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Hyrje 

Pandemia SARS-CoV2 paraqet sfida të mëdha për shoqërinë tonë. Gjatë muajve të 
ardhshëm, qëllimi duhet të jetë shmangia e infeksioneve dhe ndërkaq, pavarësisht rrezikut 
të vazhdueshëm të infeksionit, ruajtja e të gjitha fushave të jetës publike dhe ekonomike në 
masën më të madhe të mundshme. Sjellja e secilit individ është me rëndësi: Respektimi i 
vazhdueshëm i rregullave të distancës dhe të higjienës jo vetëm që shërben për të mbrojtur 
veten dhe të tjerët nga SARS-CoV-2, por gjithashtu mund të mënjanojë edhe sëmundje të 
tjera infektive. Me një kombinim të masave të mbështetura bashkërisht, të përshtatura sipas 
situatës përkatëse, procesi i infeksionit mund të kontrollohet në mënyrë të tillë që të 
shmangen vuajtjet dhe vdekjet njerëzore pa e çuar jetën sociale dhe ekonomike në ngërç. 
Këto masa kontrollohen dhe përshtaten vazhdimisht. 

Ky dokument strategjie evidenton përparësitë për kontrollin e pandemisë në muajt e 
ardhshëm, nisur nga përvoja e mëparshme me pandeminë SARS-CoV2. Qëllimi i dokumentit 
është të zbulojë një perspektivë për zhvillimin dhe frenimin e pandemisë në Gjermani 
(Shtojca 1: COVID-19: Pandemia në Gjermani në muajt e ardhshëm (PDF, 38 KB, skedari nuk 
është i arritshëm)). 

COVID-19: Pandemia në Gjermani në muajt e ardhshëm 
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Shtojca 1: COVID-19: Pandemia në Gjermani në muajt e ardhshëm  

Burimi: Instituti Robert Koch (RKI)  

Pozicioni fillestar dhe situata sot 

Muajt e parë të pandemisë SARS-CoV-2 në Gjermani u përballuan me përpjekje të 
përbashkëta domethënëse dhe kufizime ndër-sektoriale (p.sh. ndalimi i kontakteve, mbyllja 
e dyqaneve dhe shkollave). Masat e marra në Gjermani në mars 2020 patën efekte të mëdha 
ekonomike dhe sociale. 

Rezultati i përkohshëm dhe relativisht i suksesshëm i frenimit të pandemisë në Gjermani në 
krahasim me Evropën nuk duhet t’i fshehë sfidat aktuale dhe nevojën për zhvillim të 
mëtejshëm. Më poshtë do të jepet një përmbledhje e instrumenteve që mund të përdoren 
për të zvogëluar përhapjen e SARS-CoV-2 në Gjermani. Mbi të gjitha, vlen gjithashtu dhe 
përgjegjësia e përgjithshme sociale në luftën ndaj pandemisë. Muajt e fundit kanë treguar 
qartë se p.sh. se thjesht mbrojtja (mbrojtja e individëve në shtëpi ose në shtëpitë e të 
moshuarve) nuk është e mjaftueshme për të mbrojtur në mënyrë efektive grupet e 
rrezikuara të popullsisë. Kjo mbrojtje mund të arrihet vetëm përmes përgjegjësisë nga ana e 
komunitetit. Po ashtu, nuk ka vende ose situata të veçanta ku të mbizotërojë një rrezik më i 
lartë infeksioni në vetvete, si p.sh. një zonë e caktuar, ose një mjet transporti, por ka të bëjë 
më tepër një bashkëveprim mes sjelljes individuale dhe mjedisit. Infeksionet mund të 
merren në vend si dhe përmes udhëtimeve, përfshirë infeksionet jashtë vendit, përmes të 
cilave virusi po bartet gjithnjë e më shumë drejt Gjermanisë. 

Skenarët për zhvillimin e pandemisë gjatë muajve të 
ardhshëm 



Ne supozojmë se pandemia do të përparojë në muajt e ardhshëm, duke u karakterizuar si 
më poshtë: 

1. Raste individuale, shpërthime lokale dhe të përkohshme me shumë infeksione të 
reja, që mund të vënë në punë kapacitetet në çdo kohë dhe kërkojnë një qasje lokale 
që i përshtatet rrezikut. 

2. Shpërthime në ambiente private (për shembull përmes festimeve familjare, ose në 
institucione arsimore si çerdhet dhe shkollat), dhe shpërthime më të intensifikuara 
në vjeshtë/dimër për shkak të ndryshimit të sjelljes (p.sh. qëndrimi më i gjatë në 
dhoma të mbyllura). 

