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Republika e Kosoves
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government
Ministria e Shendetesise-Ministarstvo Zdraystva-Ministry of Health
Zyra e Ministrit/Ured Ministra/Office of the Minister
Nr. 221/IV/2021
Date:20.04.2021
Ministri i Ministrise se Shendetesise, ne mbeshtetje te nenit 10 dhe 11 te Ligjit Nr. 06/L-113 per
Organizimin dhe Funksionimin e Administrates Shteterore dhe te Agjencive te Pavarura (GZ Nr. 7, 01
mars 2019), nenin 8 te Rregullores Nr. 02/2021 per Fushat e Pergjegjesise Administrative te Zyres se
Kryeministrit dhe Ministrive, bazuar ne nenin 5 paragrafi 2 nenparagrafi 2.5 te Ligjit Nr. 07/L-006 per
Parandalimin dhe Luftimin e Pandemise Covid-19 ne Territorin e Republikes se Kosoves (GZ Nr. 3/2020,
25 gusht 2020), nenin 9 paragrafi 1.3 dhe nenin 89 te Ligjit nr.04/L-125 per Shendetesi (GZ Nr. 13/2013,
07 maj 2020), ne zbatim te Vendimit Nr. 01/11 te dates 15.03.2020 per Shpalljen e Emergjences se
Shendetit Publik dhe to pikes 42 dhe 42 te Vendim it Nr.01/07 te dates 18.04.2021 per Masat e
Pergjithshme dhe te Vecanta per Kontrollin, Parandalimin dhe Luftimin e Pandemise COVID-19, nxjerr:
VENDIM
Per aprovimin e Udhezuesit te perkohshem - Aplikimi i masave tE pergjithshme dhe te vecanta
per parandalimin dhe luftimin e COVID-I9 nE Institucionet e Kujdesit Shendetesor
1. Aprovohet Udhezuesi i perkohshem - Aplikimi i masave te pergjithshme dhe to vecanta per
parandalimin dhe luftimin e COVED-19 ne Institucionet e kujdesit shendetesor (verzioni 1.0).
2. Udhezuesi eshte i obligueshem per te gjithe personat dhe sektoret ndaj te cileve zbatohet.
3.

Shtojca e bashkangjitur ketij vendimi, eshte pjese perberese e tij.

4. Obligohet Sekretari i Pergjithshem qe permes Qarkores Informative te informoj te gjitha institucionet
dhe palet e interesit per aprovimin e ketij udhezuesi.
5. Vendimi hyn ne fuqi diten e nenshkrimit nga Ministri i Shendetesise.

Vendim i dergohet:
•
Zyres se Kryeministrit;
•
To gjitha ministrive
•
Selcretarit to POrgjithshOm te MSh;
• Departamentit ligjor te Msh;
• Divizionit per komunikim me publikun to Msh;
•
Arkivit to Ms

Shtojca 1: Udhëzues i përkohshém Aplikimi i masave të pergjithshme dhe të veçanta per
parandalimin dEe luftirmn e COVJD-19 no Institucionet e kujdesit shendetCsor (verzioni 1.0)
-

Republika e Kosovës Republika Kosova Republic of Kosovo
-

-

Qeveria Viada Government
-

-

Ministria e Shëndetësjse/ Minis tars o Zdraystva /Ministry of Health

UDHEZUES I PERKOHSHEM
APLIKIMI I MASAVE TE PERGJITHSHME DHE TE
VEANTA PER PARANDALIMIN DHE LUFTIMIN E
COVID-19 N1 INSTITUCIONET E KUJDESIT
SHENDETESOR

Prishtine, Prill 2021
Verzionj 1.0

Udhëzime të përgjithshme të parandalimit të përhapjes Se Covid -19
Masat e mëposhtme duhet të merren parasysh nga të gjithe ofruesit e shërbimeve të kujdesit
shëndetesor dhe atyre që punojnë në komunitet.
1. Trajnimi
• I gjithe personeli qe punon në Institucionet e kujdesit shëndetësor
dhe mjediset e
farmacise (duke perfshire edhe personelin per Inirembajtjen e higjienes) duhet të jenë te
informuar dhe trajnuar lidhur me:
praktikat e higjienes së duarve;
praktikat e higjienes së frymemarrjes;
përdorimi i PPM;
udhëzimet per distancën fizike;
praktikat e pastrimit dhe dezinfektimit;
simptomat COVID-19 (kollë, ethe, dhimbje fyti, mialgji dhe dobesi, vështiresi ne
frymemarrje, diarre, të përzier dhe te vjella, humbje e shijes dhe / ose të nuhaijes);
rreziku i transmetimit të COVID-19 nga individë asimptomatik
dhe parasimptomatik të gjitha procedurat e brendshme në lidhje me COVID-19, perfshire
procedurat që duhen ndjekur kur identifikohet nje rast i mundshëm (rruget per
rastet e konfirmuara/ të mundshme per të shmangur kontaktin me raste jo të
mundshme dhe stafin);
udhëzime per vetë-izolim kur kern simptoma të COVID-19;
Duhet të merren parasysh, trajninü edhe per stafin e ii;
2. Masat e parandalimit dhe kontrollit te infeksionit
• Ne cdo institucion shëndetesor, të mermi parasysh emërimin e
nje personi pergjegjes,
per parandalimin dhe kontrollin e infeksionit.
• Procedurat lokale per parandalimin dhe menaxhjmjn e COVID-19, duhet të
zhvillohen
dhe të bëhen të qaseshme per stafin.
• Duhet të ekzistoje nje mekanizem per perditesimin e ketyre procedurave, në
përputhje
me rekomandimet/evidencat e fundit, si dhe nje procedure komunikimi
per të mbajtur
te gjithe stafin të perditesuar.
• Merrrn parasysh instalirnin e paneleve prej qeiqi ose plastike, p.sh. në sportelet e
farmacive, ne tryezat e pritjes ose ne dhomat e konsultave, si mbrojtje ndaj spërklave
te frymemanjes. Nese nuk eshtë e mi.mdur, merrrn parasysh përdorimin
e mburojave
te fytyres, si mbrojtje të syve. Instalimi i qeiqit/paneleve
plastike, përdorimi i
mburojave te fytyres nuk i lirojnë pacientet/klientët dhe ofruesit e
kujdesit
shendetesor/personeljn nga respektinii i distances fizike dhe nga përdorimi
i rnaskave
te fytyres, aty ku tregohet (shTh me poshte);
• Distanca fizike (të pakten 2 metra, në rastin ideal dy metra) duhet
te mirembahet
ndermjet ofruesve të kujdesit shëndetesor / stafit dhe pacienteve
/ klientëve, per
shembull ne farmaci ose në recepsionin e ordinancave mjekesore dhe atyre dentare.
• Shenjat ne toke ose ne sipërfaqe mund të vendosen si percaketues i
distancën fizike qe
duhet te respektohet.
• Përdorimi i maskave të fytyrës nga pacientet / klientet dhe nga personeli
/ ofruesi i
kujdesit shendetesor duhet të respektohet fuqimisht në cdo kohe, si një mjet per
kontrollin e buriniit te infekcionit dhe per mbrojtjen personale.
• Higjiena e duarve duhet te praktikohet shpesh dhe
me përpikeri nga stafi, pacientet
dhe klientet. Qasja e Iehte në pajisjet per laijen e duarve, letrës per një perdorim
dhe
preparatet e dezinfektimjt te duarve me baze alkooli duhet te jene te disponueshme
dhe te dukshme në zona te ndryshme.

•

Shenjat / posterat në lidhje me higjienen e duarve dhe mënyren e kryerjes së saj duhet
të jenë te dukshme (p.sh. gjate mberritjes, në dhomën e pritjes, në tualete).
• I-ligjiena e frymemarijes, duke përfshire udhëzimet e pershtatshme per mënyren se Si
duhet të veprojmë gjate kollitjes, duhet të ndiqet me përpikmeri. Kjo përfshin kollitjen
ose teshtitjen në nje leckë ose në berry!. Nëse perdoret një leckë, duhet tè hidhet me
kujdes pas nje perdorinii të vetëm dhe të pastrohen duart ose te dezinfektohen.
PPM duhet të jete në dispozicion në sasi të mjaftueshme.
• Siperfaqet të cilat preken me shpesh duhet të pastrohen rregullisht me nje detergjent
neutral.
• Ajrosja e rregullt e hapesirave të mbyllura, do te zvogeloje rrezikun e transmetimit të
SARS-CoV-2. Kjo mund të arrthet me ventilim natyror (p.sh. hapja e dyerve dhe
dritareve) ose nga ventilirni mekanik.
3. Organizimi I stafit dhe i vendit të punes
• Vlerësoni nevojat bazuar në masat per parandalimin dhe kontrollin e irifeksionit të
pershkruara me sipër; nëse është e nevojshme, merrni parasysh rritjen e nurnrit te stafit per
te përballuar ngarkesen aktuale me pacient. Mungesat e stafit mund të kete efekt ne rritjen
e nivelit të stresit dhe ndildm ne zbatirnin e masave të parandalimin dhe kontrollin e
infeksionit. Prandaj, duhet të ekzistoje nje plan per fu marrë me mbingarkesen e punes,
duke parashikuar pushimet e mundshme.
•

Personeli që paraqet simptoma që jane karakteristike e COVID-19, duhet të !ejohet të
nderpreje punen ose te mos paraqitet në pune, te vetë-izolohet ne shtepi dhe duhet te
keshillohet te kontaktoje autoritetet shëndetësore, p.sh. per testinii ose nëse simptomat e
tyre perkeqesohen, të veprohet ne perputhje me procedurat kombëtare.

•

Nevojat shendetesore psikologjike te personelit duhet te merren në konsiderate dhe te
trajtohen kur eshte e nevojshme.

•

Kur eshte e mundur, duhet të merret në konsiderate nje mekanizem per te organizuar dhe
caktuar punen nga distanca, së bashku me nje mekanizem per te siguruar stafin me pajisjet
e nevojshme per te kryer ngarkesen e tyre normale te punes nga distanca.

•

Personeli, prania e te cut nuk eshtë absolutisht e domosdoshme per drejtimin e institucionit
dhe anetaret e personelit në vetëizolim, që përndryshe jane te shëndetshëm dhe të the per
te punuar, mund të caktohen per të fuqizuar sherbimet e punes ne distance, nese ato
sherbime ofrohen.
Personeli me sëmundje kronike sipas listCs së publikuar nga qeveria, duhet qC te caktohet
në aktivitete me pak ose aspak kontakt me pacientet/klientet (p.sh. telefon, email ose në
internet, telekonsultime) pa cenuar dilesine e shërbimeve te ofruara.
-

•

Te dhenat e mbledhura dhe te ruajtura, duhet te jene në perputhje me Legjislacionin ne fuqi
per mbrojtjen e personave fizikë në lidhje me përpunimin e te dhënave personale dhe
levizjen e lire te ketyre te dhenave.

• Duhet të ekzistoje nje plan per te mbajtur nen kontroil furnizimin me materiale te
nevojshme (p.sh. PPM, material pastrues dhe dezinfektues, tretesire per pastrirnin e duarve
me baze alkooli, eq.).
•

Materialet dhe pajisjet e nevojshme duhet te ruhen ne një depo te paster dhe stafi duhet të
informohet ne perputhje me rrethanat.

UDH1ZIME P1R PARANDALIMIN DHE KONTROLLIN E INFEKSIONEvE N1
INSMUCIONET E KUJDESrF PARiSOR SHENDETESOR
•
•

Mjekët faniiljar marrin pjesë tie kontrollimin e përhapjes së COVID-19 në
komunitet dhe
kane nje rol kryesor në testiniin per SARS-CoV-2 dhe gjurmimin e kontakteve.
Mjeket familjar mund të vendosin per rastet e mundshme per testim per SARS-CoV-2
dhe mund te fillojne gjurmimin e kontakteve përmes autoriteteve lokale të shendetit
public.

4. Marrja në konsiderate e stafit

Per raciona1jzjmjr e personelit dhe mbrojtjen e tyre, mund të konsiderohet kryerja
e nje
vieresimi fillestar klinik përmes telefomt, whatsupp, viber ose intemetit (p.sh.
konsultime, percellja, eq.
•

Nëse ështe e mundur dhe mbeshtetet nga kuadri ligjor kombëtar, vlerësimi i pacienteve
të mundshem me COVID-19, qe kërkojnë kujdes mjekesor ne kujdesin paresor mund të
kryhet në qendra te dedikuara te vieresimit, kryesisht të centralizuara,
te stafit me nje
mjek familjar per zone. Kjo ndihmon praktikat
e parandalinilt dhe kontrollin e
infeksionit dhe ruajtjen e resuiseve.

