
Gjendja me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe në botë  

Gjendja me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut  06-12.12.2021 

Janë testuar gjithsej 17.997 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 6,2%.  

Pozitive janë 2.090 raste, nga 34 qytete, me një rënie të numrit nga java e kaluar për 8,1%. Përqindja 
e rasteve pozitive sillet nga 6,8% deri më 13,7%, mesatarisht 11,2%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Numri më i madh i rasteve janë regjistruar në Shkup (n=1.024; 49,0%), me incidencë javore – 
161,5/100.000. Incidencë më e lartë javore prej 330,4/100.000 banorë është regjistruar në Kavadar. 
(Tabela 1, Kartogrami 1). 

Kartogrami 1.     Incidenca në 100.000 banorë, COVID-19  periudha 06-12.12.2021, RMV 

 

Raste të reja janë regjistruar tek të gjitha grupmoshat, ndërsa numri më i madh i përket 
grupmoshës mbi 60 vjet (n=504, 24,1%). Numër më i vogël është regjistruar tek fëmijët nga 0-9 vjet 
(n=91; 4,4%).  Vihet re një rënie e numrit tek të gjitha grupmoshat. 
Sipas gjinisë  janë regjistruar 1.136 (54,4%) janë femra ndërsa 954 (45,6%) meshkuj. 
Pas dy testeve negative, ose sipas algoritmit të ri, si të shëruar konsiderohen 2.256  persona që kanë 
qenë të shtruar në spital ose në trajtim shtëpiak.  

Gjatë javës së kaluar janë raportuar 26 reinfektime 35% më pak se javën që kaloi. 
Janë raportuar 66 raste të vdekjes nga 20 qytete, numri më i madh në Shkup (26). Numri më i madh 

i tyre (n=58; 87,9%) janë persona mbi 60 vjet, ndërkohë që janë regjistruar raste edhe tek 

grupmoshat 50-59 vjet (7), 40-49 vjet (1). 

 



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

Deri më 12.12.2021, janë regjistruar gjithsej 219.490 raste me COVID-19 (I=10.609,5/100.000). 

Sipas vendbanimit, raste me COVID-19 janë regjistruar në 35 qytete. Numri më i madh janë regjistruar në Shkup, Kumanovë, Tetovë, 
Prilep ndërsa mortalitet më të madh ka në Ohër, Kavadar dhe Prilep. Letalitet më i lartë është regjistruar në Dibër, Krushevë, Kriva 
Pallankë dhe Strugë (Tabela 1).  

Tabela 1. Shpërndarja ditore e të sëmurëve nga COVID-19 sipas QSHP/NJR në RMV, deri më 12.12.2021 



Incidencë më e lartë kumulative është regjistruar në Kavadar me 16.968,8  në 100.000 banorë, Shkup 
(15.156,9/100.000) dhe Negotinë (13.601,8/100.000), përderisa incidencë më e vogël 4.710,6 të sëmurë në 
100 000 banorë është regjistruar në Makedonski Brod (Tabela 1, Kartogrami 2).  

Kartogrami 2. Incidenca në 100.000 banorë, COVID-19, 12.12.2021, RMV 

 
 

Sa i përket gjinisë, janë regjistruar 107.999 (49,2%) meshkuj dhe 111.491 (50,8%) femra. Morbiditeti specifik 
tek meshkujt është 10.432,5/100.000, ndërsa tek femrat 10.786,8/100.000. 

Mosha e të prekurve sillet nga 0 deri në 101 vjet (mosha mesatare – 45,4 vjet). Numri më i madh i të 
prekurve janë në moshë mbi 60 vjet- 55.841 (25,4%), ndërsa morbiditet më i lartë specifik prej 
13.207,1/100.000 tek grupmosha 50-59 vjet (n=37.014). Morbiditet më i ulët, 2.230,9 në 100.000 banorë 
është regjistruar tek fëmijët në moshë nga 0-9 vjet, ku janë regjistruar ku janë raportuar 4.882 raste. 
(Grafiku 1) 

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

grupmoshës (n=219.490) 



 

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=1.512) 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). Vala e fundit numri rasteve të së cilës filloi të rritet nga java 
e 27, kulminacion ka arritur në javën e 33 me gjithsej 6.830 persona të sëmurë. Nga java e 45 përsëri është 
regjistruar një rënie e numrit të të sëmurëve (Grafiku 2). 

