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

Gjendja me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut 28.02-06.03.2022 

Janë testuar gjithsej 17.416 materiale në Laboratorët ku bëhen analiza molekulare për vërtetimin e 
pranisë së virusit SARS-CoV-2.  Krahasuar me javën që shkoi është shënuar një rënie prej 9,4%. 

Pozitive janë 2.504 raste, nga 34 qytete, me një rënie të numrit nga java e kaluar për 32,3 %. 
Përqindja e rasteve pozitive sillet nga 9,4% deri më 18,4%, mesatarisht 14,0%. 

Numri më i madh i rasteve janë regjistruar në Shkup (n=1.418; 56,6%), ndërsa incidencë javore më e 
lartë është regjistruar në Kavadar – 389,4/100.000, Shkup – 312,7/100.000 dhe Demir Kapija – 
308,6/100.000. (Tabela 1, Kartogrami 1). 

Kartogrami 1. Incidenca në 100.000 banorë, COVID-19  periudha 28.02-06.03.2022, RMV 

 

Raste të reja janë regjistruar tek të gjitha grupmoshat, ndërsa numri më i madh i përket 
grupmoshave mbi 60 vjet (n=705, 28,2%). Numër më i vogël është regjistruar tek fëmijët nga 0-9 
vjet (n=103; 4,1%).  
Vihet re një rënie e numrit tek të gjitha grupmoshat me një rënie më të madhe prej 46,9% %  tek 
grupmosha nga 0-9 vjet. 
Sipas algoritmit të ri, si të shëruar konsiderohen 3.511 persona që kanë qenë të shtruar në spital ose 
në trajtim shtëpiak.  

Gjatë javës së kaluar janë raportuar 372 reinfektime, 35,3%  më pak se javën që kaloi. 
Janë raportuar 44 raste të vdekjes nga 17 qytete, 45,6%.më pak se javën e kaluar, numri më i madh 
në Shkup (17). Numri më i madh i tyre (n=42; 95,5%) janë persona mbi 60 vjet, ndërkohë që janë 
regjistruar raste edhe tek grupmoshat 40-49 vjet (1) dhe 30-39 (1). 

 



 

Në Laboratorin e virusologjisë dhe diagnostikës molekulare pranë ISHPRMV gjatë javës së kaluar 

është realizuar testi PCR i bazuar në на Single Nucleotide polymorphism me përdorimin e Vir SNiP 

SARS CoV 2 Spike S371L S373P për detektimin e SARS CoV-2 tek 94 mostra pozitive të SARS-CoV-2 

nga mostra të marra në punkte dhe spitale. 

Mostrat pozitive janë përzgjedhur nga mostrat e analizuara në periudhën nga 28.02-05.03.2022, nga 

këto qytete: Shkup, Kavadar, Tetovë, Veles, Sveti Nikole, Koçan, Prilep, Kratovë dhe Gjevgjeli. 

Në 40 (42,5%) të mostrave të analizuara është vërtetuar BA.1 nënlinja e Omikron. 

Në 54 (57,5%) të mostrave të analizuara është vërtetuar BA.2 nënlinja e Omikron – e njohur edhe si 

„stealth“. 

 

 

Për më shumë informacion për gjendjen në botë, të dhënat më të reja nga OBSH-së mund t’i shikoni 

në- 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/


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

Deri më 06.03.2022, janë regjistruar gjithsej 297.262 raste me COVID-19 (I=14.489,8/100.000). 

Numri më i madh janë regjistruar në Shkup, Kumanovë, Tetovë, Prilep,Kavadar dhe Manastir ndërsa morbiditet më të madh ka në 
Kavadar. Mortalitet më i lartë është regjistruar në Ohër, Prilep dhe Kavadar. Letalitet më i lartë është regjistruar në Dibër, Kriva Pallankë 
dhe Strugë (Tabela 1).  

