
Mbajtja e një mbuloje fytyre në dyqane dhe supermarkete në 
Angli do të bëhet e detyrueshme duke filluar nga data 24 korrik.

Mbani një mbulojë fytyre për të mbajtur mbuluar hundën 
dhe gojën gjatë gjithë kohës kur jeni në mjetet e transportit 
publik, në dyqane dhe supermarkete, përveç nëse keni arsye të 
shëndosha për të mos e mbajtur.

E MBAJ KËTË PËR TË TË 
MBROJTUR TY.
TË LUTEM, MBAJE EDHE TI PËR 
TË MË MBROJTUR MUA. 

KOLLITENI  
VAZHDIMISHT?
KENI ETHE?
JU KA  
NDRYSHUAR  
SHIJIMI OSE  
NUHATJA?

RRINI NË SHTËPI.   
BËNI NJË TEST.
QËNDRIMI NË SHTËPI MUND TË SHPËTOJË JETË.
Askush nga pjesëtarët e familjes suaj nuk duhet të dalë nga shtëpia nëse 
ndonjë person ka simptoma. Mësoni se si të bëni një test dhe për sa kohë 
të izoloheni duke vizituar faqen: nhs.uk/coronavirus 



Nëse ju shfaqen simptoma - kollë e re e vazhdueshme, 
temperaturë e lartë ose humbje e nuhatjes ose shijimit 
- duhet të bëni 2 gjëra:

1.  Duhet të vetizoloheni menjëherë për 7 ditë. Të gjithë 
pjesëtarët e familjes suaj duhet të vetizolohen për  
14 ditë, duke filluar nga momenti kur juve ju janë 
shfaqur simptomat.

2.  Duhet të porosisni menjëherë një test. Testin mund ta 
porosisni në internet, në faqen: nhs.uk/coronavirus ose, 
nëse nuk keni qasje në internet, telefononi në numrin 119.

Shërbimi “Testo dhe gjurmo” i NHS-së do t’ju 
kontaktojë për t’ju informuar për rezultatet.  

Nëse dilni pozitiv, duhet ta vini në dijeni shërbimin 
lidhur me të gjithë personat me të cilët keni pasur 
kontakt të ngushtë kohëve të fundit.

Kur t’ju kontaktojë shërbimi “Testo dhe gjurmo”, ju duhet t’i jepni atij 
të gjitha hollësitë rreth personave me të cilët keni pasur kontakt rreth 
kohës kur keni vënë re simptomat. Duke vepruar kështu, mund të 
ndalojmë përhapjen e infeksionit dhe të shpëtojmë jetë.

Ju sigurojmë se, kur shërbimi t’i kontaktojë njerëzit për t’i këshilluar 
që të vetizolohen, ai nuk do t’ua tregojë atyre identitetin tuaj.

Së bashku mund të kontrollojmë përhapjen e virusit 
dhe të mbrojmë njerëzit dhe mjetet e jetesës.

Mos dilni nga shtëpia. Për të mësuar se si të bëni 
testin, vizitoni faqen: nhs.uk/coronavirus ose 
telefononi në numrin 119

BËNI SOT NJË TEST FALAS NGA NHS-JA PËR TË KONTROLLUAR NËSE JENI INFEKTUAR ME KORONAVIRUS

KENI SIMPTOMA?  
MBRONI MIQTË DHE FAMILJEN TUAJ.

Kushdo që shfaq simptomat e koronavirusit 
(COVID-19) mund të bëjë një test falas për të 
kontrolluar nëse është bartës i virusit.


