
Informacione të rëndësishme për Coronavirus (COVID- 19) 
  
Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar ka lëshuar udhëzime për t'i mbajtur njerëzit të 
sigurt dhe për të ndihmuar në parandalimin e përhapjes së Coronavirus (COVID-19). 
 

Cfarë duhet të bëjmë:  
● Qëndroni në shtëpi 
● Dilni jashtë ambienteve ku qëndroni vetëm për të marrë ushqimet bazë, 

nevoja për ilace, kur keni punë të rëndësisë së vecantë, dhe kur dilni për të 
kryer ushtrime vetëm një herë në dite. 

● Qëndroni 2 metra (6ft) larg nga njerëzit e tjerë.   
● Lani duart në mënyrë të menjëhershme kur të shkoni në shtëpi – lani duart 

për të paktën 20 seconda.   
  

Ju mund të përhapni virusin edhe nëse nuk keni simptoma. Mos dilni nga shtëpia 
juaj nëse keni:  

● temperaturë të lartë  – kjo do të thotë që ndjeheni nxehtësi kur prekni 
kraharorin ose shpinën 

● një kollë e re dhe e vazhdueshme– kjo do të thotë që keni kollë të madhe për 
më shumë se një orë, ose 3 ose më shumë episode të kollitjes në 24 orë (nëse 
zakonisht keni kollë, mund të jetë më keq se zakonisht) 

  
Ju mund të dilni jashtë vetëm:  

● Për të blerë ushqimet bazë.   
● Për të shkuar në farmaci për nevoja  thelbësore (mos shkoni tek mjeku juaj 

ose në spital, pa telefonuar më parë, për të  lënë një takim) 
● Për të shkuar në punë (vetëm atëherë kur është absolutisht e pamundur që të 

punoni nga shtëpia)  
● Për të bërë ushtrime një herë në ditë, vetëm ose me anëtarët e familjes tuaj 

(afër shtëpisë tuaj: ecni, vraponi ose pedaloni) 
  
Ju duhet të respektoni distancimin shoqëror: 

● Shmangni kontaktin me dikë që po shfaq simptoma të koronavirusit 
(COVID-19). Këto simptoma përfshijnë temperaturë të lartë dhe / ose kollë të 
re dhe të vazhdueshme.   

 



● Shmangni përdorimin e panevojshëm të transportit publik kur është e mundur 
● Shmangni grumbullimet e më shumë se 2 personave 
● Shmangni takimet me miqtë dhe familjen. Mbani kontakt duke përdorur 

teknologji e informacionit siç është telefoni, interneti dhe media sociale 
● Përdorni shërbime telefonike ose në internet për të kontaktuar mjekun ose 

shërbime të tjera thelbësore 
● Strehimi:  
● Nëse merrni mbështetje finaciare për strehim, ai duhet të vazhdojë si 

zakonisht. 
● Nëse jetoni në banesa private me qira, pronari juaj nuk lejohet t'ju dëbojë për 

tre muajt e ardhshëm. 
 

Mbështetja financiare:  
● Nëse e keni bërë një kërkesë më parë, nuk keni nevojë të shkoni në Zyrën e 

Punës për t'u regjistruar ose për t'u takuar me ndihmësin tuaj për të gjetur 
punë 

● Nëse keni ndonjë një pyetje në lidhje me kërkesën tuaj të re, telefononi 0800 
3285644 ose vendosni pyetjen që keni ne skedarin tuaj dhe Departamenti për 
Punësimin dhe Pensionet do t'ju telefonojë 

● Nëse keni nevojë për prova si pjesë e pretendimit tuaj të ri për Universal 
Credit, do të mbështeteni me telefon ose elektronikisht nëpërmjet skedarit 
tuaj elektronik. 

  

Ndihma nëse duhet të qëndroni në shtëpi: 

Nëse keni nevojë për mbështetje, mund të na telefononi në 01642 729777, 7 ditë në 
javë (nga ora 9 e mëngjesit në 17:00), ose në postën elektronike në 
Helpboro@middlesbrough.gov.uk. 

  
  
  
  
  

 



  
  
  
  
   

 Vini re se ky informacion është përditësuar më datë 2 Prill 2020  
Për informacione të mëtejshme vizitoni faqen tonë në 

internet: http://www.middlesbrough.gov.uk  
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