• Nese vlerësimi i pacienteve në kujdesin paresor ndjek nje qasje të decentralizuar,
praktikat e stafit në grup dhe ne institucionet
shëndetësore të komurntetit, mund të
alokohen në dy ekipe te ndryshme:
njera që kujdeset per pacientet simptomatik të
infektuar me COVID-19, dhe tjetra kujdeset per te gjithe padentet e tjere.
• Te gjithe mjeket familjar duhet te jene te familjarizuar
me protokollet mbi masat COVID19, parandalimin dhe
kontrollin e infeksionit, metodat diagnostike, trajtimin, ndjekjen,
njoftimin e rasteve dhe gjurmimin e kontakteve.
• Sigurinii i trajniniit të duhur per parandalimin dhe kontrollin e infeksionit per punorijesit e
kujdesit shendetesor dhe personelit tjeter, dhe perditesimet e rregullta per te siguruar qe
deshrnite e dala mbi efektivitetin e masave të ndiyshme per parandalimin dhe kontrollin e
infeksionit dhe udhezimet e ndryshueshme te merren parasysh.
• Sigurimi i informacionit dhe frajnimi i duhur
per punonjësit e kujdesit shendetesor
te rekrutuar per kapacitetin e rritjes (per shembull studente, mjeke,
infermiere dhe
profesioniste shendetesore në pension).

5. Para mberritjes Se pacientit
a
Pacientet duhet të informohen në lidhje me shenjat dhe simptomat e COVTD-19 para
vizites dhe duhet të kontaktojne institucionet e KPSh me telefon përpara vizites;
• Per shkak të rëndsjsë së zbu]in,jt të hershëm të rasteve te lehta te COVJD-19 dhe
gjurmimit te kontaktit, pacientet me simptoxna te lehta duhet të testohen. Pacientet
mund te referohen në IKShPK per testim, ose të testohen drejtperdrejt në institucionet e
KPSh per testim serologjik apo/dhe test rapid.
• Pacientet qe kerkojne sherbime të kujdesit parësor, të cilët jetojnë në të njejten shtepi me
dike qe shfaq simptoma të COVJD-19, duhet te ndjekin te njej tat procedura Si pacientet
me simptome te COVID-19, nëse ata kërkojne një konsulte ballë per ballë, pavaresisht
nëse ata kane simptoma vetë ose jo.
• Shërbiniet e dedikuara per vizitë ne shtepi duhet te merren parasysh per pacientët ne
nevoje.
• Nëse politikat kombetare nuk kërkojne testim per pacientet që kane simptoma te lehta
të COVID-19, konsultat ballë per baBe mund të shmangen per paciente të tillë, duke i
këshilluar per m.asat e mëtejshme.
• Pacientët me simptoma te lehta të COVID-19 duhet te këshillohen qe te vet-izolohen në
shtëpi, te monitorojnë vete simptomat dhe te kontaktojne autoritetet shëndetesore, nëse
simptomat e tyre perkeqesohen, ne përputhje me procedurat kombëtare.
• Pacientet me simptoma te rënda të COVID-19, duhet të informohen dhe te referohen
në kujdesin e duhur spitalor.
a
Pacientet nuk duhet të shoqerohen në ordinancen e mjekut familjar, nëse nuk është e
domosdoshme, per shembull, nëse ata nuk jane te the per aktivitetet e jetës Se
perditshme. Ata duhet te informohen per faktin se nuk duhet te shoqerohen para
mberritjes ose në pritje.
• Duhet të mbahet nje regjister per te gjithe anetaret e stafit që kane qene ne kontakt me
raste te mundshme ose te konfirmuara te COVID-19.

6. Gjatë vizitës Se pacientit
a

•

Mund te merret parasysh ndarja per pacientet e trajtuar dhe ata të pa-trajtuar, ne varesi te
perbeijes, madhesise dhe burimeve te institucioneve në KPSh/ordinancen e mjekut familjar.
Procedurat per te ndarë rastet e mundshme COVID-19 nga pacientet tjere, duhet te
ekzistojne nese vendoa, madhesia dhe burimet e institucionit e lejojne ate. Procedurat e
tilla duhet te perfshijne personel te përkushtuar, dhoma pritjeje dhe dhoma ekzaminimi.
Nese pacienli ka qene i trajtuar nga distanca dhe ka ardhur vetëm per te bere testime per
COVID-19 dhe/ose oksimetri, duhet te merret parasysh kryeija e te gjitha procedurave
direkte jashte dhomes së ekzaminimit te mjekut familjar. Per shembull, testimi mund te
kryhet me paciente qe presin ne maidnat e tyre ose në nje tende jashte nderteses.

• Gjatë sezonit të gripit, merrni parasysh testimin e pacienteve me infeksione akute të
frymemarijes Si per SARS-CoV-2 ashtu edhe per gripin (dhe, nëse eshte e mundur, viruse te
tjera te frymemarijes si RSV) per te informuar menaxhiniin klinik dhe
masat e shendetit
publik.
• Kur vizitojne nje dhome te ekzaminimit te mjekut familjar, pacientet gjithmone duhet te
praktikojne distancen fizike (2 metra) kur pacientet e tjere jane duke pritur. Nje alternative
edhe me e mire eshte te kesh vetem nje pacient ne dhomën e pritjes ne të
njejten kohë.

• Ne zonat me transmetim të OVJD-19, pacientet duhet te mbajne maska në
fytyre në
momentin qe hyjne në ndërtesë dhe veçanerisht në zonën e pritjes. Brenda dhomës së
ekzammimit te mjekut familjar, pacientet me simptoma të COVID-19 duhet të ndjekm
shtigjet e përcaktuara per pacientet simptomatik të COVID-19, te veshur me një maskë
mjekësore per te shmangur transmetirnin e COVID-19 tek personat e tjere (kontroffi i
burimit).
• Pacienteve qe vizitojne dhomen e ekziminimit te mjekut farniljar, duhet t'iu kërkohet të
pastrojne duart. Informacioni se si te behet higjiena e duhur e duarve duhet te jete në
dispozicion. Pajisjet per pastrimin e duarve dhe/ose tretësira per dezinfektirnin e duarve
me bazë alkooli duhet të jenë në dispozicion.
•

Merrni parasysh mbylljen e zonave në dhomat e pritjes, që kane shesh lojërash ose lodra per
fëmije; hiqni lodrat, revistat, librat ose objektet e tjera Jo thelbësore, qe pacientet/shoqeruesit
mund ti prekin.

7. Profesionistet shëndetesor duhet të mbajne PPM në situatat e meposhtme:
Kur kryeni triazh, ekzaminom ose sigurorii kujdes per pacientët me simptoma të
COVID19.
• Kur kryeni procedura me rrezik të lartë (p.sh. ekzaminimi fizik i orofaringut ose shtupCs
nazofaringeale), në pacientë me ose pa simptoma të COVID-19.
8. Grupi i sugjeruar i PPM perf shin:
•

Respirator FFP2/3 (ose maske mjekësore per fytyrë nëse ka mungese te aparateve të
frymemarrjes FFP2/ 3), dhe syze ose mburojë të fytyres.
•

Per me teper, merrni parasysh përdorimin e dorezave dhe nje fustani me menge te gjata,
vecanerisht nëse ekziston rreziku i ekspozimit ndaj lengjeve te trupit.

•

Nese mbani doreza, keto duhet te ndërrohen pas cdo ekzaminimi-trajiimi te pacientëve
dhe higjiena e perpikte e duarve duhet të kryhet para se te vendosni dhe pas heqjes se
PPM. Nese ndërrimi i dorezave pas cdo ekzamininii-trjatimj te pacientit nuk mund te
garantohet, higjiena e perpikte e duarve pa perdorimin e dorezave, preferohet para
perdorimit të zgjatur te dorezave.

9. Percjellja e gjendjes së pacientit dhe informimi i tyre
• Nese pacientet shfaqin simptoma të lehta, të cilat karakterizojnë COVID-19, ata duhet te
keshillohen per vet-izolim ne shtepi dhe te vet-monitorohen per simptoma te renda.
Pacientet duhet të keshillohen se site kontaktojne ofruesit e kujdesit shendetesor (p.sh.
mjekët familjar, qendren e dedikuar per COVID-19), nëse simptomat e tyre perkeqesohen
dhe ne perputhje me procedurat kombëtare. Si një opcion i mundshëm, pacientët qe kane
nevoje per monitorim te afert mund te pajisen me pajisje per vet-monitorim (p.sh.
oksimetra), me trajnim te ofruar se si t'i perdorin këto pajisje dhe procedurat pasuese.
•

Personave me faktore rreziku, që mund të kenë rezultate te renda nga infeksioni OVID-19
duhet Vu ofrohet informacion mbi COVID-19 dhe cfare masash duhet të marrin per te
zvogeluar rrezikun e tyre të prekjes nga infeksioni.

•

Informacioni lidhur me COVID-19 duhet te jete i disponueshem per te gjitha kategorite e
pacienteve/anetareve te shtepise edhe në formate të ndryshme (p.sh. postere, infografike
dhe broshura). Vëmendje duhet tti kushtohet individeve me demtime shqisore dhe nevoja
te ndryshme gjuhesore.

•

shtë e rëndësishme që rastet e korifirmuara ose të mundshme me COVID-19, situata kilnike
e të cave i lejon ata të qëndrojne në shtepi, të jenë të informuar mire lidhur me simptomat
e shfaqura, per td cilat ata duhet td kërkojnë kujdes mjekësor, duke shmangur vizita të
panevojshme në qendren e kujdesit shëndetësor.
Pacientet/anetaret e shtepise duhet të informohen se si të monitorohen vete per simptomat.
10. Pasi pacienti te largohet

• Të gjitha dhomat (p.sh. pritorja dhe dhomat e konsultimit) të vizituara nga nje rast i
mundshem ose i konfirmuar me COVID-19, duhet të ajrosen natyrshem ose mekanikisht,
ne varësi të mjedisit. Kur ekziston një sistem i ventilimit mekanik, hapësira duhet të ajroset
6 deri në 10 here në ore, në varësj tè standardeve kombëtare. Kur ventilimi mekanik nuk
ështe i disponueshem, dhomat duhet te ajrosen natyrshem në intervale të rregullta, me
kohën e nevojshme të ventilimjt ne varësi të madhësisë së dhomës, numrit të dritareve dhe
dyerve që mund të hapen, temperatura e jashtme dhe rrjedha e ajrit/ era.
• Dyshemeja dhe siperfaqet të cilat preken me shpesh në dhomat e ekzaminimit qe jane
vizituar nga nje rast i mundshëm ose i konfirmuar i COVID-19 duhet të pastrohen me
kujdes me nje detergjent neutral, pasuar nga dekontaminimi i siperfaqeve me një
dezinfektues efektiv kundër viruseve.
• Pastrirni i tualeteve, lavamaneve të banjës dhe pajisjeve sanitare duhet të kryhet me kujdes,
duke shmangur sperkatjet.
•

Rekomandohet përdorimi i pajisjeve të disponueshme te pastnimit per nje përdorim (p.sh.
peshqire te disponueshem). Nëse pajisjet e disponueshme të pastrimit nuk jane të
disponueshme, materialet pastruese (lecka, sfungjeri, eq.) duhet te vendosen në një
solucion dezinfektues efektiv kundër viruseve, ose hipokiorit natriunii 0,1%. Nëse asnjë
zgjidhje nuk ështe në dispozicion, materiali i perdorur per pastrim duhet te hidhet.

•

Nëse ka mungese të pajisjeve pastruese, procesi i pastrimit duhet të vazhdojë nga vendet
me te pastra ne ato me pak te pastra (shembulli i kesaj te fundit: një zone ku ka qene nje
procedure e gjenerimit të aerosolit).

• Personeli i angazhuar në pastrimin e mjedisit te kujdesit shëndetësor duhet të vendosin
PPM. Grupi minimal i PPM-ye i renditur me poshte sugjerohet kur pastrohen objektet e
kujdesit shendetesor, qe ka te ngjare te ndoten nga SARSCoV-2:
Maske mjekësore per fytyren;
Fustan i disponueshem me menge td gjata, rezistent ndaj ujit;
Mbrojtje per syte (syze ose mburoje te fytyres);
Dorëza;
Higjiena e duarve duhet td kryhet sa here qe hiqen PPM (dorezat, maskat per fytyre,
eq.);
Personeli i angazhuar ne menaxhiniin e mbeturinave duhet te veshe PPM. Ata duhet
te informohen dhe trajnohen në perdorimin korrekt te PMP-se, në te gjitha procedurat
perkatese dhe ne rreziqet potenciale. Mbetjet klinike infektive duhet të trajtohen në
perputhje me politikat e institucioneve te kujdesit shendetesor dhe rregulloret locale.

