit shëndetësor 
http://www.iph.mk/sq/rekomandime-per-punonjesit-shendetesor-paisjet-per-mbrojtje-personale/ 

• Faqja e internetit e Ministrisë së Shëndetësisë 

http://zdravstvo.gov.mk/sq/home-main/ 

Faqja e internetit e Qeverisë: 

http://vlada.gov.mk  
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