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Korona-virusi – Informacione për prindërit e fëmijëve të kopshtit dhe të shkollës 

fillore 

 

Shumë të nderuar prindër, 

 

Siç tashmë me siguri e dini edhe në Zvicër ekzistojnë raste të të sëmurëve me virusin e ri 

të quajtur Corona Covid -19. Edhe pse Covid -19 kryesisht nuk paraqet ndonjë sëmundje 

të rëndë, duhet përmbajtur disa masave për të cilat po ju orientomë më poshtë: 

 

Për të kthyerit nga vendet e huaja nuk janë ndërmarrë masa të veçanta. Fëmijët e 

shëndoshë, që kanë qëndruar në vendet e huaja në ditët e fundit, guxojnë ta ndjekin 

kopshtin apo shkollën. 

 

Përjashtimet: 

 

- Fëmija ka qenë në kontakt të ngushtë me persona të sëmurë me Covid-19 ose me 

persona të një zone shumë të prekur nga virusi. 

- Nëse fëmija, që është kthyer në 14 ditët e fundit nga ndonjë zonë shumë e prekur 

nga virusi, tregon simptome të ftohjes, duhet të qëndrojë në shtëpi. 

 

Në raste të tilla duhet ta kontaktoni mjeken apo mjekun apo të thërrisni. Në thirrjen 

telefonike duhet të theksoni se dyshoni që fëmija Juaj është i 

prekur nga Korona-virusi dhe të tregoni vendin se ku ka qëndruar fëmija Juaj në 14 ditët e 

fundit apo se a ka pasur kontakt me personat e sëmurë nga virusi. 

 

Për të parandaluar përhapjen e sëmundjes nuk duhet të shkoni në ndonjë ordinancë 

mjekësore apo në ndonjë spital pa kontaktuar së pari përmes telefonit. 

 

Fëmijët e sëmurë me temperaturë si zakonisht nuk duhet ta ndjekin shkollën. Shkollat 

janë të obliguara që fëmijët e sëmurë t’i kthejnë menjëherë në shtëpi përkatësisht t’i 

thërrasin prindërit për t’i marrë. Fëmijët duhet të qëndrojnë në shtëpi për aq sa të paktën 

një ditë të jenë në gjendje të shëndoshë (të mos shfaqin shenja sëmundjeje). Nëse 

ekziston dyshimi i bazuar për infektim me Korona-virus, shkollat do t’i kontaktojnë prindërit 

për t’i marrë nga shkolla dhe për ta kontaktuar ndonjë mjeke apo mjek përkatësisht dhe 

për të biseduar masat e mëtejme. 
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Se a do të duhej që motrat dhe vëllezërit e fëmijës së dyshuar të ndjekin kopshtin apo 

shkollën, vendosin mjekët kompetentë. 

 

Ne ju jemi mirënjohës nëse fëmija Juaj edhe në shtëpi ju përmbahet masave higjienike siç 

është për shembull larja e shpeshtë e duarve. 

 

Gjithashtu ju lusim për mirëkuptim nëse shkollat, strehët ditore apo çerdhet i anulojnë 

organizimet e tyre. Këto masa mund të ndërmerren varësisht nga situata lokale me qëllim 

të pengimit të përhapjes së mëtejmë të infektimit. Fletëpalosje për larjen e duarve në 

mënyrë të duhur gjeni në gjashtë gjuhë në: www.sg.ch/coronavirus.  

 

Informacione aktuale mbi Korona-virusin gjeni në www.bag.admin.ch. Në rast pyetjesh, 

drejtohuni në linjën informative + 41 58 463 00 00. Shkresa të tjera gjeni në 

www.sg.ch/coronavirus.  

 

Përshëndetje miqësore nga 
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