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

diagnostikimit laboratorik, deri më 12.12.2021 (n=219.490) 

 

Sipas raporteve të arrira pranë ISHPRMV për momentin ka 427 persona të hospitalizur, nga të cilët 247 janë 
në terapi me oksigjen dhe 13 ventilim mekanik invaziv. 

Sa i përket simptomave të raportuara tek të sëmurët, nga më të zakonshmet janë temperatura(60,0%), 
plogështia (44,2%), kolla (44,8%). Janë regjistruar 57.746 (26,3%) raste asimptomatike. 



Sa  i përket komorbiditeteve, 37.273 kanë sëmundje kardiovaskulare, 12.398 diabet, 5.297 sëmundje 
kronike të mushkërive dhe 13.767 sëmundje të tjera. 

Janë regjistruar edhe 6.540 raste të importuara. 

Deri më 12.12.2021 janë regjistruar edhe 980 raste të reinfektimit (një reinfektim i dytë).  

Janë regjistrur 53.603 raste pozitive që kanë pasur kontakt me rast pozitiv 3 ditë para shfaqjes së 
simptomave dhe vërtetimit të rezultateve. 

Janë raportuar 981 raste tek gra shtatzëna dhe 6.127  tek punonjës shëndetësorë. 
 

Janë regjistruar 7.740 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=6.343; 82,0%) njëkohësisht edhe me 
mortalitet më të lartë – 1.458,4/100.000. Janë regjistruar 4.600 (59,4%) raste të vdekjes tek meshkujt dhe 
3.140 (40,6%) raste të vdekjes tek femrat.  

5.823 (76,0%) kanë pasur komorbiditete si sëmundje kardiovaskulare (n=4.862), diabet (n=2000) dhe 
sëmundje të mushkërive (n=916). 

Nga rastet e reinfektimit, 9 kanë pasur përfundim fatal. 

Janë regjistruar edhe 36 raste të vdekjes tek punonjësit shëndetësor dhe 7  gra shtatzëna. 

5.823 (76,0%) persona kanë ndërruar jetë në shtëpi, ndërsa 7.215 (93,2%) në spital. 

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

së vdekjes, deri më 12.12.2021 (n=7.740) 

 
Nga 15.02.2020-12.12.2021  janë kryer gjithsej 1.503.941 testime nga të cilat 219.490 pozitive janë 
vërtetuar në laboratorët në të cilët bëhet analizë molekulare për prani të SARS-CoV. Pra, në Maqedoninë e 
Veriut janë bërë 726.832 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=1.503.941)* 



 
*9 raste janë vërtetuar në laboratorë jashtë vendit 

Nga numri i përgjithshëm i rasteve, 5.539 persona (2,5%) janë raste aktive, а 206.211 raste (93,9%)  janë të 
shëruar të lëshuar nga spitali, pas 2 testeve negative gjatë trajtimit në shtëpi, ose sipas algoritmit të ri 
(Tabela 3).  

Nga këto 7.448 kanë qenë të shtruar në spital. 

Тabela 3.Rezultatet sipas qyteteve, RMV (n=219.490) 