Tabela 1. Shpërndarja ditore e të sëmurëve nga COVID-19 sipas QSHP/NJR në RMV, deri më 06.03.2022 



Është regjistruar rënie e incidencës pothuajse në të gjitha qytetet,me një rënie më të madhe në 

Vinicë. Rritje vihet re në Makedonska Kamenicë. R0 sillet nga 0,24 në Dellçevë deri më 1,82 në 

Pehçevë.  (Tabela 1). 

Sa i përket gjinisë, janë regjistruar 145.152 (48,4%) meshkuj 154.614 (51,6%) femra. Morbiditeti 
specifik tek meshkujt është 14.021,4/100.000, ndërsa tek femrat 14.958,9/100.000. 

Mosha e të prekurve sillet nga 0 deri në 101 vjet (mosha mesatare – 44,8 vjet). Numri më i madh i të 
prekurve janë në moshë mbi 60 vjet- 72.212 (24,1%), ndërsa morbiditet më i lartë specifik prej 
18.062,8/100.000 tek grupmosha 40-49 vjet (n=54.653). Morbiditet më i ulët, 3.356,8 në 100.000 
banorë është regjistruar tek fëmijët në moshë nga 0-9 vjet, ku janë regjistruar ku janë raportuar 
7.346 raste. (Grafiku 1) 

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

grupmoshës (n=299.766) 

 
 

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=2.344) është regjistruar në 24.01.2022. 

Nga java e 9 në vitin 2020 vazhdimisht regjistrohen raste të reja të konfirmuara.  Kulminacioni është 
arritur në javën e katërt  të vitit 2022 (n=11.891). Nga java e 5 e vitit 2022 regjistrohet një rënie e 
vazhdueshme e numrit të rasteve me COVID-19. (Grafiku 2). 

 



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

ditës së diagnostikimit laboratorik, deri më 06.03.2022 (n=299.766) 

 

Sipas raporteve të arrira pranë ISHPRMV për momentin ka 216 persona të hospitalizuar, nga të cilët 
150 janë në terapi me oksigjen dhe 8 ventilim mekanik invaziv. 

Janë raportuar 1.438 raste tek gra shtatzëna dhe 9.612 tek punonjës shëndetësorë. 

Janë regjistruar edhe 9.204 raste të importuara. 

Janë regjistruar 68.466 raste pozitive që kanë pasur kontakt me rast pozitiv 3 ditë para shfaqjes së 
simptomave dhe vërtetimit të rezultateve. 

Deri më 06.03.2022 janë regjistruar edhe 10.858 (3,5%) raste të reinfektimit (27 reinfektime të 
dyta).  

Janë regjistruar 9.086 raste të vdekjes (Lt = 3,0%). Numër më i madh i vdekjeve janë regjistruar në 
javën e 14 të vitit 2021 (297). Numri më i madh i vdekjeve është regjistruar në mesin e grupmoshës 
mbi 60 vjet (n=7.552; 83,1%) njëkohësisht edhe me mortalitet më të lartë – 1.736,4/100.000. Janë 
regjistruar 5.379 (59,2%) vdekje te meshkujt dhe 3.707 (40,8%) raste të vdekjes tek femrat.  

7.120 (82,9%) kanë pasur komorbiditete si sëmundje kardiovaskulare (n=5.194), diabet (n=2.411), 
sëmundje të mushkërive (n=1.083). 

Nga rastet e reinfektimit, 19 kanë pasur përfundim fatal. 

Janë regjistruar edhe 37 raste të vdekjes tek punonjësit shëndetësor dhe 9  gra shtatzëna. 

728 (8,0%) persona kanë ndërruar jetë në shtëpi, ndërsa 8.358 (92,0%) në spital. 

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

sipas datës së vdekjes, deri më 06.03.2022 (n=9.086) 

 



 
 

Nga 15.02.2020-06.03.2022 janë kryer gjithsej 1.907.804 testime nga të cilat 299.766 pozitive janë 
vërtetuar në laboratorët në të cilët bëhet analizë molekulare për prani të SARS-CoV. Pra, në 
Maqedoninë e Veriut janë bërë 922.013 teste në 1.000 000 banorë.   

