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COVID-19 Information for Pregnant Women 
COVID-19 Informacion për gratë shtatzëna 

 
Informacioni rreth COVID-19 po ndryshon me shpejtesi. Ne do të bëjmë çmos për të informuar atë që ju duhet 
të dini. 
 
Aktualisht ka një informacion shumë të kufizuar rreth rreziqeve gjatë shtatëzanisë si për nënën ashtu edhe 
për fëmijën. Deri tani: 
 

• Ne nuk jemi të sigurt nëse gratë shtatzëna kanë më shumë probabilitet të marrin virusin COVID-19 ose 
të sëmuren më  shumë prej tij në krahasim me të tjerët. Por është gjithmonë një ide e mirë për gratë 
shtatzëna të përpiqen të shmangin infeksionin pasi shumë viruse si influenza (gripi) mund të jenë më 
keq në shtatëzani. Gratë shtatzëna duhet të ndjekin të njëjtat rregulla për të shmangur infeksionin si të 
tjerët (shih më poshtë) 

• Nuk ka defekte të lindura të njohura në lidhje me infeksionin COVID-19 gjatë shtatëzanisë. 
Temperatura e larta në vetvehte gjatë tremujorit të parë mund të rrisi rrezikun e defekteve të lindjes. 

• Rritja e problemeve, të tilla si dështimi, fillim I hershëm I procesit të lindjes ose stresimi tek fëmija, 
ndoshta bëhet shqetësim vetëm nëse një nënë është e sëmurë rëndë. Shumica e grave shtatzëna nuk 
do të kërkojnë lindje të parakohshme vetëm sepse infektohen. 

• Shumica e studimeve të grave me COVID-19 në kohën e lindjes kanë treguar që foshnjet e tyre kanë 
testuar negativ. Ka pak raporte për të porsalindur që testuan pozitive dy ditë pas lindjes, por nuk është 
e qartë nëse e kanë marrë atë në bark (transmetim vertikal) apo pas lindjes.  

• Nëna dhe foshnja mund të kenë nevojë të ndahen pas lindjes për të parandaluar infeksionin e 
foshnjës nëse gruaja është infektuar në kohën e lindjes. 

• Një grua mund të ushqejë me gji edhe nëse është e infektuar. Kjo në të vërtetë mund ta ndihmojë 
fëmijën të luftojë infeksionin nëse nëna ndjek udhëzime të caktuara (shiko burimet në fund). 
 

Mënyra më e mirë për të evituar të sëmureni: 

• Lani duart (për të paktën 20 sekonda) ose përdorni shpesh solucion sanitizues të duarve gjatë ditës. 

• Shmangni kontaktin/bashkëveprimet me njerëzit që janë të sëmurë me simptoma të ngjashme me 
gripin (temperaturë> 100.0◦F (38◦C), kollë, vështiresi në frymëmarrje). Qëndrimi të paktën 6 feet (1.8 
metra) larg tyre duhet të minimizojë rrezikun. 

• Kufizoni kohën që kaloni në turma dhe grumbullime të grupeve të njerëzve (distancim social). 
 

Nëse ju ose dikush që jeton me ju zhvillon simptoma të COVID-19 ose është i/e ekspozuar ndaj një rasti të 
konfirmuar të COVID-19, telefononi në zyrë (ditë ose natë) për këshilla për vlerësimin dhe menaxhimin e 
mëtejshëm: 

• Simptomat përfshijnë temperature > 100.0◦F (38◦C) kollë të re, pengesë në frymëmarrje të re / 
përkeqësuese. 

• Nëse ështe për probleme të lidhura me shtatzëninë ose shqetësim për simptomat e COVID, ju lutemi 
telefononi zyrën e mjekut tuaj përpara se të vini në spital ose zyrën e mjekut, në mënyrë që ne të 
përgatitemi për ardhjen tuaj. Për të evituar të sëmurim të tjerët, do të duhet t'ju sjellim në mënyrë të 
sigurt në një zonë private për të testuar. Mos harroni: Ende është sezoni i gripit, kështu që ne mund të 
diskutojmë nëse keni nevojë për trajtim bazuar në simptomat tuaja. 

• Nëse keni një urgjencë mjekësore, të tille si pengesë  të vazhdueshme dhe /ose të forte në 
frymëmarrje, ju lutemi  merrni kujdesin mjekësor menjëherë.  
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Rregullorja për Vizitorët: Ju lutemi kini dijeni  që UMass Memorial po ndryshon rregulloren  e vizitave shpesh 
në përgjigje të kësaj ngjarje pandemie për të mbajtur pacientët dhe personelin të sigurt. 

• Të githa vizitat e doktorit/vizitat për ultrasaund – NUK lejohet asnjë vizitor  

• Paralindje dhe Lindje – NJË vizitor/një person i/e shëndetshme për mbështetje që është 18 vjec ose më 
I madh. PERVECSE në rastin kur ju keni një test që është pozitiv për COVID-19. Nëse kjo ndodh, personi 
juaj mbështetës do të duhet të largohet, por ende do të lejohet të marrë pjesë me telefon / video. 
        Personi mbështetës duhet të qëndrojë në dhomën tuaj dhe nuk do të lejohet të dalë nga spitali dhe 
të kthehet përsëri.  

• Foshnjorja e përgjithshme - NUK lejohen pacientët / njerëzit mbështetës. Foshnja do të duhet të kthehet 
në dhomën tuaj nga një anëtar i stafit.  
 

Ne do t'i ndryshojmë rregullat përsëri, sapo të jetë e qartë që rreziku ka kaluar. Ne e vlerësojmë mirëkuptimin 
tuaj.    
  
Cdo lindje është e veçantë. Ne dëshirojmë që çdo nënë, bebe dhe familje të jetë e sigurt dhe e shëndetshme. 
Ju lutemi kini dijeni që të gjithë ofruesit e shëndetit do të punojnë së bashku për t'u kujdesur për ju. Nëse 
mjeku / mamia juaj ose partner I klinikës së tyre nuk mund të jenë atje, një doktor / mami tjetër mund të 
menaxhojë shtatëzëninë tuaj, përfshirë lindjen e fëmijës tuaj dhe kujdesjen për ju pas lindjes.  
 
Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni faqet e internetit të mëposhtme të besueshme: 
 
Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni faqet e internetit të mëposhtme të besueshme: 
▪  CDC (Qëndra e Kontrollit dhe Parandalimit të sëmundjeve) 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/pregnancy-breastfeeding.html  
▪  Qëndra e foshnjeve në partneritet me Shoqatën për Mjekësinë e Nënës - Fetus 
         https://www.babycenter.com/0_coronavirus-covid-19-pregnancy-faq-medical-experts-answer-
yo_40007006.bc  
▪  Kolegji Amerikan i Obstetrikës dhe Gjinekologëve 
https://www.acog.org/patient-resources/faqs/pregnancy/coronavirus-pregnancy-and-breastfeeding 
 ▪  Departamenti I Shëndetit Publik të Massachusetts  
 https://www.mass.gov/resource/information-on-the-outbreak-of-coronavirus-disease-2019-covid-19 
▪  Divizioni i Shëndetit Publik, Worcester 
 http://www.worcesterma.gov/coronavirus 
▪  UMass Memorial Health Care 

https://www.umassmemorialhealthcare.org/umass-memorial-health-care/patients-
visitors/coronavirus-covid-19-news-and-information 
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