3. Përhapjet në shumë ambiente, përhapja rajonale që nuk mund të gjurmohet më në 
zinxhirët individualë të infeksionit dhe që çojnë në rivendosjen e masave në rajonet 
e prekura (shih Shtojca 2). 

Pasqyrë e RKI e masave parandaluese dhe masave anti-epidemike në pandeminë COVID-19 

 

Shtojca 2: Pasqyrë e RKI e masave parandaluese dhe masave anti-epidemike në pandeminë 
COVID-19  

Burimi: Instituti Robert Koch (RKI)  

Gjatë vitit të ardhshëm (2021) pritet të jenë në dispozicion një ose më shumë vaksina. Kjo 
mund të përmirësojë ndjeshëm luftën dhe rrjedhën e pandemisë. Pavarësisht futjes së një 
vaksine ose disa vaksinave, RKI pret që kjo ose këto vaksina fillimisht do të jenë në sasi të 
kufizuara në dispozicion, prandaj fillimisht duhet të vaksinohen grupe të caktuara të rrezikut 
dhe pastaj pjesa tjetër e popullsisë. 
Edhe pse vaksinimi është një pjesë e rëndësishme e luftës ndaj pandemisë, nuk duhet të 
mjaftohemi vetëm me këtë, veçanërisht në fazën e parë që disponueshmëria do të jetë e 
kufizuar, dhe kjo duhet të vazhdojë të shoqërohet me sjellje të përgjegjshme dhe 
modifikime të caktuara të qëndrimit së bashku, sidomos për sa i përket pajtueshmërisë së 
mëtejshme me rregullat AHA + A + L (mbani distancën - respektoni rregullat e higjienës - 
vishni dhe mbani maska të përditshme, Corona-Warn-App (Aplikacioni paralajmërues i 
Corona-s) dhe ajrosuni) dhe zhvendosja e aktiviteteve të kohës së lirë sa më shpejt të jetë 
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e mundur në ambiente të jashtme, në mënyrë që të shmangen hapësirat e mbyllura me 
ventilim të dobët dhe turmat me shumë njerëz në një vend. 

Qëllimet 

Qëllimi kryesor është minimizimi i përhapjes dhe efektet shëndetësore të pandemisë, 
ndërkohë që jeta sociale dhe ekonomike (përfshirë institucionet arsimore) në Gjermani të 
dëmtohet sa më pak të jetë e mundur. Çdo masë e nevojshme dhe kufizim që mund të 
kërkohet do t’i përshtaten rrezikut specifik dhe do të jenë të kufizuara lokalisht dhe 
përkohësisht. Masat duhet të jenë proporcionale nga ana ligjore dhe organizative si dhe të 
jenë praktikisht e realizueshme. 

Përmes vaksinave efektive, qasjeve të përmirësuara terapeutike dhe masave jo-mjekësore 
(p.sh. pajtueshmëria me rregullat AHA + L) synohet të shmanget mbingarkesa në sistemin 
shëndetësor (për trajtimin më të mirë të mundshëm të pacientëve me COVID-19 dhe për 
trajtimin e rregullt të të gjithë pacientëve të tjerë), efektet afatgjata të sëmundjes, si dhe 
shmangia sa më shumë që të jetë e mundur e vdekjeve. 

Qëllimet strategjike për shëndetin publik dhe kontrollin e infeksionit janë: 

1. Reduktimi i rrezikut të infektimit në aktivitetet e jetës profesionale dhe shoqërore të 
të gjitha grupeve të popullsisë në Gjermani, 

2. parandalimi i një përhapje tjetër të pakontrolluar dhe të shpejtë të patogjenit, 
3. forcimi dhe rrjetëzimi i përhershëm i shërbimit shëndetësor publik (ÖGD) dhe 

sistemit shëndetësor, në mënyrë që të zhvillohet edhe më tej një sistem i mbrojtur 
nga krizat, 

4. zgjerimi i një kujdesi gjithëpërfshirës ndaj COVID-19 në zonën ambulatore dhe 
spitalore. 

Çështjet kryesore dhe instrumentet për mbrojtjen e 
infeksionit1 

 
Shumica e popullsisë i njeh masat që çojnë në minimizimin e rrezikut të infektimit dhe i 
zbaton ato në fusha thelbësore të jetës: Duhet të respektohen rregullat e AHA + L (mbani 
distancën - respektoni rregullat e higjienës - vendosni maska të përditshme dhe ajrosuni). 
Duhet krijuar një ndërgjegjësim ndaj rrezikut, në mënyrë që individi të vihet në pozitën ku i 
duhet t’i përshtatë sjelljet e tij në përputhje me rrethanat. 

