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COVID-19: Identifikoni Simptomat 
 

Simptomat  COVID-19 

Simptomat 
variojnë nga të 
lehta deri te ato 
të rënda 

I ftohuri   
 
Fillimi gradual i 
simptomave 

Gripi 

Fillimi i papritur 
të simptomave 
 

Alergjitë* 

Simptomat mund të 
shfaqjen  menjëherë 
ose në mënyrë 
graduale 

Ethe   

 

E zakonshme E rrallë E zakonshme Jo 

 
Kollitje  

 

E zakonshme E zakonshme E zakonshme E zakonshme 
(asthma) 

 
Dhimbje e fytit 

 

Ndonjëherë E zakonshme Ndonjëherë Ndonjëherë 
(Kruajtje e fytit dhe 
qiellzës) 

Shkurtimi i 
Frymëmarjes 

 

Ndonjëherë Jo Jo E zakonshme 
(asthma) 

Lodhje 

 

Ndonjëherë Ndonjëherë E zakonshme Ndonjëherë 

Dhimbje trupore 

 

Ndonjëherë Jo E zakonshme Jo 

Dhimbje koke 

 

Ndonjëherë E zakonshme E zakonshme Ndonjëherë 

Rrjedhje nga 
hundët ose 
hundë të 
bllokuara  

 

Ndonjëherë E zakonshme Ndonjëherë  E zakonshme 

Diarre   

 

E rrallë Jo Ndonjëherë,        
veçanërisht 
për fëmijët 

Jo 

Teshtima 

 

Jo E zakonshme Jo E zakonshme 

 
Përshtatur nga materiali i prodhuar nga: OBSH; Qendrat Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve; dhe Akademia 
Amerikane e Alergjisë, Astmës dhe Imunologjisë. * Alergjitë e frymëmarrjes përfshijnë rinitit alergjik (alergjia e barit), dhe astmë alergjike. 
Simptoma të tjera të zakonshme të etheve të kashtës përfshijnë kruarje të hundës, lotim dhe kruajtje të syve. Eshtë shumë e vështirë të 
bëhet dallimi midis simptomave të COVID-19, gripit dhe ftohjes. Nëse keni ndonjë simptomë infektive ose të frymëmarrjes (të tilla si dhimbje 
fyti, dhimbje koke, ethe, gulçim, dhimbje muskulore, kollë ose rrjedhje hundësh) mos shkoni në punë. Ju duhet të izoloheni dhe të 
vlerësoheni nga një mjek. Ju mund të keni nevojë për të bërë testin për COVID-19. Mos u ktheheni në punë derisa t’ju lejoje mjeku. 
Sigurohuni që njerëzit për të cilët kujdeseni janë të mbrojtur dhe të sigurt nga virusi. Njerëzit që kanë simptoma të alergjisë së frymëmarrjes 
si për shembull rinitit alergjik (etheve te barit) dhe astma alergjike duhet të qëndrojnë në shtëpi dhe të testohen për COVID-19 që në fillimin 
e simptomave të tyre dhe nëse përjetojnë simptoma të papritura, në qoftë se simptomat ndryshojnë, bëhen më keq se zakonisht, ose në 
qoftë se nuk i përgjigjen mjekimit të tyre të zakonshëm. 
 

Për më shumë informacion në lidhje me Coronavirus (COVID-19) shkoni në health.gov.au 
Vizitoni www.health.gov.au/resources/translated ose për shërbimet me përkthyesin telefononi në 131 
450. 

https://www.health.gov.au/
http://www.health.gov.au/resources/translated

