Të rezistojmë së bashku.

COVID-19

HAPAT QË NDIQEN
IZOLOHEM 7 DITË
Konsultoj mjekun tim.
Mënjanoj çdo kontakt, mbi të
gjitha me ata persona të brishtë..
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KAM

Bëj testin.
TESTI POZITIV

SIMPTOMA

Lajmëroj kontaktet.
Izolohem 7 ditë shtesë.
Mbas 7 ditëve, nëse kam
temperaturë, pres 48 orë derisa të
mos kem më para se të dal.

Ç’DUHET TË BËJ ?

TESTI NEGATIV
Ndaloj izolimin dhe vazhdoj të
respektoj gjestet mbrojtëse.

RESPEKTONI MASAT MBROJTËSE
Lani duart rregullisht ose
përdorni tretësirë
hidro-alkoolike.

Kollituni, teshtini në bërrylin
tuaj ose në një shami.

Fshini hundët me shami
me një përdorim dhe
më pas e hidhni.

Evitoni prekjen e fytyrës.

Respektoni të paktën një
metër distancë nga të tjerët.

Përshëndetni pa shtrënguar
duart dhe pa puthje.

Kufizonin në maksimum kontakMbani maskë kur distanca
tet sociale (maksimumi 6).
prej një metri nuk mund të
respektohet dhe atje ku është e
detyrueshme.

Ajrosni dhomat
10 minuta
3 herë në ditë.

Përdorni mjetet numerike
(TousAntiCovid).

Të rezistojmë së bashku.

COVID-19
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JAM

IZOLOHEM 7 DITË

POZITIV
NUK KAM
SIMPTOMA

Konsultoj mjekun tim..
Mënjanoj çdo kontakt, mbi të
gjitha me ata persona të brishtë.
Lajmëroj kontaktet.
SIMPTOMAT SHFAQEN
Izolohem 7 ditë të tjera.
Thërras mjekun.

Ç’DUHET TË BËJ ?

Mbas 7 ditëve nëse kam ende
temperaturë, pres 48 orë derisa
mos kem më para se të dal

RESPEKTONI MASAT MBROJTËSE
Lani duart rregullisht ose
përdorni tretësirë
hidro-alkoolike.

Kollituni, teshtini në bërrylin
tuaj ose në një shami.

Fshini hundët me shami
me një përdorim dhe
më pas e hidhni.

Evitoni prekjen e fytyrës.

Respektoni të paktën një
metër distancë nga të tjerët.

Përshëndetni pa shtrënguar
duart dhe pa puthje.

Kufizonin në maksimum kontakMbani maskë kur distanca
tet sociale (maksimumi 6).
prej një metri nuk mund të
respektohet dhe atje ku është e
detyrueshme.

Ajrosni dhomat
10 minuta
3 herë në ditë.

Përdorni mjetet numerike
(TousAntiCovid).
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Mënjanoj çdo kontakt, mbi të
gjitha me ata persona të brishtë.
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RAST KONTAKTI

ME RREZIK

Ditën e 7 bëj testin dhe vazhdoj
të rri i izoluar deri në daljen e
rezultatit.
TESTI POZITIV
Izolohem 7 ditë shtesë.
TESTI NEGATIV

Ç’DUHET TË BËJ ?

Ndaloj izolimin dhe vazhdoj të
respektoj masat mbrojtëse.
SIMPOMAT SHFAQEN
Konsultoj mjekun dhe vazhdoj të
qëndroj i izoluar.

RESPEKTONI MASAT MBROJTËSE
Lani duart rregullisht ose
përdorni tretësirë
hidro-alkoolike.

Kollituni, teshtini në bërrylin
tuaj ose në një shami.

Fshini hundët me shami
me një përdorim dhe
më pas e hidhni.

Evitoni prekjen e fytyrës.

Respektoni të paktën një
metër distancë nga të tjerët.

Përshëndetni pa shtrënguar
duart dhe pa puthje.

Kufizonin në maksimum kontakMbani maskë kur distanca
tet sociale (maksimumi 6).
prej një metri nuk mund të
respektohet dhe atje ku është e
detyrueshme.

Ajrosni dhomat
10 minuta
3 herë në ditë.

Përdorni mjetet numerike
(TousAntiCovid).
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JAM

VAZHDOJ TË RESPEKTOJ
MASAT MBROJTËSE

NEGATIV

Me më të voglin dyshim e bëj
testin përsëri.
TË JESH NEGATIV
NUK DO TË THOTË TË
JESH I IMUNIZUAR.

Ç’DUHET TË BËJ ?

RESPEKTONI MASAT MBROJTËSE
Lani duart rregullisht ose
përdorni tretësirë
hidro-alkoolike.

Kollituni, teshtini në bërrylin
tuaj ose në një shami.

Fshini hundët me shami
me një përdorim dhe
më pas e hidhni.

Evitoni prekjen e fytyrës.

Respektoni të paktën një
metër distancë nga të tjerët.

Përshëndetni pa shtrënguar
duart dhe pa puthje.

Kufizonin në maksimum kontakMbani maskë kur distanca
tet sociale (maksimumi 6).
prej një metri nuk mund të
respektohet dhe atje ku është e
detyrueshme.

Ajrosni dhomat
10 minuta
3 herë në ditë.

Përdorni mjetet numerike
(TousAntiCovid).

