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Si të veproj, kur fëmija im sëmuret? 
Për të parandaluar përhapjen e koronavirusit, është shumë e rëndësishme që të mos vini i sëmur në 
çerdhe apo shkollë. Simptomat tipike të sëmundjes së koronavirusit janë për shembull: 
  

• temperatur   • dhimbje muskulore 
• kollë   • dhimbje të fytit 
• dhimbje koke  • flam 
• mundime (të përziera)  • gulçim (shtërngime në frymëmarrje) dhe 
• diare (barkqitje)  • humbje e ndjenjës së erës (aromës) ose shijes 

 
Simptomat e sëmundjes së koronavirusit nuk mund të dallohen nga simptomat e sëmundjeve të tjera 
virale përveçse nga një test për koronavirus. Sidomos te fëmijët, simptomat e sëmundjes së 
koronavirusit shpesh janë të lehta dhe jetëshkurtër. 
 
Nëse një fëmije ose një anëtari të familjes së tyre i’u shfaqen simptoma të lehta që sugjerojnë 
sëmundje koronavirus, atyre që kanë simptoma duhet të iu bëhet një test i koronavirusit. 
 
Prindërit e fëmijëve nga Turku, për fëmijën e tyre mund të caktojnë një takim për test të 
koronavirusit duke thirrur: 

• Ditëve të punës nga ora: 8-15, dhe duke filluar nga data: 5.9 gjithashtu të shtuneve dhe dieleve           
nga ora: 9-11 

• Shërbimi për konsultim për korona i qytetit Turku, tel. 02 266 2714 
 
Një i rritur mund të bëjë një vlerësim të simptomës korona në linkun: omaolo.fi. 
 
Përsoni me simptoma qëndron në shtëpinë e tijë të paktën derisa të përfundojë rezultati i testit. 
 
Anëtarët e familjes asimptomatik (që nuk kanë simptoma) mund të shkojnë në shkollë, çerdhe dhe 
punë, deri- sa pritet rezultati i testit, përveç nëse ekziston një dyshim i fortë se personi që pret rezultatin 
e testit ka një infeksion koronavirus (për shembull udhëtimi i një anëtari të familjes jashtë vendit në 
vendet me rrezik të lartë koronavirusit gjatë 14 ditëve të mëparshme). 
 
Nëse testi i koronavirusit është negativ, fëmija mund të kthehet çerdhe, nëse është asimptomatik ose 
simptomat janë zvogluar ndjeshëm. Pas një infeksioni të sipërm të frymëmarrjes, ndonjëherë një flamë e 
butë ose kolli mund të zgjasin për një kohë të gjatë. Nëse rezultati i testit ka qenë negativ dhe simptomat 
janë qartë në rënie dhe fëmija është përmirësuar, simptoma e butë nuk është pengesë për të u kthyer në 
çerdhe. Vërtetimi për përgjigjie negative nuk kërkohet. 
 
Nëse testi i koronavirusit është pozitiv, e gjithë familja duhet të qëndrojnë në shtëpi. Do të merrni 
informacione për trajtimin e mëtutjeshëm nga autoritetet e sëmundjeve infektive. 
 
Êshtë e rëndësishme që astma dhe simptomat e alergjisë së fëmijës të menaxhohen me ilaçe të mira. 
Sidoqoftë, për shkak të simptomave të lehta të astmës afatgjate tipike, fëmija nuk ka nevojë të mungoj 
nga çerdhja. Ju duhet të aplikoni për një test koronavirusi nëse mendoni,  se simptomat përfshijnë edhe 
simptoma të infeksionit. 
 
Për shkak të simptomave afatgjata të njerëzve të njohur, nuk ka nevojë të mungoni nga çerdhja ose 
shkolla ose të aplikoni për një test koronavirusi. Nëse simptomat ndryshojnë, testi duhet të bëhet me 
ndjeshmëri. 
 
Gjithashtu duhet të bëhen përpjekje për të zvogëluar përhapjen e sëmundjeve tjera infektive sikurse 
edhe të koronavirusit, në mënyrë që kapaciteti i testitimit të jetë i mjaftueshëm për të gjithë ata që kanë 
simptoma. 
 
Ky udhëzues bazohet në udhëzimet e THL dhe Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës. 
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https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lap-
set-ja-koronavirus 
Udhëzime për organizimin e mësimit dhe edukimit të hershëm të fëmiut gjatë një epidemie koronavirus 
(Ministria e Arsimit dhe Kulturës) 
 
 