Shpërndarja sipas qyteteve Të sëmurë Të shëruar 
Numri i 

vdekjeve 
Gjithsej 

Shkup 2714 90824 2595 96133 

Kumanovë 170 12296 539 13005 

Tetovë 85 10757 532 11374 



Prilep 336 9632 496 10464 

Manastir 457 8125 378 8960 

Gostivar 21 7671 389 8081 

Veles 171 6957 270 7398 

Kavadar 251 6720 219 7190 

Shtip 99 6362 194 6655 

Ohër 222 6096 285 6603 

Strumicë 122 5759 304 6185 

Kërçovë 57 4016 182 4255 

Koçan 100 3784 177 4061 

Strugë 29 3638 248 3915 

Gjevgjeli  80 2673 87 2840 

Negotinë 45 2482 67 2594 

Sveti Nikole 41 2039 55 2135 

KrivaPallankë  56 1759 105 1920 

Prespë  54 1677 45 1776 

Radovish 60 1627 83 1770 

Berovë 42 1375 53 1470 

Dibër  1384 72 1456 

Dellçevë 82 1309 49 1440 

Vinicë  15 1094 55 1164 

Probishtip 23 1064 43 1130 

Vallandovë 33 897 38 968 

Kratovë  23 732 27 782 

Bogdanci 26 615 16 657 

Demir Hisar  47 547 30 624 

Krushevë 23 539 35 597 

Makedonski Brod 15 472 25 512 

Demir Kapija 2 411 13 426 

Makedonska Kamenica 24 379 20 423 

Pehçevë 7 338 10 355 

Dojran 7 161 4 172 

Gjithsej 5.539 206.211 7.740 219.490 

 

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

 
Deri më 12.12.2021 numri reproduktiv i të infektuarve me COVID 19 (RO) në RMV është  0,90.  
Grafiku 4.  Incidenca ditore në 100.000 banorë dhe R0,  COVID-19, RMV deri më 12.12.2021 



 
 

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 12.12.2021 janë vaksinuar gjithsej 849.511 persona me të paktën një dozë të vaksinës kundër COVID – 19. Dy doza kanë 
pranuar gjithsej 814.840 persona. Me Dozën e tretë janë vaksinuar 83.614 persona (Tabela 4) 

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

 

Vaksina/Doza 
Doza e 

parë 

Doza e 

dytë 

Doza 

e 

tretë 

Numri i 

përgjithshë

m i dozave 

të aplikuara 

Pfizer/Biontec

h 354.343  330.395  

83.61

4  

         

768.352  

Sinovac 

250.565  243.700  

-         

494.265  

Sinopharm 

152.411  151.667  

-         

304.078  

AstraZeneca 

69.035  66.243  

-         

135.278  

Sputnik V 23.157  22.835  -              45.992  

GJITHSEJ 

849.511  814.840  

83.61

4  

      

1.747.965  

 



 
Në RMV me një dozë të vaksinë kundër COVID 19 janë vaksinuar 51%  e popullatës mbi 18 vjet dhe 47,1%  e popullatës mbi 12 vjet, 
ndërsa në numrin e përgjithshëm të popullsisë në vend dhe jashtë vendit janë vaksinuar gjithsej 41,1% të qytetarëve të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut. 

Përqindja e të vaksinuarve me një dozë tek popullata nga 18-64 vjet është 46,3% ndërsa me dy doza 44,2% e popullatës. 

Numër më të madh të vaksinuarve me dy doza ka te grupmosha nga 25-49 vjet (n=307.829), Grafiku 5.  

 

Grafiku 5. Dozat e palikuara sipas llojit të vaksinës dhe grupmoshës, deri më 12.12.2021 



 
 

 



Mbulimi me një dozë të vaksinës kundër COVID-19 të popullatës mbi 12 vjet, sipas QSHP/NJR sillet 
nga 32,0 në territorin të cilin e mbulon QSHP Strumicë deri më 62,1% 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 12 vjet  dhe mbi 18 vjet sipas QSHP/NJR 

 