UDH1ZIME P1R PARANDALIMIN DHE KONTROLLIN E INFEKSIONEVE NE
INSTITUCIONET E KUJDESIT DYFESOR DHE TRET1SOR
11. Rreziku per punetoret e kujdesit shëndetësor dhe perhapjen e virusit të
lidhura me kujdesin shëndetesor
Punonjësit shëndetësor jane në rrezik të Iartë të infeksioriit me COVID-19 per shkak te
ekspozimit me te shpeshte me personat me OVID-19 dhe mund te kontribuojne në perhapjen
e COVID-19 në institucionet e kujdesit shendetësor. Masat per të parandaluar transmetimin e
COVID-19 në objektet e kujdesit shëndetësor jane nje prioritet I menjehershem per te:
•
•
•
•

mbrojtur pacientet dhe punonjesit e kujdesit shendetesor;
mbrojtur grupet e rrezikut;
ngadalesuar kërkesën per kujdes të specializuar shëndetesor, sic jane shtreterit e njesive
te kujdesit intensiv; dhe
minimizuar transferimin e rasteve në ins titucione të tjera të kujdesit shëndetesor dhe
komunitetin e gjere;
12. Mjediset e kujdesit shëndetësor/ Siguria dhe shëndeti në pune (SShP)

Siguria dhe shëndeti I punonjësve te kujdesit shendetësor dhe personelit tjeter, që punon në
ambientet e kujdesit shëndetësor eshte thelbesore, jo vetëm per mbrojtjen e tyre por edhe per
te ndihmuar në parandaliinin e perhapjes Se virusit dhe përmirësiniin e kujdesit
te
pergjithshem.
Masat e SShP duhet te pershtaten në marreveshje me shërbimet dhe punetoret, duke marre
parasysh te gjitha ilojet e rreziqeve, si dhe ngarkesen fizike shtese, kur mbani PPM. Duhet të
konsultohet komitefi i sigurise dhe shëndetit, aty ku ekziston nje i tine.
Udhezimetjo-detyese të zhvffluara në nivelin e BE-se synojnë te ndihmojne punedhenesit dhe
punëtorët te qendrojne te sigurt dhe te shendetshem ne nje mjedis pune, qe ka ndryshuar
ndjeshem per shkak te pandemise COVID-19. Ata japin keshilla per vieresimin e rrezikut dhe
masat e duhura, te lila si miriimizinii i ekspozimit, rifilhinii i punes, perballimi i mungesave dhe
kujdesi per punetoret qe kane qene te semure. Gjithashtu permbajne vegza te dobishme per
udhëzimet kombëtare në sektor te veçante, perfshire sherbimet shendetesore dhe ato te
kujdesit. Me shumë informacion mbi SSHP ne kontekstin e COVID-19 eshte ne dispozicion nga
EU-OSHA.
13. Objektet e kujdesit shendetesor/spitalet dhe ainbulancat specialistike
Per shkak te gjasave te transmetiimt te SARS-CoV-2 nga njerëz me pak ose aspak simptoma,
objektet e kujdesit shendetesor/spitalet dhe ambulancat specialistike, duhet WE sigurojnë qe
masat e distancimit fizik të zbatohen nga stafi, vizitoret dhe pacientet.
• Perdorinu i maskave mjekësore te fytyres nga punonjesit e kujdesit shendetesor per
mbrojtjen personale dhe kontrollin e burin-it, duhet te zbatohen rreptesisht gjate te gjitha
aktiviteteve rutinë si mase per zvogëliniin e transmetiniit brenda mjediseve të kujdesit
shendetesor.
• Duhet të zbatohen masat standarde, posacerisht higjena e perpikte e duarve dhe higjiena
e frymemarrjes.
• Personeli, vizitoret dhe pacientet duhet të mbajne maske ne fytyre, kur distancinil fizik nuk
eshte i mundur. Vizitorët mund të perdorin maska jo mjekesore per fytyren ne perputhje
me rekomandimet lokale.

•

Personeli qe ka kontakte me pacientet duhet të kete te veshur uniforrna mjekèsore gjate
gjithe kohës së punës se tyre. Uriiformat /veshjet e pastra duhet të sigurohen cdo ditë.

14. Masat administrative
Menaxhmenti i spitaleve duhet të adresojne fushat e mëposhtme:
Triazhj, kontaktj fillestar dhe vlerësimi
• Shërbimet e urgjences dhe personeli duke përfshire mjekët, infermierinë dhe
personelin adrninistrativ që kane kontakte me pacientet, duhet të ndergjegjesohen per
situatën aktuale epidemiologjike me COVID-19 në rajonin e tyre, vendin
dhe
globalisht, duke perfshire:
faktoret e njohur të rrezikut per infeksionin me COVJD-19;
simptomat kliriike dhe shenjat e COVID-19;
masat e rekomanduara per parandalimin dhe kontrolliri e infeksionit, përfshire ato në
këte dokument;
procedurat per raportimin dhe transferimin e njerezve nën gjunnim dhe
rastet e
mundshme/të konfirmuara me COVID-19.
-

-

-

-

• Vleresimi I disponueshmerise në terren te PPM-ye të përshtatshme per te gjithe
punonjesit e kujdesit shëndetësor, në vendin ku ofrohet kujdesi shendetesor.
• Krijimi i nje zone të veçantë ne departamentin e urgjences, per vleresimin
dhe menaxhimin e
pacienteve me simptoma te frymemanjes. Kjo duhet të iejoje perdorimin racional të PPM dhe
mbledhjen me te sigurt te mostrave diagnostike.
• Vlerësimi i rrezilcut per gjasat e infeksionit me OVID-19, përfshirë prezanlimin klinik
te pacientit dhe nje rishikim te informatave klinike dhe epidemiologjike.
• Sigurinii I disponueshmerise Se testimit per SARS-CoV-2 dhe qe rezultatet
te jenë në
dispozicion ne kohen e duhur.
• Hartëzinu dhe zhvilhinii i politikave per prioritizimin e rezervave të PPM, pajisjet e
disponueshme per administrimin e oksigjeriit, duke përfshire kanulat e hundës, pajisjet
e ventiliniitjo.-invazive dhe ventilatoret mekanikë dhe medikamentet e nevojshme, duke
pasur parasysh qe pacientet me COVID-19, mund te paraqiten me hipoksemi të
konsiderueshme dhe kane nevoje per mbeshtetje me oksigjen.
• Per pacientet qe kërkojnë intubim per ventilim mekanik, plariifilconi paraprakisht
dhe
shniangni intubimet e urgjences sa me shumë qe te jete e mundur. Mermi parasysh
kryerjen e te gjitha procedurave të nevojshme te tilla si kateteri venoz qendror
dhe
vendosjen e vijave arteriale gjate nje seance, ne mënyrë qe te ruani PPM.
• Nëse është e mundur, siguroni triazhimin përmes telefonit ose telemjekësise dhe
sherbimeve online, per të zvogeluar numrin e njerëzve me simptoma te COVID-19, qC
vijne ne kontakt me sherbimet e kujdesit shendetesor.
• Jini te vetëdijshem per kerkesat per testimin per SARS-CoV-2 dhe përkufizimet e rasteve
per raportimin tyre.
15. Transporti i pacientevc
• Eshte e rendësishme të sigurohet disponueshmeria e një plani te gatishmerise per
transferjmet me autoainbulancë te rasteve te mundshrne ose te konfirmuara me COVID19, duke adresuar mbulimin kohor dhe gjeografik te stafit te trajnuar dhe pajisjeve në
menyre adekuate.
• Per transferimin e rasteve te mundshme ose te konfirmuara me COVID-19 me auto
ambulance, është e rendesishme te sigurohet qe punonjësit e kujdesit shendetesor te

pajisen me PPM të pershtatshme, per te vendosur masën e dekontanthiimit per
autoambulancën pas transferimit të pacientit në perputhje me rekomandimet per
pastrimin e mjedisit dhe per te praktikuar menaxhim te sigurt të mbetjeve në përputhje
me procedurat per menaxhimin e mbetjeve.
• Pajisje persoriale mbrojtese e përshtatshme per punonjësit e kujdesit shendetesor që
shoqerojne/monitorojne një pacient gjate transportit përfshin nje maskë respiratore dhe
mbrtje te syve (maskëose syze). Dorezat dhe mantelet me mëngë të gjata rekomandohen
kur ekziston rreziku per kontakt me Iengjet e trupit. Pacienteve me simptoma te
frymemarrjes duhet t'iu sigurohet nje maske mjekesore per fytyren.
• Njerezit qe ulen në pjesen e përparme te autoambulances, perfshire shoferin,
nuk duhet
te vijne në kontakt me pacientin. Nese nuk ka ndaie fizike ndërmjet pjeses së
përparme
dhe te pasme te autoambulances, ata duhet te pajisen me PPM te përshtatshme.
16. Kujdesi spitalor
Menaxhmenti i spitalit duhet të:
• Siguroj lrajrumin e duhur per parandalimin dhe kontrollin e infeksiomt per punonjesit e kujdesit
shendetesor dhe personelit tjeter, dhe përditesimet e rregullta per te siguruar qe deshmite e dala
mbi efektivitetin e masave te ndryshme per parandalimin dhe kontrollin e infeksionit dhe
udhëzimet e ndryshueshme te merren parasysh.
• Siguroj inforrnacionin dhe frajnimin e duhur per punonjesit e kujdesit shendetesor te
rekrutuar per kapacitetin e rritjes (p.sh. studentë, mjeke, infermiere dhe
profesioniste
shendetesore ne pension).
• Marre parasysh ngntjen e një "Komiteti te gatishmerise dhe pergjigjes ndaj COVID-19' ne spital
(ose pershtaijen e nje komiteti ekzistues te menaxhimit te emergjencave) me perfaqesues nga te
gjitha departamentet kryesore klinike dhe mbeshtetese, si dhe adniinistratorë te iartë.
• jene te vetedijshem per kërkesat miriimale per njësitë e percaktuara, qe menaxhojne pacientet
e konfirmuar me COVID-19: stafi i trajnuar ne menyrë adekuate ne vlerësimin dhe
administrimin e sigurt të diagnostikimit të pacienteve me COVID-19; disponueshmeria e
produkteve te pershtatshme PPM dhe higjienes Se duarve; mbeshtetje adekuate laboratorike,
pastrirn i duhur dhe procedura të pershtatshme te menaxhimit te mbetjeve (shih
seksionin
"Pastrimi i mjedisit dhe menaxhinii i mbetjeve").
• Planifikon kapacitetin e mbingarkeses dhe vlerëson nevojat per sa i perket shtretërve te
padentve, mbeshtetjes respiratorike, PPM, stafit dhe diagnostikimit. Kapaciteti laboratorik
dhe terapia duhet te perfshihen gjithashtu në keto vleresime.
• Siguron qe vlerësinii i rrezikut rte vendin e punes te rishil'zohet rregullisht, per te siguruar qe
masat jane përshtatur per te marre parasysh ndryshimet në procedurat e punës,
qe mund te
pesojne nje rrezik shtese per stafin. Kjo perfshin ngarkese me te larte fizike dhe mendore.
• Identifikon vizitat ambulatore jo urgjente per ri-caktim ose anulim dhe procedurat
diagnostike dhe kirurgjike me zgjedhje brenda pacientit qè mund te zhvendosen ne nje
mjedis ambulator, te planifikohen ose anulohen.
• Identifilcon dhe cakton njesite shtese te veçanta per vleresimin dhe trajtimin diagnostik tC
pacienteve me COVID-19.
• Siguron qe hulumtimet virologjike mund te rregullohen ne kohen e duhur ne perputhje
me algoritmin per diagnostikimin laboratorik te cOVID-19 në raste te dyshuara
njerezore.
• Përcakton nje sfratei per testiniin, menaxhimin dhe veprimet percjellese te punonjësve
te kujdesit shendetesor me simptoma te frymemanjes në përputhje me autoritetet
kombetare/ rajonale.

• Siguroj që testini per SARS-CoV-2 ështe i disponueshem per stalin dhe pacientet.
• Qe në zonat me cdo lloj trarismefimi në komunitet, i gjithe stall që siguron kujdes per
pacientet ose ka kontakte me pacientet duhet te konsideroje mbajtjen e nje maske mjekësore
per fytyren, perveç praktikiniit te higjienes Se përpikte të laijes së duarve.
• Qe të gjithe stafin me simptoma te perputhshme me COVID-19 duhet të lirojnë nga detyrat
e tyre dhe te izolohet derisa është simptomatik, dhe ata duhet te kene perparesi në politiken
kombëtare të testimit në mënyre qe te jenë në gjendje te kthehen në pune sa me shpejt qe te
jete e mundur pasi te kenë kaluar virusin COVID-19 në perputhje me udhezimet per lirimin
dhe perfundimin e izolimit. Anëtarët e sëmure te stafit duhet të zëvendësohen sa me shumë
qe te jetë e mundur per kohezgjatjen e mungeses Se tyre per të shmangur ngarkesen e tepert
fizike dhe mendore të stafit ljeter.
• Qe personeli asimptomatik qe ka rezultuar pozitiv per SARS-CoV-2 gjithashtu duhet te lirohet
nga detyrat e tij dhe te vet-izolohet.
• Siguroni qe vizitat tek pacientet me COVID-19 jane te kufizuara në minimuniin absolut dhe
se vizitorët jane te vetëdijshem per nevojen e hiienes Se duarve dhe higjienen e
frymemarrjes, duke përfshire etiketat e pershtatshme të koffitjes. Vizitorët duhet te mbajne
nje maske mjekesore per fytyren dhe te mbajnë nje distance prej 2 metra nga një pacient gjate
kohezgjatjes Se vizites.
• Q nése eshte e mundur, te mbajne nje regjister te vizitorëve per qellimet e gjurminiit të
kontaktjt.