Masat për të minimizuar rrezikun e infektimit vlerësohen vazhdimisht si dhe zbatohen 
zbulimet e reja shkencore: Zbulimet shkencore në lidhje me rrugët dhe proceset e 
infeksionit përdoren në fusha të ndryshme të jetës (banesa, shkolla, transport publik, 
kompani, zyra, restorante, organizime të mëdha, etj.) dhe tek grupet e popullsisë, në mënyrë 
që të zhvillohen më tej strategjitë e përshtatura për minimizimin e rrezikut në vendin e 
punës dhe në jetën private. Përvoja në lidhje me masat e marra dhe efektshmëria e tyre 
duhet të shkëmbehet në të gjitha nivelet, veçanërisht në nivelin e shteteve federale. 



Mbajtja hapur e institucioneve arsimore: Institucionet arsimore siç janë shkollat dhe 
qendrat ditore/çerdhet janë një pjesë thelbësore e jetës publike. Evidencat mbi ndikimin e 
saktë të shkollave dhe qendrave të kujdesit ditor/çerdheve në pandemi janë të ndryshme, 
por kjo tregon qartë se institucionet arsimore janë një nga vendet që kanë një rol në 
procesin e infeksionit.2,3,4 Në të njëjtën kohë, shkollat dhe qendrat e kujdesit ditor/çerdhet 
janë thelbësore për zhvillimin, edukimin dhe socializimin e fëmijëve dhe adoleshentëve, si 
dhe për prindërit, që ata të jenë në gjendje të ndjekin aktivitetet e tyre profesionale. Është e 
rëndësishme që këto ambiente të mbahen të hapura, duke iu përmbajtur koncepteve të 
higjienës. Për këtë janë të nevojshme përgatitjet dhe masat organizative në bashkëpunim të 
ngushtë dhe ndërsektorial të të gjithë aktorëve, në mënyrë që të parandalohet hyrja e 
infeksioneve sa më shumë që të jetë e mundur dhe, nëse ndodh, për t'i zbuluar ato në një 
fazë të hershme. Kjo është mënyra e vetme për të siguruar që numri i njerëzve të prekur të 
mund të mbahet i vogël dhe që përhapja të parandalohet pa u mbyllur objektet. 

Lëvizshmëria e sigurt (kombëtare dhe ndërkufitare): Është e rëndësishme që të vazhdohet 
analiza e situatës ndërkombëtare dhe të përshtaten në mënyrë proaktive masat dhe 
strategjitë. Është thelbësore të theksohet: shtimi i lëvizshmërisë (udhëtime profesionale apo 
private) do të thotë rritje e rrezikut; megjithatë, ky rrezik nuk lidhet drejtpërdrejt me vendin 
e udhëtimit, ose me një zonë të caktuar, por në thelb varet nga sjellja e individit në një zonë 
me transmetim të virusit.5 Duhet të njihen sjelljet e rrezikshme, në mënyrë që ato të 
shmangen. Mjetet e komunikimit për udhëtarët duhet të jenë të disponueshme në gjuhë të 
ndryshme, në mënyrë që ata të informohen për testimin, karantinimin dhe izolimin. 

Mbrojtja e diferencuar e infeksionit në organizime më të mëdha: Grumbullimet e njerëzve, 
sidomos në ambientet e mbyllura, e rrisin rrezikun e përhapjes së SARS-CoV-2.6 Në këto 
kushte, të ashtuquajturat "Superspreading events" e kanë përkeqësuar në mënyrë 
dramatike shpërthimin në shumë vende në muajt e fundit, shumë më tepër sesa do të kishin 
qenë rastet përmes transmetimit midis disa individëve.7 Organizimet e ngjarjeve të mëdha 
duhet të hartohen nga ata që janë përgjegjës në industritë përkatëse, duke përdorur 
rekomandime të përgjithshme, specifikime të diferencuara, transparente dhe të 
kuptueshme. Duhet të merret parasysh lloji i ngjarjes dhe arsyet e kufizimeve të madhësisë. 

Komunikimi strategjik i krizës: "Situata e Corona-s" është shumë komplekse dhe po dalin 
vazhdimisht gjetje të reja që kërkojnë rishikimin e rekomandimeve për zbatim. Këtu janë 
thelbësore komunikimi dhe shkëmbimi me grupe të cenueshme, si dhe me grupe njerëzish 
që e kanë më të vështirë të përshtaten me teknologjinë e informacionit. 