QSHP/NJR 
Popullsia e 
përgjithsh

me 

Popullata mbi 
12 vjet 

Popullata mbi 
18 vjet 

 QSHP Manastir 45,4% 50,7% 54,1% 
 

NJR Manastir 48,8% 55,0% 59,1% 
 

NJR Demir Hisar 46,2% 50,7% 53,9% 
 

NJR Kërçovë 37,4% 41,2% 43,7% 
 

NJR Prespë 52,1% 57,7% 60,8% 
 

QSHP Veles 47,7% 54,3% 58,5% 
 

NJR Veles 42,2% 48,6% 52,7% 
 

NJR Gjevgjeli  52,2% 58,8% 62,8% 
 

NJR Kavadar 53,9% 61,2% 65,8% 
 

NJR Negotinë 54,7% 62,1% 66,8% 
 

NJR Sveti nikole 36,7% 41,2% 44,2% 
 

QSHP Koçan 39,1% 43,4% 46,4% 
 

NJR Berovë 50,5% 55,8% 59,5% 
 

NJR Pehçevë 46,3% 50,8% 54,3% 
 

NJR Vinicë 35,0% 38,8% 41,5% 
 

NJR Dellçevë 39,5% 43,7% 46,7% 
 

NJR Koçan 36,9% 41,1% 43,9% 
 

QSHP Kumanovë 31,9% 36,5% 39,7% 
 

NJR Kratovë 33,0% 36,3% 38,6% 
 

NJR Kriva Pallankë 38,9% 43,5% 46,7% 
 

NJR Kumanovë 30,7% 35,4% 38,6% 
 

QSHP Ohër 41,5% 47,1% 50,9% 
 

NJR Dibër 28,7% 32,7% 35,6% 
 

NJR Ohër 53,8% 61,1% 65,8% 
 

NJR Strugë 37,0% 41,9% 45,2% 
 

QSHP Prilep 41,9% 47,9% 52,1% 
 

NJR Krushevë 43,4% 50,1% 54,6% 
 

NJR Makedonski Brod 35,9% 41,0% 44,6% 
 

NJR Prilep 42,5% 48,5% 52,7% 
 

QSHP Shkup 38,0% 44,6% 48,5% 
 

NJR Shkup 38,0% 44,6% 48,5% 
 

QSHP Strumicë 30,0% 34,3% 37,2% 
 

NJR Vallandovë 46,9% 52,9% 57,1% 
 



NJR Strumicë 27,9% 32,0% 34,7% 
 

QSHP Теtovë 33,0% 37,7% 40,8% 
 

NJR Gostivar 29,4% 32,9% 35,4% 
 

NJR Теtovë 35,1% 40,6% 44,3% 
 

QSHP shtip 40,1% 45,6% 49,2% 
 

NJR Probishtip 45,9% 50,7% 53,9% 
 

NJR Radovish 30,5% 35,1% 38,2% 
 

NJR Shtip 44,5% 50,5% 54,5% 
 

Gjithsej 39,4% 45,2% 48,9% 
 

 

GJENDJA ME COVID 19 NË BOTË 

Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga OBSH-ja, deri më  05.12.2021 

 Numri i rasteve të reja në botë – 264.815.815 (4.105.073 në 7 ditët e fundit,     2 % më shumë se 
javën e kaluar) 

 Numri i rasteve të vdekjes në botë – 5.249.793 (52.641 në 7 ditët e fundit,                   10% më 
shumë se javën e kaluar) 
 

 Rajoni i OBSH-së Аmerika 

 Raste të konfirmuara – 97.679.255 (935.062 në 7 ditët e fundit, 21% më shumë se javën e 
kaluar) 

 Raste të vdekjes – 2.360.315 (12.987 në 7 ditët e fundit, 38% më shumë se javën e 
kaluar) 

 Rajoni i OBSH-së Evropa 

 Raste të konfirmuara – 88.925.399 (2.687.257 në 7 ditët e fundit, 3% më pak se javën e 
kaluar) 

 Raste të vdekjes – 1.569.599 (28.990 në 7 ditët e fundit, 2% më pak se javën e kaluar) 

 Rajoni i OBSH-së Azia juglindore 

 Raste të konfirmuara – 44.638.985 (109.004 në 7 ditët e fundit, 10% më pak se javën e 
kaluar) 

 Raste të vdekjes – 711.660 (5.324 në 7 ditët e fundit, 49% më shumë se javën e kaluar) 

 Rajoni i OBSH-së Mesdheu lindor 

 Raste të konfirmuara – 16.846.148 (94.724 në 7 ditët e fundit, njësoj si javën e kaluar) 

 Raste të vdekjes – 310.727 (1.622 në 7 ditët e fundit, 8% më pak se javën e kaluar) 

 Rajoni i OBSH-së Pacifiku perëndimor 

 Raste të konfirmuara – 10.370.429 (199.495 në 7 ditët e fundit, 10% më pak se javën e 
kaluar) 

 Raste të vdekjes – 144.204 (3.220 në 7 ditët e fundit, 2% më shumë se javën e kaluar) 



 Rajoni i OBSH-së Afrika 

 Raste të konfirmuara – 6.345.835 (79.491 në 7 ditët e fundit, 79% më shumë se javën e 
kaluar) 

 Raste të vdekjes – 153.275 (498 në 7 ditët e fundit, 13% 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 

https://koronavirus.gov.mk 

  

Shkup 12.12.2021           

Sektori i epidemiologjisë të sëmundjeve infektive 
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