17. Menaxhimi i pacienteve
Rastet e mundshme ose te konfirmuara me COVID-19
Rastet e mundshme me cOVID-19 duhet të izolohen, ose te pakten te jene te ndarë nga
pacientet e tjere, sa me shume qe te jete e mundur. Ata duhet te mbajne nje maske mjekesore
per fytyren nese eshte e disponueshme, ose te pakten te mbulojnë gojen me nje faculete kur
koffiten, dhe të praktikojne higjienen e duhur te laijes se duarve. Nese eshte e mundur, duhet
të vendosen ambiente te veçanta tualeti. Kontaktet jo thelbësore ndermjet rasteve te
mundshme dhe personave te tjere duhet te minimizohen.
• Duhet te vendosen rutinat e përshtatshme te përgjigjes, p.sh. raporthni ne nje sherbim te
caktuar pergjigje 24/7, te tilla si autoritetet lokale te shendetit publik, rregullirni i testimit
diagnostik dhe, nëse eshte e pershtatshme pas vlerësimjt fillestar, rregullimi per
transferiniin e sigurt ne nje njesi te caktuar të kujdesit akut per vieresim te metejshem
diagnostikues.
• Gjate sezonit te gripit, të gjithe pacientet me infeksione te renda akute te frymemanjes duhet
te testohen si per SARS-CoV-2 ashtu edhe per gripin (dhe viruse te tjera te frymemarijes, si
RSV, nese eshte e mundur) per te informuar menaxhinentin klinik dhe masat e parandalimit
dhe kontrollit te infeksionit, te tilla si vendosja e pacientit. Pacientet duhet te menaxhohen si
'rast i mundshem me COVID-19' derisa rezultati i teslit te jete i disponueshem.
• Ne rast te transmetimit në komunitet dhe nese një numër i madh i rasteve me COVID-19
kërkojnë shtriniin ne spital, spitalet duhet te marrin parasysh vendosjen e pacienteve të
konfirmuar me COVID-19 ne nje pavijon ose sektor te veçante te spitalit me staf te
perkushtuar (grupim).
• Rekomandohet perdorimi i pajisjeve te dedikuara (d.m.th. nje per secilin pacient) ose nese
eshte e mundur pajisje mjekësore te disponueshme (p.sh. aparate per presionit e gjakut,
stetoskope dhe termometra).

• Kur ka transmeiim të dokumentuar të komunitetit dhe kapaciteti i
dhënë i testimit lejon, të
gjithe pacientet, pavaresisht nga prezantimi, duhet te testohen per SARS-CoV-2
gjate
praniniit ne spital dhe te menaxhohen si 'raste të mundshme me COVJD-19' derisa
rezultati
i testit te jete i disponueshem.
• Pacientet e pranuar në spital duhet të monitorohen cdo ditë per shenja dhe
sirnptoma të
përputhshme me COVID-19, dhe te testohen nëse jane zhvffluar shenja dhe simptoma.
Si nje
alternative ndaj shqyrthnit universal te të gjithe pacienteve me rastin e prarumit në spital,
mund te merren parasysh qasje me te synuara per grupet në neveje, td
tilla Si depistimi para
praniniit ne repartet e onkologjise dhe transpiantirnit.
• Pacientet me pranime të planifikuara, sic jane pranimet per kirurgji
elektive, duhet të testohen
24-72 ore para praniniit dhe të pranohen vetëm pas konfirmimit të nje rezultati
negativ.

18. Pajisjet personate te mbrojtjes (PPM)
• Gjatë vlerësimit fillestar të nje pacienti pa kontakt të drejtperdrejte, pacienti duhet
të mbaje nje
maske mjekësore per fytyren dhe te mbajë nje distance prej 2 metrash. Nese
ështè e mundur,
duhet te përdoret nje barriere fizike si xham ose panel plastik.
• Mbledhja e mostrave diagnostike të frymemarijes (p.sh. shtupa nazofaringeale) kërkon afërsi
me personin e testuar dhe mund te provokoje kollifje dhe/ose teshtilje. Punonjesit e
kujdesit
shëndetesor qe mbledhin mostra diagnostikuese të frymemanjes në hapësira
të mbyllura,
duhet të mbajnë nje aparat respirator dhe mbrojtes per sy.
• Ndersa mbledlim mostrat, punonjësit e kujdesit shëndetesor mund te
perdorin të njej ten
pajisje per mbrojtjen respiratorike per disa pacientë per nje periudhë me te gjate kohore
pa e hequr ate, me kusht qe te mos dëmtohet ose të mos ndotet, perveç nese prodhuesi
këshillon shprehiniisht kundèr kesaj dhe ne perputhje me rregulloret e Sigurise Se
Shëndetit ne Pune.
• Punonjesit e kujdesit shendetesor në kontakt me nje rast te mundshem ose të
konfirmuar me
cOVID-19 duhet të mbajne nje aparat respirator dhe mbrojlje te syve (d.ntth. maske ose
syze).
Dorezat dhe mantelët me menge të gjata rekomandohen kur ekziston rreziku per kontakt me
lengjet e trupit dhe ne mjediset ku kontamiriimi eshte i Iartë, te tilla
si ku kryhen procedurat e
gjenerimit te aerosolit. Perpareset mund të perdoren ne vend te manteleve, veçanerisht
kur
rreziku i kontaktit me lengjet e trupit eshte i ulet. Dorezat dhe manteli ose përparesja
duhet te
nderrohen ndërnet kontakteve me pacienteL
• Punonjësit e kujdesit shëndetësor duhet te ndjekin me perpikeri procedurat per
vendosjen
dhe heajen e sigurt te PPM Fligjiena e duarve duhet të kryhet menjehere para dhe
pas heajes
Se PPM. shtë thelbësore te sigurohet qe te gjithë punonjesit e kujdesit shendetesor të
caktuar
per te trajtuar pacientet me cOVID-19 jane trajnuar në perdorimin e duhur
të PPM.
.

19. Procedurat gjeneruese të aerosolit
• Disa procedura mjekesore jane lidhur me rritjen e rrezikut te transmetimit
te infeksioneve
të transmetuara përmes pikave të frymemariies dhe aerosoleve, me sa duket përmes rritjes
Se aerosolizimit te sekrecioneve infektive te frymemarijes dhe kerkojne
masa të mbrojtjes
Se frymemarrjes. Procedura të tilla njihen si procedura gjeneruese te aerosolit
dhe jane te
lidhur me rritjen e rrezikut to transmetimit të viruseve te frymemarijes:
intubinii
endotrakeal, thithja e hapur, ventilimi manual para intubimit, ventilimi me presion pozitiv
jo invaziv, trakeotomia, bronkoskopia e reanimimit kardiopulmonar dhe ventilimi
oshilator me frekuence te lartë. Ndër keto procedura, provat jane me konsistentet
per
intubimin endotrakeal.
• Oksigjen nazal me frekuence te larte (HFNO) qe shpesh aplikohet në
frajtimin e dështiniit
te frymemanjes në lidhje me COVID-19 konsiderohet gjithashtu
nje procedure

potencialisht gjeneruese e aerosolit dhe duhet të administrohet në mënyrë ideale nën
masat paraprake të ajrit.
• Rreziku infektiv i procedurave të tjera që kane qene të
lidhura me prodhimin e
aerosoleve, sic është administrjn,j i trajtimit
me nebulizim, është i paqartë dhe nuk ka
konsensus per kiasifikimin e tyre si procedura
gjeneruese të aerosolit.
• Procedurat gjeneruese të aerosolit duhet te kiyhen ne mënyre ideale në nje
dhomë to
izolimit te presiorut negativ. Numri i njerezve në dhome duhet
te
minimum gjate procedurave to tilla. TL; gjithe te pranishniit duhet jete i kufizuar në
te mbajnë nje aparat
respirator te pajisur mire, si dhe maske
plastike ose syze, mantele mbrojtes te
padepertueshem me menge te gjata dhe doreza.
20. Qasjet per perdorim racional të PPM ne rast të mungesave
Ne rast të mungesave, mënyrat e mëposhtme mund të merren parasysh per të zvogeluar
konsumin dhe per te
maksimizuar përdorimin e PPM-ye, nëse ështe në përputhje me
rregulloret dhe kodet e praktikës të SSHP, dhe
ne marrëveshje me mjekun e punes ose
komitetin e sigurise dhe shëndetit.
Përdorinij i zgjatur. I njejti respirator mund td përdoret
gjate kujdesit per shume paciente me
COVID-19. Kjo me kusht që aparati i frymemarrjes
të mos hiqet midis pacienteve dhe të mos
jete i demtuar, i ndotur ose I kontaminuar,
ose
perveç
nese kunderindikohet specifikisht nga
prodhuesi.
Ripërdorimi dhe dekontaniinjmj: Maskat
mjekësore per fytyren jane krijuar vetëm per nje
perdorirn. Respiratoret zakonisht hidhen pas përdorimit, por ne
rast te mungeses ata mund te
riperdoren ne menyre te kufizuar, përveç
nese ekziston rreziku i kontamininut përmes
depozitimit te grimcave infektive ne siperfaqe. Kontaminimi i sipërfaqes së respiratoreve
dhe
maskave mjekesore të fytyrës sjell rrezilc infektinii kur
vendosni pajisjen perseri per riperdorim.
Meqenese SARS-CoV-2 mbijeton ne mjedis, perfshire siperfaqet e materialeve te ndryshme si
indet, ekziston rreziku që siperfaqja e jashtme e respiratoreve
dhe maskave mjekësore te fytyres
të përdorura gjate kujdesit ndaj padentit mund te
ndoten.
Rreziku
qe siperfaaja e maskave
mjekesore dhe e respiratoreve td kontaminohet nga spërklat e
frymemarijes konsiderohet te jete
me i ulet kur ato jane te mbuluara
me nje mburoje per fytyrën. Ne raste te tilla, riperdorimi i
respiratorit / maskes mjekesore te fytyres
mund te konsiderohet si një mundesi e fundit per të
ruajtur PPM.
21. Lirimi nga izolinti
• Kohezatja e infeklivitetit per pacientet me COVID-19 nuk dihet ende
siguri. Disa
studime tregojne se transmetimi me I madh ndodh në filhim të simptomaveme
dhe se SARSCoV-2 mund të zbulohet fillimisht në mostrat e siperme të
frymemanjes, nje deri ne dy dite
Para fihlimit të simptomave. Gjatë studimeve te rastevejo te renda, virusi u izolua me
sukses
per 10 dite nga fillimi i simptomave. Tek pacientet
e hospitalizuar/ne gjendje të rende nga
COVJD-19, izolimi i virusit ka qene i mundur den ne diten 20 pas fillimit te
simptomave,
me nje mesatare prej tete ditesh (IQR 5-11 dite).
• Disa paciente të infektuar me COVID-19, te konfirmuar
nga laboratori, jane identifikuar si
PCR-pozitive per periudha te zgjatura kohore pas infektimit dhe sherinuit khinik.
Studimet e
kohezgjatjes Se pranise së grimcave te virusit (te percaktuar
si pozitiv në testin RT-PCR) në
rastet e hospitahi7uara me COV1D-19 gjeten nje kohezgjatje deri ne
gjashte jave nga fillimi I
sëmundjes.
•

Padentèt qe nuk kane imunitet te komprometuar mund të lirohen nga
izolimi kur plotesohen
kriteret e mëposhtrne:
o nuk kane ethe per te pakten fri dite;

o kane përniiresim klinik të simptomave te tjera, dhe
o pas dhjetë ditesh nga fillimi i simptomave per raste të lehta ose të paktën 14 dite dhe den
në 20 dite nga fillimi i simptomave per raste të rënda. OBSh-ja rekomandon që pacientet
te lirohen nga izolimi 10 ditë pas shfaqjes Se simptomave, plus te pakten 3 dite shtese pa
simptoma.
• Kur rastet e sëmundjeve të rënda duhet të leshohen nga spitali para 14 ditëve ose pa i
penmbushur kriteret e mësiperme, dhe asnje rezultat i testit nuk eshte në dispozicion, këta
paciente duhet të vete-izolohen në shtëpi ose në nje vend të sigurt per dexi në 20 ditë nga
fillimi të simptomave. Pacientët duhet të kërkojnë këshilla mjekesore, nëse zhviflqjne
përsëni simptoma.
• Nëse testi PCR mbetet pozitiv per nje periudhe te zgjatur, kultura e virusit ose zbulinii i
ARN nën-gjenomike mund të përdoret per te konfirmuar pozitivitetin e mundshem to
virusit. Nese zbulohet nje virus i qendrueshem, pacienti do të duhet te vazhdoje izoliniin
në një institucion të caktuar ose në shtëpi.
22. Monitorimi dhe menaxhimi i shëndetit të personelit të ekspozuar
-

Punëtoret shendetesor qe ofrojne kujdes per pacientet me COVID-19 duhet të perellen
në mënyre akfive per zhvilhimin e simptomave dhe Vu sigurohet mbeshtetje shendetesore
në punë.