Zhvillimi i vazhdueshëm i strategjisë kombëtare të testimeve, duke siguruar diagnostikim 
gjithëpërfshirës: Një kërkesë themelore për raportimin dhe kontrollimin e pandemisë për 
zbulimin e njerëzve të infektuar është diagnostikimi i lidhur me ngjarjet dhe i disponueshëm 
në rang lokal. Rezultatet nga metodat e zbulimit direkt (zbulimi i patogjenit) dhe indirekt 
(antitrupave) merren parasysh në sipas nivelit përkatës të njohurive dhe pyetësorëve 
përkatëse për të vlerësuar situatën Strategjia kombëtare e testimit. Në rast të përdorimit të 
testimeve, thelbësore është qasja të synuar, duke marrë parasysh probabilitetin e para-testit 
dhe disponimin e rrezikut në lidhje me fitimin e njohurive dhe përdorimin efektiv të 
burimeve. Testimi i njerëzve simptomatikë dhe mbrojtja e grupeve të cenueshme, siç janë të 
moshuarit në shtëpitë e pleqve, kanë përparësi. Përkundër kapaciteteve të larta të testimeve 
në këtë fushë, burimet njerëzore dhe materiale janë përgjithësisht të kufizuara. Prandaj, për 
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përdorim optimal përgjithësisht duhet të dihen treguesit dhe rëndësia e testimeve. Kështu, 
rezultati negativ i një testimi për virusin është vetëm një provë momentale dhe nuk duhet të 
çojë në një ndjenjë false sigurie: një test negativ nuk ju çliron nga sjellja parandaluese e 
infeksionit, siç është respektimi i masave të higjienës dhe atyre mbrojtëse. 

Afate kohore të shkurtra në procesin e testimit: Për të zvogëluar në mënyrë efektive 
rrezikun e transmetimit, është thelbësore zbulimi i shpejtë i infektimeve akute dhe 
transmetimi i shpejtë i gjetjeve, duke e bërë të mundur këtë brenda 24 deri në 36 orë 
(ndërmjet kryerjes së testit dhe raportimit të gjetjeve). Kjo duhet të organizohet dhe 
kontrollohet vazhdimisht nga aktorët e përfshirë, veçanërisht në bashkëpunim me Shoqatën 
e Mjekëve të Sigurimeve Shëndetësore Statutore dhe ÖGD. Testet e certifikuara të antigjenit 
për COVID-19 janë në dispozicion dhe plotësojnë kapacitetet e diagnostikimit PCR. Testet e 
antigjenit janë disi pak më pak të ndjeshme sesa testet PCR të bëra në laborator. Megjithatë, 
ato po ashtu mundësojnë testimin në çast dhe e tregojnë rezultatin pas vetëm disa 
minutash. Ndërkohë vazhdojnë studimet për të vlerësuar më mirë performancën e testeve 
në dispozicion. Aktualisht po diskutohen zbatimet e mundshme si pjesë e zhvillimit të 
mëtejshëm të Strategjia kombëtare e testimit. 

Vendosja në dispozicion të menjëhershëm e të dhënave epidemiologjike dhe e rasteve: 
Qëllimi është që ÖGD të informohet për infeksionet SARS-CoV-2 sa më shpejt të jetë e 
mundur. Së pari, masat konkrete ndaj mbrojtjes nga infeksioni mund të fillojnë në vendin ku 
ndodh, dhe së dyti, mund të kontrollohen masat rajonale të parandalimit. Për këtë është i 
rëndësishëm zgjerimi i mëtejshëm i “Raportimi elektronik dhe sistemi i informacionit 
gjerman” për mbrojtjen nga infeksioni (DEMIS). Sistemi i raportimit sjell të dhëna të sakta 
dhe të besueshme nga i gjithë vendi në kohë reale, për vlerësimin e situatës epidemiologjike 
në Gjermani. Mbikëqyrja sindromike (= monitorimi bazuar në kombinimet e simptomave) e 
infeksioneve të frymëmarrjes dhe sëmundjeve të tjera po zhvillohet dhe zgjerohet mbi bazë 
të qëndrueshme. Përveç kësaj, studimet mbi seroprevalencën dhe sjelljen shëndetësore 
gjatë pandemisë, si dhe mbledhjen e mëtejshme të të dhënave (p.sh. Mbikëqyrja me bazë 
laboratorike, Studimet e Corona-s në Qendrat ditore/çerdhe, Të dhëna rutinore nga sallat e 
urgjencës) japin informacion shtesë mbi procesin e infeksionit akut. 

