
Albanisch 

Informacione në gjuhë të thjeshtë 

Çfarë do të thotë karantinë?

Nëse keni takuar dikë me një sëmundje, ndoshta ai ju 
ka infektuar.
Zgjat disa ditë deri sa sëmundja të shfaqet.
Por: Ju ndërkohë mund të infektoni të tjerë.
Prandaj zyra e shëndetësisë ju merr në telefon dhe 
ju thotë: Ju duhet të qëndroni në karantinë
shtëpie.
Kjo gjë shqiptohet: Ka-ran-ti-në (Ka-ran-tä-ne).

Ju jeni i detyruar të qëndroni në shtëpi.
Ju nuk lejoheni të shkoni në punë.
Ju nuk lejoheni të prisni vizita.

Nëse banoni bashkë me të tjerë, ju jeni i 
detyruar të qëndroni në dhomën tuaj.
Ju jeni i detyruar të ushqeheni i vetëm.
Karantina zgjat dy javë.

Telefononi miqtë dhe të afërmit. Ato 
mund t’ju ndihmojnë.
Për shembull që të bëjnë për ju

• blerjet e nevojshme

• të nxjerrin qenin në shëtitje

Nëse nuk mund t’ju ndihmojë 
askush, thojani një gjë të tillë 
zyrës së shëndetit publik.

!
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