• Spitalet duhet te mbajne nje regjister te te gjithe punetoreve shendetesor qe ofrojne kujdes
per rastet e mundshme dhe te konfirmuara të COVID-19. Këta punëtore shëndetesor
duhet te trajnohen ne procedurat e raportimit dhe të raportojne cdo simptome, dhe nëse
zhvillojne ethe ose ndonje simptome ne perputhje me COVID-19 brenda 14 diteve nga
ekspozimi i tyre i fundit ne nje rast td konfirmuar, ata duhet te testohen dhe te lirohen
nga detyrat nese nuk ndihen mire dhe te vet-izolohen. Ngarkesa me pune dhe nevojat
psikologjike te shendetit te personelit duhet të adresohen.
• Punëtorëst shendetesor, te cilet kane qene te ekspozuar ndaj rasteve me cOVID-19 pa
PPM te rekomanduara, duhet të 1ohen ta nderpresin punen, ta monitorojne vetën per
simptoma dhe te vete-izolohen per 14 ditë, në perputhje me rregulloret kombëtare.
Përndryshe, mund te behet testi RT-PCR në ditën 10 pas ekspozimit dhe nëse eshte
negativ, izolixni mund të nderpnitet me heret.
• Per shkak te nunirit shume te kufizuar te rasteve te raportuara te ni-infektiniit me
cOVID-19, rreziku i ri-infektin,it tek individet që me pare e kane pasur COVID-19 nuk
dihet, por nuk mund të përjashtohet. Megjithese nuk ka raste te dokumentuara te
transmel±mit te metejshem nga nje rast i ri-infektuar, njohuritë mbi kete teme jane ende
në zhvilliin.
23. Masa shtese per profesionistet shëndetësorè dhe stafin e institucioneve
shëndetësone
Disa spitale do te percaktohen ekskluzivisht per menaxhinthi e pacienteve me COVID-19,
megjithate, probabilitefi i ekspozimit ndaj virusit duhet të konsiderohet si i lartë ne te gjitha
institucionet shendetesore. Rekomandohen masat e meposhtme parandaluese:
• Punetoret shendetesor, te cilet kane kontakte me pacientet, duhet te mbajne uniformen
gjate gjithe kohës sa punojne. Uniforma te pastra duhet të sigurohen cdo dite;
Kur kthehen në shtepi, punetoret shendetesor qe kane trajtuar paciente me cOVID19 duhet te praktikojne distancimix fizik per te minimizuar rrezikun e transmetinüt
te anetaret e tjere te shtepise.

24. Pastrimi i mjedisit, ventilimi dhe menaxhimi I mbetj eve
Masat e mëposhtme duhet të merren parasysh per të zvogeluar rrezikun e
transmetimit nga ndotja e mjedisit:
Punetorét ndilmies duhet të trajnohen në mënyre të duhur per procedurat e pastrixnit
dhe
hedhjen e mbeturinave dhe ti marrin udhëzimet e duhura.
• Stafi i angazhuar në pastrimin e mjedisit dhe administrintin e mbeturinave duhet te
ketë maske mjekesore per fytyren, mbrojtje të syve (mburojë fytyre ose syze), doreza
dhe mantela.
• Rekomandohet pastrimi i rregulit, i pasuar me dezinfekthn, duke perdorur dezinfektues
spitalor aktive kunder viruseve; pastrimi në dhomat e pacienteve është veçanerisht i
rëndësishem per siperfaqet qe preken shpesh. Nëse ka mungese te dezinfektuesve spitalor,
siperfaqet mund të pastrohen me nje detergjent neutral, pastaj të dekontaminohen me
hipoldorit natriurni 0.05-0.1% (d.rrLth. hoilimi 1: 100 deri në 1:50 nëse perdoret zbardhues
shtëpiak në nje përqendrim fillestar prej 5%). Siperfaqet qe nuk e durojne hipokioritin e
natriumit mund te pastrohen me detergjent neutral, pasuar me 70% etanol.
• Dekontamjnjmj i pajisjeve mjekesore te riperdorshme duhet te bëhet sipas udhëzimeve
të prodhuesit.
• Sigurorii pastrimin dhe dezinfektimin e rregullt te pajisjeve elektrorijke, si telefonat mobil,
telefonat fiks dhe pajisjet e tjera te komunikimit, tabletet, ekranet e desktopit, tastierat dhe
prmteret, veçanerisht kur ato perdoren nga shume njerez.
• Ventilimi Juan nje rol kryesor per parandalimin e infeksioneve te frymeniariles në mjediset e
kujdesit shëndetësor. Rritja e nunirit te shkembimeve ajrore ne ore do ta zvogeloje rrezikun e
transmetinüt në hapesira te mbyllura. Kjo mund te arrihet me anë te ventiliniit natyror ose
mekanik, varesisht nga nedisi. Riqarkullimi i ajrit pa filtrim duhet te shmanget sa me shume
qe te jete e mundur.
• Per sbkak te shqetesimeve ne lidhje me aerosolizirnin e mundshem te virusit te pranishem
në fece, rekomandohet mbyllja e kapakut para se te lahet tualeti.
• Personeli i angazhuar ne menaxhimin e mbeturinave duhet të pajiset dhe të kete PPM te
pershtatshme. Mbeturinat duhet te trajtohen si mbetje klinike infektive te Kategorise B
(UN3291) dhe te trajtohen në perputhje me legjislacionin ne fuqi ne RKS. Personeli duhet
të frajnohet per menaxhinth-i e mbetjeve dhe procedurat e asgjesimit.
25. Testimj laboratorik
Te gjitha mostrat e mbledhura per hulumlim laboratorik duhet te konsiderohen si
potencialisht infektive, dhe punetoret shëndetesor ose anetaret e stafit qe mbledhin ose
transportojne mostra klinike duhet Vi permbahen me rigorozitet masave paraprake standarde
nC menyre që te mirthnizohet mundësia e ekspozimit ndaj patogjeneve. Aide-Memoire e
OBSh-s6 mbi masat paraprake standarde ne kujdesin shendetesor eshte rte dispozicn ne
internet.
Laboratoret duhet t'i permbahen udhëzimeve te dhëna nga Komiteti Evropian per
Standardizim: Menaxhjnij i biorjskut laboratorik CWA15793 dhe dokumeritj i OBSh-se Testimj
laboratorik per sëmundjen e koronavirusit 2019 (COVID-19) ne raste te dyshuara njerezore.
26. Objektet e kujdesit shëndetesor afatgjate spitaIeldinikat
-

cOVID-19 mund te përhapet me shpejtesi brenda spitaleve dhe mund ta tejkaloj kapacitetin e
spitaJit per të zbatuar një reagirn td mjaftueshëm. Prandaj këto institucione duhet te pergatiten
per ti menaxhuar shperthimet e COVJD-19.
27. Masat administrative

Stafi menaxhues i spitaleve dhe administratoret shëndetesor
jane përgjegjes per te
siguruar që spitalet/klinikat të kenë në vijim:
• Trajnirnirt per Parandalimin dhe kontrollin e infeksionit per COVJD-19, ne
bashkëpunim
me udhëheqesin mjekesor dhe udheheqesin per FlU;
• Strategji të përshtatshine tè testiniit te SARS-CoV-2;
• Një plan të gatishmerise per shperthin-un e COVID-19;
• Krijojne kanale komunikimi me te gjitha autoritetet qe
ofrojne udhëzime per COVJD-19 qe
jane të rëndësishme per spitale/Idinika.
28. Pajisjet personale mbrojtese (PPM)
Per informacjon mbi PPM, ju lutemi konsultohuruj ne sesionin e mësipërm mbi 'Pajisjet
personale mbrojtese (PPM).
29. Konsiderata Iogjistike
• Administrata duhet te siguroje shenja në te gjitha hyrjet
përputhshrne me COVJD-19 (ethe, kollë, vështërsj ne që përshkruajne simptomat e
frymëmarxje), duke informuar
vizitorët me ndonjë nga këto simptoma që te mos hyjne ne spital/klinike.
• Kerkesat minim.ale të preferuara per menaxhimin e pacienteve me simptoma
te
perputhshme me COVID-19 jane: një dhomë e vetme me banjë dhe tualet
të dedikuar; staff
i trajnuar në menyre adekuate per higjienen e duarve dhe përdorimin e
PPM.
• Disponueshmeria e PPM-ye përkatese; sapun, letër per nje përdorim
dhe dezinfektues per
duar me baze alkooli; dhe procedurat e duhura te
pastrimit dhe administrintit te
mbeturjnave.
• Administrata duhet të siguroje qe dispenzuesit e sapunit
dhe peshqiret e letrës jane në
dispozicion per 1aien e duarve.
• Nese ështe e mundur, vendosnj dezinfektuesjn e duarve me baze alkooli ne dhomen e cdo
pacienti, si brenda dhe jashtë dhomës, dhe në W gjitha
vendet publike.
30. Mininiizimi i rrezikut te futjes dhe transmetiniit ti! COVID-19
Shtyllat kryesore te Parandalimit dhe kontroffit të infeksionit në spitale/klinika mbeten
sigurimi i distances fizike prej 2 metra ku eshte e mundur, duke
ruajtur rregullat e
frymemarxjes dhe duke praktikuar higjienen e përpikte
te duarve.
Me poshte mund te merren parasysh informatat per mjedise specifike brenda
institucionit
shendetesor (spitalit/klinjkës):
Zonat e

•
•
•

perbashketa
Sigurohuni që riiveli i shfrytezimit per zonat e përbashketa lejon mbajtjen e distances fizike;
Perpiquni te siguroni ventilim te duhur, sic eshte e mundur;
Nese eshte e mundur, sigurohuni qe zonat e perbashketa te kene qae te drejtperdrejte
në objektet per laiien e duarve dhe qe dispenzuesit e dezinfektuesit të duarve me baze
alkooli jane te disponueshem ne zonat e perbashketa.

Vizitore të jashtëm, p.sh. vizitat sociale
• Vendirni per t'i pranuar vizitoret ne Institucione ku jane
paciente te hospitalizuar duhet
te jete ne përputhje me udhëzirnet në nivel vendi. Nëse lejohen vizitat,
duhet te kryehet

nje vlerësim i rrezikut per ti cal'ztuar zonat e vizitorëve. Këto zona duhet të kenë
ventilim të duhur, të lejojne distance të përshtatshme.
•

Vizitorët e mundshem simptomatik nuk duhet të vijnë në spitale.

•

Përdorimi I maskave mjekesore të fytyres per vizitoret dhe pacientet e vizituar duhet të
jetë obligativ.

•

Sigurohuni që vizitorët në spitale /klinika të praktikojne higjenen e duhur te duarve,
d.m.th. ata duhet te përdorin uje dhe sapun ose dezinfektues per duar me bazë alkooli.

•

Rreziku i fransmefimit nga vizitorët e tjere (të tilla si per shpemdaijen e furnizimeve
dhe mbledhjen e mbeturinave) do te minthiizohet përmes mbajtjes Se kontaktit per një
kohë te shkurtër.