Nga numri i përgjithshëm i rasteve, 2.445 persona (0,8%) janë raste aktive, ndërsa 288.235 raste 
(96,1%) janë të shëruar të lëshuar nga spitali, pas 2 testeve negative gjatë trajtimit në shtëpi, ose 
sipas algoritmit të ri (Tabela 2).  

Nga këto 7.993 ose 11% kanë qenë të shtruar në spital. 

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

Veriut    (n=299.766) 

 

Shpërndarja sipas qyteteve Të sëmurë Të shëruar 
Numri i 

vdekjeve 
Gjithsej 

Shkup 1354 135517 3049 139920 

Kumanovë 113 15583 607 16303 

Manastir  126 13757 468 14351 

Prilep 136 12964 574 13674 

Tetovë 86 12671 586 13343 

Kavadar  94 9854 257 10205 

Veles 100 9095 312 9507 

Gostivar 35 9006 417 9458 

Ohër 55 8128 358 8541 

Shtip  25 7666 229 7920 

Strumicë 22 7526 368 7916 



Kërçovë 42 5194 214 5450 

Koçan 12 4760 210 4982 

Strugë 27 4341 289 4657 

Gjevgjeli  43 4123 115 4281 

Negotinë 27 3508 85 3620 

Prespë  36 2518 56 2610 

Sveti Nikole 10 2521 75 2606 

Radovish  10 2372 97 2479 

KrivaPallankë 17 2241 123 2381 

Dellçevë 3 1828 69 1900 

Dibër 14 1553 80 1647 

Berovë 4 1566 58 1628 

Vallandovë  3 1411 45 1459 

Vinicë 5 1284 61 1350 

Probishtip 5 1204 50 1259 

Bogdanci 6 973 23 1002 

Kratovë 10 895 36 941 

Krushevë 3 864 41 908 

Demir Hisar 10 765 39 814 

Makedonski Brod 3 698 30 731 

Demir Kapija  4 559 18 581 

Makedonska Kamenica 3 494 24 521 

Pehçevë 1 466 15 482 

Dojran 1 330 8 339 

Gjithsej 2.455 288.235 9.086 299.766 

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

 
Deri më 06.03.2022 numri reproduktiv i të infektuarve me COVID 19 (RO) në RMV është  0,75.  
 
Grafiku 4.  Incidenca ditore në 100.000 banorë dhe R0,  COVID-19, RMV deri më 06.03.2022 

 



 
 

Republika e  Maqedonisë së Veriut ndodhet në fazën e përhapjes së gjerë nënnivel 3, 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 eventeve 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 05,03.2022 janë vaksinuar gjithsej 871.082 persona me të paktën një dozë të vaksinës 



kundër COVID – 19. Dy doza kanë pranuar gjithsej 850.803 лица лица persona. Me dozën e 
tretë janë vaksinuar 144.391 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 

372.074  361.458   144.391   877.923  

Sinovac 251.090 251.090    496.430 

Sinopharm 153.251  152.540   -   305.791  

AstraZeneca  71.088  68.390   -   139.478 

Sputnik V  23.261   22.947   -     46.208  

Moderna*  124   108   -     232  

Janssen*  194   20   -     214  

GJITHSEJ 871.082  850.803   144.391  1.866.276 

*të vaksinuar jashtë shtetit 

 
Në RMV me një dozë të vaksinë kundër COVID 19 janë vaksinuar 52,3%  e popullatës mbi 18 vjet dhe 
48,3%  e popullatës mbi 12 vjet, ndërsa në numrin e përgjithshëm të popullsisë në vend dhe jashtë 
vendit janë vaksinuar gjithsej 42,1% të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

Përqindja e të vaksinuarve me dy doza tek popullata mbi 18 vjet është 51% , 47,2%  tek popullata 
mbi 12 vjet, ndërsa me dy doza 41,1% e popullatës. 

 

 

 

Shkup, 07.03.2022 

Sektori i epidemiologjisë të sëmundjeve infektive 

Instituti i shëndetit publik 



 