UDH1ZIME P1R PARANDALIMIN DHE KONTROLLIN E INFEKSIONEVE
N
SH1RBIMET E MATERNITETIT
Te dhënat lidhur me COVJD-19 në shtatëzënj jane te kufizuara, por studimet e publikuara
deri me tani nuk tregojne per nje rrezik me te madh per sëmundje te rëndë në shtatzëninë e
vortshnie ose per rrezik te korisiderueshem per te porsalindurin. Infeksioni kongjenital nuk
ështe gjetur, dhe virusi nuk është zbuluar në produktet e shtatëzenjsë sic jane placenta,
amnioni, eq.
Sherbirnet e maternitetit duhet te vazhdojne të prioritizohen si një shërbim shëndetesor
esencial, e gjithashtu edhe shërbimet tjera shëndetesore seksuale dhe riprodhuese, sic është
planifikinii familjar, kontracepcioni emergjent, trajtinii i sëmundjeve seksualisht të
transmetueshme, kujdesi pas abortit dhe aty ku eshte ligjore, shërbimet e abortit të sigurt,
gjithashtu duhet të mbeten ne dispozicion si shërbime esenciale shëndetësore.
Ofruesit e shërbimeve të maternitetit (përfshire mamite dhe të gjithe punonjesit tjere te
kujdesit shendetesor qe ofrojne kujdes per nënat dhe të porsalindurit), qofte ne institucione
shëndetesore te fri niveleve apo rte komunitet, Jane punetore shendetesor esencial dhe duhet
te mbrohen dhe të prioritizohen per të vazhduar ofriniin e kujdesit per grate shtatzena dhe
foshnjat e tyre.
Si pergjegje ndaj pandemise COVID-19 lidhur me kujdesin maternal jane te rendesishme 3
komponenta:
1. Mbrojtja e ofruesve te kujdesit maternal dhe fuqise punetore të shendetit maternal;
2. Sigurimi i kujdesit maternal të sigurte dhe efektiv per gra;
3. Mirembajtja dhe mbrojtja e sistemit te shendetit maternal;
Situata me COVID-19 p0 evoluon me shpejtesi andaj udhezimet do te vazhdojne te
perditesohen ne vazhdimesi bazuar në evidence dhe informacione te reja shkencore.

31. Kuj desi antenatal
Qellirrd kryesor i këtij udhezuesi eshte te siguroj që ofruesit e kujdesit maternal te mund të
ofrojne shërbime te kujdesit antenatal të respektueshine, të mdividualizuara dhe të cilat
promovojne sigurine e grave, familjeve dhe profesionisteve shendetesore gjate pandemise
COVID-19.
•

Ofruesit e kujdesit maternal duhet të përpiqen te mininiizojne kontaktin e drejtperdrejtë
me paciente qe jane në gjendje jo urgjente, me qellim per te mininiizuar perhapjen e
COVID-19. Ne kete situate mund të paraqitet nevoja per përshtatjen e orarit te rregullt te
kujdesit antenatal, ashtu që disa konsulta mjekesore antenatale të realizohen duke
shfrytezuar telemjekesi që praktikisht do te thote me ane te bisedës telefonike ose videos
(kontalctj në distance), per të siguruar qe te mos ketë nderpreije në sherbimet e kujdesit
maternal.

•

Mamite dhe ofruesit tjere kyc te kujdesit antenatal duhet të bazohen në gjykirnin e tyre
klinik per te marre vendim se cilat gra mund të jenë te pershtatshme per formen
aternalive të kujdesit të drejtperdrejt e qe perfshine kujdesin antenatal nga distance, por
gjithnje duke patur parasysh qe statusi i tyre I rrezikut mund te ndryshoje pergjate

shtatzenise, kështu qe vleresinii i rrezikut duhet te ndodhe në cdo konsulte të kujdesit
antenatal.
• Kur ështe e nevojshme të bëhet ekzaminin,i fizik i grave gjate kujdesit antenatal,
ekzaminimi fizik duhet të bëhet me respekt te plow, por me shpejte per te minimizuar
kohen e qendrintit brenda distances që është me e vogel se distanca e rekomanduar prej
I meter.

32. Shërbimet shëndetesore per gra shtatezëna duhet te:
Bejne triazhin dhe depistimn e të gjitha grave per simptomat e COVID-19 përpara se te
hyjne në object.
•
•
•

Kufizojne numrin e grave që mund të marrin shërbime brenda një dite.
Ndryshojne modalitetin e ofrimit të kujdesit antenatal (pas vlerësimit te rrezikut).
Zhvendosm kujdesin antenatal nga mjediset spitalore në komunitet dhe/ose kur eshte e
mundur të rekomandojne nje rrugë per ne ambulanten e kujdesit antenatal qe anashkalon
kliniken emergjente apo ato klinika ku trajtohen pacientet me temperature te lartë.
• Ndërmarrin ekzaminime jo fizike ne mjedise te hapura (jashte).
• Kufizojne pranine e personave shoqerues sic jane partneri/femijet.
• Ofrojne kujdesin "me nje ndalesë/vend" që do te thotë te kombinojne shërbime te tilla si
ultratinguffi, adininjstrjnij i bamave, analizat e gjaku dhe testet tjera, gjate vizitës Se
njejte antenatale, per të parandaluar nevojen që grate te vijne shpesh në institucione
shendetesore.
Profesionistët shendetesore duhet te sigurojne qe cdo ndërveprim me cdo grua te jete miqesor,
i sjellshem dhe i respektueshem. Kur eshte e mundur, duhet te sigurohet vazhdimesia e
kujdesit nga mamite gjate gjithe periudhes antenatale, si dhe gjate periudhes intrapartale dhe
postpartale.
Udhezime praktike per kujdesin antenatal mund te bëhen edhe nga distanca (permes
telefonit/aplikacioneve te mesazheve/telemjekesise).
Ky udhezues ofron menyrat per te vazhduar me ofrimin e kujdesit esencial dhe të
respektueshëm antenatal gjate pandemise cOVID-I9. Ka per qellim t'iu ndihmoje sherbimeve
shendetesore qe t'i pershtaten menyres tjeter të ofrimit të kujdesit antenatal, por nuk i
zevendeson politikat e zakonshme dhe protokolet ne lidhje me sigurirnin e kujdesit antenatal.
Menjëherë pas perfundimit të pandemise, shërbimet shendetesore duhet ti kthehen
rekomandimeve të udherrefyesit të OBSh-si! mbi Kujdesin Antenatal per nje pervoje pozitive
te shtatezenjse.
Para filhin,it te shërbimeve nga distanaca:
•

Zhvilloni një strukture ose strategji te sistemit shendetesor sic eshte sistemi i menaxhimit
te informacionit shendetesor qe mundëson monitorimin e formes së ndryshuar te ofrimit
te kujdesit antenatal.
• Siguroni personelit teknologji, trajnim dhe sisteme tjera per te mundesuar kujdes
antenatal nga distanca, duke perfshire burime te mjaftueshme per mamitë per te
ndermarre kontakte telefonike (qasje ne telefon celular, llogarine e parapaguar te telefonit
dhe SIM kartelen).

• Mermi dhe dokumentoni pelqimin e informuar nga gruaja per kujdes antenatal nga
distanca.
33. Ofrimi alternativ i kujdesit antenatal (vizitave antenatale)
cdo here kur ështe e mundur, duhet te ofrohet orari aktual i OBSh-së me tetë vizita antenataje.
Aty ku teknologjia dhe shërbimetjane në dispozicion, disa nga keto vizita mund të bëhen nga
distanca.
Pavaresisht nga iloji i vizites TE GJITHA grate duhet të kenë:
•
•

Vleresim per simptoma dhe informacion mbi simptomat e mundshme te COVID19*.
Informacion mbi Shenjat e Rrezikut ** në shtatzeni dhe diskutim per Pergatitje per Lindje

•

Vieresim te vazhdueshëm te rrezikut gjate shtatzenise
perfshire mireqerüen emocionale
dhe sigurine personale.
-

•

Nëse gjate vleresinüt te rrezikut identifikon komplikime të mundshme ose aktuale, duhet
te behen vizita me te shpeshta dhe mund te kene nevoje te jene vizita balle per balle.
•
Dokumentixn adekuat te ofrimit te kujdesit per te siguruar nje planifikim te duhur të
kujdesit;
• Sherbimet duhet te zhvillojne nje proces per integrimin e dokumentacioriit te vizitave në
distance ne dosjet shëndetesore të grave.
*

Simptomat e COVID-19 ethe/teinperature, lodhje, kollë e thatë, dhembje, kongjestion i hundës, rrjedhje te sektretit nga
hunda, dhimbjefijfi ose diarre (Organizata Botërore e Shëndetësise, 2020)
-

**

Shenjat e rrezikut në shtatzëni perfshijne: gjakderdhje vaginale; konvulsione; dhimbje koke e rëndë dhe/ose turbullim të te
pamurit; ethe dhe plogështi te madhe per t'u ngritur nga shirati; dhimbje te forta barku; frymemarrje
te shpejte ose te
t'ështiresuar (Organizata Botërore e Shëndetësisë, 2017)
Planfikimi i përgatitjes per lindje përfshine njohjen e shenjave te
rrezikut; planfikimin e vendit të lindjes, prezencën e
personelit shëndetësor dhe transportin; identifikimin e shoqeruesit (Organizata Botërore e Shëndetësisè, 2016)

Nese një grua raporton per simptoma ose kontakte me COVID të dyshuar/konfirmuar
siguroni informacione specifike per izolimin e detyrueshem dhe keshilloni kontaktin telefonik
ose ri-caktim të vizitës kur eshte e mundur (nëse ka nevoje urgjente, ndiqni rekomandimet
iflstitucionale/shteterore per ofrimin e kujdesit).
Per grate me simptoma të COVID-19:
•

Nese gruaja permbush kriteret per udhëzimin e "qëndrimit ne shtepi" (shiko pjesen
me poshtë), caktimi i vizitës per kujdesin antenatal duhet te rishikohet pasi të mbaroje
periudha e i.zolimit.

Gruaja mund të nderpreje izolimin në shtëpi nën këto 3 kushte, ajo ka pasur 3 ditë pa
temperaturë/ethe pa perdorimin e barnave qe largojne ethet dhe se simptomat e tjera jane
permiresuar dhe te palcten 7 dite kane kaluar qe nga shfacjja e pare e simptomave. Grate duhet
W kLishiflohen te kërkojnë ndibme nijekesore nese gjendja e tyre perkeqesohet ose nëse
simptomat nuk permiresohen pas ditëve.

Nëse gruaja ka qasje në institucionet e testimit, ajo mund të dale nga izolimi ne shtepi nën
3 kushte të meposhtme: Gruaja nuk ka me temperature/ethe dhe
siniptomat tjera jane
përmirësuar dhe ajo ka pasur dy teste negative të njëpasnjëshme ne distance kohore prej 24
orëve.
• Grate qe kane simptoma td COVID-19 dhe jane duke pëijetuar ndonje ndërlikim lidhur
me shtatzerüne, duhet të vizitohen veçmas nga td tjeret nè nje dhome të izoluar ku nuk
ka paciente tjere, per te reduktuar mundesine e transmetin,it tek ofruesit e kujdesit
maternal dhe grate tjera qe marrin shërbime;
• Grate me simptoma duhet të mbajne maskë dhe ofruesit e kujdesit maternal duhet te
veshin PPM sipas rekomandimeve të OBSh-se.
34. Kujdesi intrapartal per të gjitha grate:
•
•

Triazhi dhe depistimi duhet të bëhet per të gjitha grate dhe shoqeruesin e tyre përpara se
të hyjne në instituciothi shëndetësor.
Masat rutinore te kontrollit të infeksionit duhet të aplikohen giate kujdesitit Der cdn lindip
-

- -- -

--

N rastet te urgjencave obstetrike dhe te porsalindurit, kujdesi per nenen ose te
porsalindurin nuk duhet të vonohet.
• TS gjitha grate duhet të inkurajohen të therrasin institucionin shendetesor (kur eshte e
mundur) per keshilla para se të kete filluar lindja dhe të informojnë ofruesin e kujdesit
maternal per ndonjë symptom respirator ose simptoma Ijera të lidhura me COVID-19, të
cilat me pas mund te ndihmojne në planifikimin e kujdesit të mëtejshëm ose referimit të
mundshem.
• Një shoqerues asimptomatilc duhet te lejohet të qendroj me gruari, gjaW lindjes.
• Nese shoqerusit per Iindje jane simptomatilç ata duhet të qendrojne ne izolim dhe të mos
marrin pjese në lindje.
35. Pergatitja e sallës se lindjes
Salla e lindjes duhet te vazhdojë te ofroje shërbirne si me pare. Sidoqofte, vëmendja ndaj
praktikave te parandalimit te infeksionit duhet te jete me e lartë:
• Duhet pase rte dispozicion furnizime të mjaftueshme të PPM (maska, dorëza, syza,
mantela, sapun dhe uje, mjete te pastrimit) në dhomen e lindjes.
• Te gjtha sipërfaqet duhet të pastrohen mire me dezinfektues dhe leckë te pastert pas cdo
kontakti me paciente apo personel.
• Personeli duhet të aplikoj rregullisht praktikat e higjienes Se duarve
laijen e duarve para
dhe pas cdo të ekzamiriimi te secilit paciente.
-

36. Sistemi i referiniit dhe sigurimi i transportit urgjent nga objektet e kujdesit parësor
në ate dytesor apo tretësor

Kur është e mundur, personeli i matemitetit nga institucioni paresor duhet të informojë
institucionin dytësor/tretësor per transferimin e gruas përpara nisjes së saj.
Ashtu si me të gjitha transferimet e pacienteve, sigurohuni që grate të stabilizohen para se te
riisen per në institucionin dytësor/tretësor. Gjatë përgatitjes per transferim emergjent:
Pergatitni pajisjet e transportit dhe barnat e nevojshme per situatat që mund të ndodhin
gjate emergjencave mjekësore dmth gjate rruges, sic jane kolapsi i papritur
kardiovaskular ose hipotensioni.
• I gjithe personeli i transportit duhet të jete i pajisur me maskë respiratore N95/ FFP2 (aty
•
•

ku është ne dispozon) ose maskë kirurgjikale si opsion dytësor.
I gjithe stafi i transportit duhet të veshe PPM para transportit.
Vendosni maske kirurgjikale pacientit gjate transportit
(nese
nuk është bëre në nranim
r
)
Nëse gjate transportit kërkohet Ambu maska per ventilim (BMV), në rast të përkeqesimit
te hipoksise, bern ventilim sa me të lehtë në mënyrë që te zvogelohet mundësia e
përhapjes së virusit përmes ajrit.
37. Automjeti I transportit

• Automjeti i transportit duhet te pastrohet dhe dezinfektohet nga brenda nga stall i
pastrimit apo stafi i transportit me veshje të PPM, para transferirrnt nga rnveli parësor në
ate dytesor/ tretësor.
• Pas arritjes ne qendren referente, personeli i transportit duhet hequr PPM dhe t'i asgjesoj
ato sic udhëzohet me protokollin e institucionit dhe ti lajë duart.
• Stall i transportit duhet të vendos PPM të reja para kthiniit me të njejten autoambulancë.
• Stafi i transportit duhet hequr PPM në zonën me të alert klinike, per shembull në
vendparkimin e autoambuiancës, pas mberritjes në nivelin parësor dhe te laje duart.
• Pajisjet e perdorura gjate transportit duhet pastruar dhe/ose sterilizuar pas transportit,
sipas protokolit të institucionit.
38.

Kujdesi postnatal
Të gjitha nënat dhe foshnjat, pavaresisht nga statusi i tyre cOVID-19, kane nevojë per
mbeshtetje per të qëndruar Se bashku në një dhomë me foshnjen, ushqyeijen me gji, te
praktikojne kontaktin lëkurë me lëkurë ose kujdesin e nënës si kanguri.
• Vizitoret duhet te kufizohen nga vizitat në institucionet shëndetesore gjate pandemise
aktuale. Shumë institucione shëndetesore aplikojne politiken pa-vizitore.
• Nëse institucioni I lejon vizitorët, rekomandohet që vizitorët te
kontrollohen per infeksion.
cdokush me simptorna akute respiratore ose infeksion ose kontakt te mundshem me
COVID- 19, duhet te largohet nga institucioni shëndetesor.
• Te gjithe vizitorët duhet te ndjekin procedurat e kontrollit te infeksionit dhe te Iajnë duart
e tyre me sapun dhe uje ne hyije dhe daije nga dhoma ku jane gruaja dhe i porsalinduri.
Larja e duarve duhet te bëhet përsëri pas largimit nga objekti shëndetesor.
UDH1ZIME PER PARANDALIMIN DHE KONTROLLIN F INFEKSIONEVE PER
SH1RBIMET E STOMATOLOGJISE GJATI PANDEMISE ME VIRUSIN COVID-19
Keto udhezime jane te pershtatura konform Udhëzimeve te Qendres per Kontrollin dhe
Parandaliniin e Sëmundjeve (CDC), Qendres Europiane per Kontrollin e sëmundjeve (ECDC)
https:/ /www.ecdc.europa.eu/sjtes/default/ffles/ documents/covjd19..jnfection

Administrates per Shëndet dhe Siguri në Punë (OSHA), Shoqates Stomatologjike Amerikane
(ADA) dhe Shoqates & Kolegjit Stomatologjik Alberta, Canada (ADA&C)
39. Veprimet qe duhet ndërniarr para caktimit të terminit per intervenini
Nëpermjet kontaktit përmes telefornt ose mjeteve tjera elektronike te mirren te dhënat e
poshtëshenuara, si masa preventive dhe njohje me statusin e pacientit:
-

A kern qene me herët të infektuar me COVID-19? Nëse, P0, a i keni dy rezultate negative
te njepasnjeshme në distance kohore Se paku 24 ore dhe a mund Vi dëshmoni rezultatet.
Sa kohe ka kaluar nga ato rezultate?
A kern udhetuar në zona me rrezik gjate 14 ditëve te fundit?
A keni pasur ndonje kontakt me njerez qe kane qene në zonat e rrezikut per 14 ditet e
fundit?
A kern pasur ndonje kontakt me njerëzit e infektuar me COVID 19 ne 14 ditet e fundit?
A kern pasur temperature, ethe, probleme të frymemarrjes, kollë, teshtitje, diarre apo
ndonje simptome tjeter në 14 ditët e fundit?
Nëse pacienti pergjigjet "JO" per te gjitha pyetjet e bëra, ai ose ajo mund të vijë ne
ordinancën tuaj dhe lutet që te vije pa shoqerues;
• Nëse pacienti pergjigjet 'P0" per të paktën një pyetje, vizita duhet të shtyhet. Ne këte
rast, vizita e pacientit duhet të shtyhet per nje periudhe prej 14 deri në 30 dite;
• Dhenja e peiqimit me shkrim nga ana e pacientit per trajtim emergjent/urgjent
stomatologjik ne kohen e pandemise COVID-19. Ju mund të përdorni formularin
tuaj ose te përdorni formularin e propozuar nga 051K per dhenjen e pelqimit te
pacientit.

40. Masat e rekomanduara higjienike ne pritore dhe kabinetin stomatologjik
• Detyrimisht, në pritore mund te qëndroj vetem nje pacient ose/dhe percjellesi
• NO hyie/pritore, duhet Wketë dezinfektues dhe udhezimi per pacientet per menyren e
perdorimit.
• Hiqni te gjitha revistat, lodrat, etj si mase preventive nga kontaniinimi/ ndotja.
• Duke pasur parasysh qe koronavirusi qendron në siperfaqe per 24+ ore, eshte shuinë e
rendesishme të mbani te gjitha siperfaqet te pastra dhe të dezinfektuara. IKjo vien per
kabinetirt stomatologjik, tualetin, zonën e pritjes, e vecanerisht e rendesishme te
dezinfektoni sallen e operacionit sa me shpesh qe te jete e mundur.
• Dezinfektuesit e perdorur zakoriisht, si hipoklorur i natriumit 0,1% ose etanol 62% -71%,
jane vertetuar se jane shumë efektive.
Ventilimi i mjedisit te jetë sa me natyral dhe te evitohet ventilimi me kondicioner.
Kujdes i shtuar ndaj instrtimenteve duke zbatuar asepsen dhe antisepsen.

41. Praktikat e duhura të punes
Higjiena e mire e duarve
Higjiena e mire e duarve eshte mbrojtja me e rendesishme per profesionistet e stomatologjise:

Larja e plotë e duarve me sapun dhe ujë;
Mbushni mire duart me sapun;
Mbushni mire me sapun edhe pjesen e pasme td duarve mire midis gishterinjeve dhe nën
thonje;
Fërkoni duart per te paktën 20 sekonda;
Lam me uje te pastër;
Thani duart me letër td paster ose me ajer te thate;
Vendosm postere në mure që promovojne lailen e duarve dhe higjenen respiratore.
42. Pajisjet mbrojtese personale (PPM)
Disa procedura stomatologjike favorizojne krijimin/perhapjen e aerosoleve, të cilat mund të
jenë potencialisht të rrezikshme per transmisionin e Covid-19. Aerosolet krijohen nga pajisjet
stomatologjike me numër të madh të rrotulljmeve, si turbina, pajisjet sonike dhe ultrasonike
si dhe spray-vit (aplikimi i ajrit/ujit me presion).
Prandaj, rekomandohet që stomatologet ti kufizojne procedurat e tilla per të mbrojt-ur
pacientet, stafin dhe vetën.
Pajisjet mbrojtese personale (PMP) të nevojshme per procedurat stomatologjike që nuk
krijojnë dhe ato qe krijojnë aersole

Qe nuk krijojne aerosole
•

Standardet aktuale per parandalimin dhe kontrollin e infeksiomt aplikohen me pajisjet
mbrojtëse personale të përshtatshme: doreza, maske kirurgjike dhe syze mbrojtese.

Qe krijojne aerosole
• Per procedurat stomatologjike që krijojnë aerosole nevojiten
përveç standardeve aktuale
per paranda]imin dhe kontrollin e infeksiomt edhe pajisjet mbrojtese personale shtesë:
veshje mbrojtese, doreza, maskë N-95/FFP2 respirator, syze mbrojtese të pèrshtatshme
ose mburojë per fytyren.
• Nje maskë kirurgjike e zakonshme ka pore prej rreth 2-10 mikrone ndersa maske
N95/FFP2 ka pore në madhesi rreth 0.3 mikron.
• Koronavirusi ka nje diameter rreth 0.12 mikronë, por pikat jane me të medha.
• Kur duhet të përdorni maskën N-95/FFP2 respirator: nëse do të trajtoni paciente te
dyshuar, të mundshem ose të konfirmuar nga infektimi SARS-CoV-2 ose në rastet kur
pacientet kane pasur tkontakt tC ngushte" me subjektet e përmendura.

•

Kur duhet të kryejmë procedura stomatologjike që krijojnë aerosole per një ekspozim me
shumë se 15 minuta.
43. Masa shtese para trajtimit

•
•

Perdorimi i 1% peroksid hidrogjeni 5cc per shpelaije per 30 sekonda para ekzaminimit të
zgavrës Se gojes.
Përdorimi i koferdamit per izolim.
Perdorimi i aspiratorit me vëllim te larte gjate procedurave stomatologjike.

44. Udhezime per pacientet
•

Caktimi i termiriit per të lehtesuar distancën fizike dhe per te zvogeluar ekspoziinin në
pritore.

•
•

Jnkurajorü pacientet të vendosin maska në pritore.
Personat shoqerues të presin jashtë hapesirave të ordinances stomatologjike.
• Pacienti duhet te lajë duart pas hyrjes në ordinance per nje minute dhe me pas
dezinfektimin e tyre.
• Mbeshtjellesit e kepuceve kur pacienti hyn në kabmetin stomatologjik.

45. Kujdesi shëndetësor dentar per një pacient te dyshuar ose të konfirmuar me SarsCov-2
1. Para mberritjes se pacientit
Kur eshte e mundur, pacientet duhet te shmangin vizitën në nje ordinance / klinike
dentare nëse p0 kane siniptoma që karakterizojne COVID-19.
• Duhet te kete nje shteg te veçantë per pacientet që tregojne simptoma të dat
karakterizojne COVID-19, pacintet qe jane në nevoje per kujdes urgjent dentar, duke
perfshire protokollet dhe procedurat e duhura.
• Nese është e mundur, pacientët me COVJD-19 te konfirmuar që kane nevoje per kujdes
urgjent dentar duhet te referohen në nje institucion te caktuar të kujdesit dentar. Këto
objekte zakonisht kane nje pistë të dedikuar COVID-19 dhe dhome e dedikuar e cila
është e ajrosur mire.
• Te gjithe pacientet duhet të triazhohen nga distanca para se te vizitojne nje ordinance
/ klinike dentare. Duhet te kete një procedure nëse një pacient viziton një ordinance /
klinike dentare pa një takim ose kontrolle të meparshme (tria.zhimi i simptomave,
urgjenca e konsultes, vendosja e padentit, eq.).

2. Gjatë kujdesit dentar
•

•

•

Kur vizitojne nje ordinance / klinikë dentare, pacientet gjithmone duhet të praktikojne
distancen fizike (2 metra) kur pacientet e terë jane duke pritur. Nje alternative edhe
me e mire është të kesh vetëm nje pacient te vetëm në dhomen e pritjes në nje kohë.
N zonat me transmetim të larte te COVID-19, pacientet duhet te mbajnë maska per
fytyren sapo td hyjne ne ndertese dhe në td gjitha hapesirat e zakonshme te praktikave
dentare.
Seti i sugjeruar i PPM-ye per personelin kur kujdeset per te gjithe pacientët perfshin:
nje respirator N95/FFP2 / 3 (ose nje maske mjekesore per fytyren nese ka
mungese te paisjeve të frymemarijes);
syze ose nje mburoje fytyre;
doreza dhe
nje fustan menge te gjata, rezistent ndaj ujit;
-

•

Respiratorét N95/ FFP2 / 3 duhet të kenë përparësi per:
o procedurat gjeneruese të aerosolit (AG?) 3;
o kur kujdeseni per pacientet që shfaqin simptoma qe jane karakteristike e COVID19 per të diet trajtinii nuk mund të shtyhet;
o kur kujdeseni per pacientet që jetojne në te njejten shtepi me të nje rast i
mundshëm ose I konfirnujar COVID-19;
• Zgjedhja midis nje respiratori N95/FFP2 / 3 dhe jo nje maske mjekesore per fytyren
duhet te ndihmohet nga një vieresim i rrezikut në vend qe merr parasysh prevalencen
lokale të COVID-19 dhe gjasat që konsultinii të përfshije nje AGP.
• AG? (p.sh. shpimet dentare me shpejtesi te lartë) duhet te shmangen sa me shume që
të jete e mundur (p.sh. duke përdorur teknika alternative jo-aerosol-prodhuese nëse
jane te disponueshme). Kur procedura nuk mund te shtyhet, rreziku mund te jete
minimizuar duke aplikuar, per shembull, izolimin e diges së gomës, përdorimin e
aspiratoreve / thithjes me vakum të lartë dhe caktimin e AG? në nje mënyrë që
mundëson kohë te përshtatshme dhe protokollet e duhura te pastrirnit.
• Nese simptomat e përputhshme me COVID-19 identifikohen në një pacient gjate
kujdesit dentar, pacienti duhet të menaxhohet duke ndjekur rekomandimet në nivel
vendi per COVJD-19.
3. Pasi pacienti të largohet
•
•

Higjiena e rrepte e duarve duhet të kryhet menjehere pas heqjes Se PPM.
Pajisjet jo te disponueshme duhet te dezinfektohen ne perputhje me udhezimet e
prodhuesit.

•

Nese eshte kryer nje AG?, dhoma duhet te ajroset natyrshem ose mekanikisht para
se te pranojë një pacient të ri; metoda dhe shkalla e ventiliniit te kerkuar varet nga
iloji i procedures dentare, pajisjet e disponueshme anti-aerosol, madhesia e dhomes
dhe prania e dritareve. Kur ekziston një sistem ventilimi mekanik, ajri duhet te
shkembehet 6 deri ne 10 here ne ore, në varësi te standardeve kombëtare.
• Kur ventilimi mekanik nuk eshtë i disponueshem, dhomat duhet të ajrosen
natyrshem ne intervale te rregullta, me kohen e nevojshme të ventilimit në varësi të
madhesise Se dhomes, numrit te dritareve dhe dyerve që mund te hapen,
temperatures së jashtme dhe rrjedhes Se ajrit / erës.
• Pajisjet te dedikuara per shumë perdorime, dyshemeja dhe siperfaqet e prekura me
shpesh te dhomave të ekzaminimit qe jane vizituar nga nje rast i mundshem ose I
konfirmuar me COVID-19 duhet te pastrohen me kujdes me një detergjent neutral
pasuar me dekontamininun e siperfaqeve me dezinfektues efektiv kunder viruseve:
o Pastrimi i tualeteve, lavamarieve te banjes dhe pajisjeve sanitare duhet të
kryhet me kujdes, duke shmangur spërkatjet. Dezinfektin,i duhet te behet pas
pastriniit normal duke aplikuar nje dezinfektues efektiv kunder viruseve, ose
0.1% hipoklorit natriunii;
o Rekomandohet perdorimi i pajisjeve te dedikuara per pastrimin e zonave te
ndryshme te nje ordinance/ klinike dentare.
•

Nese ka mungese te pajisjeve pastruese, procesi i pastrmniit duhet te vazhdojë nga
vendet me te pastra ne ato me pak te pastra (shembulli i kesaj te fundit: nje zone
ku eshte kryer nje AGP).

•

Ne menyre te ngjashrne, siperfaqet ose objektet e prekura shpesh në dhome duhet
te pastrohen dhe dezinfektohen me kujdes para se te pranoni një pacient te ri.

•

Personeli I angazhuar në pastrimin e mjedisit në mjediset e kujdesit shëndetësor
duhet të veshe PPM. Seti minimal I PPM e shënuar me poshtë sugjerohet kur
pastrom objektet e kujdesit shëndetësor që ka W ngjare të ndoten nga SARS CoV2:
maskë mjekësore per fytyren;
fustan i disponueshëm me mënge te gjata, rezistent ndaj ujit;
mbrojtje per sytë (syze ose mburoje e fytyres);
doreza;

-

-

•

I-ligjiena e duarve duhet të kryhet sa here që hiqet PPM (dorëza, maska per fytyrë,
eq.).

• Personeli i angazhuar në menaxhiniin e mbeturinave duhet të veshe PPM. Ata
duhet të informohen dhe trajnohen ne përdorimin korrekt te PPM-se, në të gjitha
procedurat përkatese dhe në rreziqet e perfshira. Mbeturinat duhet të trajtohen në
përputhje me legjislacionin ne fuqi.
Ndikimi I statusit të shëndetit oral në ashpërsine e covid-19 dhe rimëkëmbjen
•
•

Kaviteti oral ështe nje rezervuar i mundshëm per patogjenet e frymemarrjes.
Higjiena e dobët e gojës mund të rezultoje me hiper-inflamacion.
Shendetj i dobet oral ësht i lidhur me rritjen e vierave të CRP.
• Pacientet me shendet të dobët oral, mund te ballafaqohen me një periudhë me të
vonuar të rimëkëmbjes.
o (https://www.nature.com/ articles/s41415-021-26564#Sec27)
UDHEZIME P1R PARANDALIMIN DHE KONTROLLIN E INFEKSIONEVE N1
FARMACI

Këshilla e mëposhtme ofron një përmbledhje të parimeve per zhvillimin e udhezimeve me të
mdividualizuara ose procedurave operative per të zvogeluar rrezikun e transmetimit të
COVID-19 ne farmaci.
•

Merrni parasysh instalimin e paneleve prej qeiqi ose plastike në sportele per te mbrojtur
stafin nga sperklave te fiymemarijes nga klientët. Instalimi i qeiqit / paneleve plastike
nuk largon pergjegjesine stafin dhe klienteve në respektimin e distances fizike.
• Duhet te merren parasysh shenjat në hyrje te farmacisë, duke informuar klientët në lidhje
me simptomat e COVID-19 dhe duke i udhëzuar ata se cfare te bejne nëse perjetojne
simptoma (p.sh. 'Mos hyni në farmaci', 'në vend te kësaj telefononi dhe prisni jashte ose
rte automjetin tuaj", eq.).
• Personeli i farmacisë duhet të konsideroje mbajtjen e nje maske mjekësore per fytyren.
• Klientet duhet te shmangin vizitën ne farmaci nese perjetojne simptoma që karakterizojne
COVID19.
• Distanca fizike (2 metra) ndërmjet kilentit dhe njerèzve te tjere ne farmaci (si personeli
ashtu edhe klientët) duhet të garantohet. Per këtë qellim, numri i pergjithshem i klientëve
në farmaci ne çdo kohe mund te kufizohet. Kur të arrihet numri maksimal i klienteve në
farmaci, klientèt e tjere duhet te bëjnë radhe jashtë farmacisë dhe te respektojne distancën

fizike (2 metra) derisa numri i klientëve në farrnaci të jete aq i ulët sa të mundë të futen
në farmaci. Shenjat e dyshemese / tokës që tregojne distancën e sigurt mund të merren
parasysh, brenda dhe jashtë farmacise.
Ne zonat e transmetimit të OVID-19, mermi parasysh të kërkoni që të gjithe klientët që
vizitojne të mbajnë nje maske fytyre brenda farmacise dhe në radhë (si nje mjet i kontroffit
të infeksionit dhe i parandalmit të përhapjes dhe njëkohesisht si nijet i vetembrojtjes).
Konsumatoret duhet të keshfflohen per masat e vijuese:
• Nëse ata/ato shfaqin simptoma të lehta te që karakterizojne COVID-19, duhet te
këshillohen që te vete-izolohen në shtepi dhe të vetë-monitorohen per simptomat.
Klientet duhet te keshillohen të kontaktojne kujdesin shendetësor p.sh. per testim ose
nese simptomat e tyre perkeqesohen, bazuar ne procedurat kombetare.
• Nëse ata/ ato shfaqin simptoma të rënda që karakterizojne COVID-19, duhet te
keshillohen që te kontaktojne menjëherë shërbimet e kujdesit shendetesor; pëmdryshe,
farmacisfi mund të kontaktojë shërbimet e kujdesit shëndetësor në emër te tyre. Kjo duhet
të behet në perputhje me procedurat kombetare.

UDH1ZIME PER PARANDALIMIN DHE KONTROLLIN E INFEKSIONEVE N
INSTITUCIONET KU OFROHET FIZIOTERApIA DHE SPITALET SPECIALE PER
TERAPI FIZIKALE ME REHABILITIM
46. Indikacionet që duhet të ndiqen në funksion të shërbimeve të fizioterapise:
•

Ne institucionet rehabilituese/spitalet speciale per terapi fizikale me rehabilitim duhet
koordinatori pergjegjes profesionist shëndetesor per menaxhimin e situates
pandemike.
• Aktivitetet duhet te bëhen ekskluzjvjsht me rezervim te terniineve, gjate Se
des
pacientet/kilentet duhet të tregojne ilojin e trajtimit të kërkuar per te optiniizuar
kohën e pritjes.
• Kërkohet menaxhim i mire i orareve që të shmangen terminet e mbivendosjes së
pacientëve/klientëve.
• Nuk lejohet pritja e pacientëve/klientëve qe nuk marrin shërbime.
• Ne rast te personave me symptoma të sëmundjes të njoftohen organet kompetente per
menaxhimjn e rastit.
• Termini caktohet përmes telefonit ose mjeteve tjera elektronike ku merren të dhenat e
poshteshenuara:
te caktohet

v'

A kern udhëtuar apo keni pas kontakt me personat qè vijne nga zonat e
prekura me COVJD-19 gjate 14 diteve te fundit?
v' A kern pas kontakt me persona te
infektuar me COVID-19 ne 14 ditët e
fundit?
I A kern pas temperature, ethe, probleme të frymemarrjes, kollë, diarre në 14
ditet e fundit?

/ A keni qene me herët te infektuar me COVID-19? Nëse, P0, a i kern dy

rezultate negative te njepasnjeshme dhe sa kohe ka kaluar nga rezultati i
fundit?
/ Nëse përgjigjet JO, në te gjitha pyetjet, ai/ajo mund te vij në ordinancën tuaj
dhe lutet të vij pa shoqerues?
/ Nese pergjigjet P0, të paktën në nje pyetje, në këtë rast vizita duhet te shtyhet
prej 14 deri 30 ditë.
• Para se té fillohet puna me paciente tè bëhet organizimi i ordinancave, pastrimi dhe
dezinfektimj;
• Te gjithe Fizioterapeutet ti kushtojnë vëmendje detyrimit te bartjes së pajisjeve
mbrojtëse personale (maska, mantela, perparese, dorëza, mburoja per fytyre, syze)
• Të gjithe Fizioterapeutet ti kushtojne vëmendje distances prej 2 metra kur është e
mundur.
• TO gjithe Fizioterapeutet t'i kushtojne vëmendje dezinfektiniit te rregullt të hapesirave
dhe pajisjeve pas trajtimit të sedilit pacient me dezinfekt-ues me bazë alkooli 60-70%.
• Detyrimisht, në pritore mund të qëndroj vetëm një pacient ose/dhe shoqeruesi.
• Ne hyrje/pritore, duhette ketë dezinfektues dhe udhëzin,i per mënyrën e perdorimit.
• Duhet të largohen te gjitha revistat, lodrat, eq. si masë parandaluese nga kontaminimi.
• Posteret me informacione per larjen e duarve dhe higjienen respiratore, duhet të
vendosen në murette ordinances /objektit dhe të jene te dukshme.
• Tê vendoset rendi ashtu që te jene te përcaktuar qarte distanca ne mes të
Fizioterapeuteve dhe pacienteve.
• Aplikimi i tretmaneve te terapise fizikale dhe rehabilitimit të jete me distance ne
mes të klienteve (2 metra).
• Klienti/Pacienti të posedoj carcafin personal gjate aplildmit të terapise fizikale,
pas cdo klienti te bëhet dizenfektimi I hapsires se punës nga fizioterapeuti.
• Aplikirni i tretmanit të hidroterapise me ujë termomineral të aplikohet me
termine dhe masa mbrojtëse sipas udhëzinit, në vaska individuale (nga një
person) dhe pishina me numer te caktuar te klientëve në raport me siperfaqen
sipas udhëzimit.
47. Udhezimet per paciente/kllente:
•
•
•
•
•

Caktinü i domosdoshem i termrnit;
Vendosja e maskës ne hyrje të ordinances;
Personat shoqerues te presin jashte ordinances;
Pacienti duhet te laj duart pas hyijes në ordinance së paku 20 sekonda;
Mbeshtjellesit e kepuceve kur pacienti hyn në ordinance.