Gjurmimi i qëndrueshëm i kontaktit për zbulimin e grupeve dhe ndërprerjen e zinxhirit të 
infeksionit përmes kërkimeve të epidemiologjisë në terren: Përhapja aktuale tregon 
efektivitetin e masave të marra deri tan, për të mbështetur autoritetet shëndetësore në 
shtetet federale dhe komuna: Zbulimi i njerëzve potencialisht infektivë dhe gjurmimi i 
kontakteve, janë masa efektive për të ndërprerë zinxhirët e infeksionit.8,9 Për të kryer 
diagnostikimin e nevojshëm dhe për të zbatuar masat e mbrojtjes së infeksionit në varësi të 
situatës, zakonisht është e mundur që rastet e dyshuara të identifikohen dhe të izolohen në 
mënyrë të besueshme dhe në kohë. 
Kjo aftësi duhet të konsolidohet dhe të zhvillohet më tej. Analizohen përvojat dhe rezultatet 
vihen në dispozicion të të gjithë bordit. Do të ofrohen ndihma për zbatimin. 
Burimet e nevojshme për të mbështetur autoritetet shëndetësore aktualisht rrjedhin 
kryesisht nga programi “Containment Scouts”, i cili është i kufizuar në kohë. Sidoqoftë, 
skenarët e mundshëm epidemiologjikë kërkojnë një forcim të qëndrueshëm të personelit të 
ÖGD nga shtetet federale. Pika e sapo themeluar e kontaktit ÖGD të RKI mund të 
kontribuojë në kualifikimin e stafit të ri së bashku me partnerët. 
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Sigurimi i disponueshmërisë së pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse personale: 
Institucionet përgjegjëse (Shoqata e Mjekëve të Sigurimeve Shëndetësore Statutore, mjekët, 
spitalet, komunat, shtetet dhe qeveritë federale) sigurojnë disponueshmëri të mjaftueshme 
lokale dhe rezerva me mjetet mbrojtëse për zonën ambulatore dhe spitalore, në mënyrë që 
të përgatiten për të gjitha situatat. 

Kujdes shëndetësor gjithëpërfshirës në kushte pandemike: Një pjesë thelbësore e një 
strategjie të suksesshme është aksesi pa pengesa në sistemin shëndetësor për të gjithë 
personat simptomatikë, d.m.th. që të gjitha institucionet e shëndetit publik dhe të kujdesit 
shëndetësor të mund të përdoren në masë të kufizuar. Në të njëjtën kohë, sipas të gjithë 
skenarëve epidemiologjikë që do të supozohen në të ardhmen (pra sipas modeleve të 
ndryshme të përhapjes së virusit), do të jetë vendimtar kujdesi shëndetësor gjithëpërfshirës 
ambulator dhe spitalor. Për këtë qëllim, përvojat e mëparshme, veçanërisht në lidhje me 
kapacitetet e kërkuara intensive, lejojnë planifikimin e qëndrueshëm të furnizimit rajonal. 
Kufizimet e kujdesit shëndetësor duhet të parandalohen duke përdorur planifikimin e 
fletëdaljes.10 Si strukturat e kujdesit spitalor, po ashtu edhe ato ambulatore, duhet të 
mundësojnë vazhdimisht kujdes të mëvetësishëm për pacientët e infektuar dhe ato jo-
infektivë. 

Duhet të vihen në dispozicion vaksinat kundër gripit dhe pneumokokeve dhe të arrihet një 
mbulim i lartë i vaksinimit, veçanërisht në grupet e rrezikut: Vaksinat kundër sëmundjeve të 
tjera të frymëmarrjes do të luajnë një rol vendimtar në kontrollin e pandemisë në muajt e 
ardhshëm, veçanërisht në sezonin e dimrit. Pa diagnostikimet shtesë, pamja klinike e këtyre 
sëmundjeve nuk mund të dallohet gjithmonë me siguri të mjaftueshme nga COVID-19. Për të 
mbrojtur njerëzit dhe për të lehtësuar sistemin shëndetësor, efekti më i madh mund të 
arrihet nëse rriten ndjeshëm nivelet e vaksinimit të influencës (gripit) dhe pneumokokut, 
veçanërisht në grupet e rrezikut, në përputhje me rekomandimet e STIKO. Në lidhje me 
gripin, duhet të arrihen gjithashtu nivele të larta vaksinimi tek grupet profesionale të 
ekspozuara dhe epidemiologjikisht të rëndësishme (personeli mjekësor dhe infermieror, 
punonjës të tjerë të kujdesit shëndetësor), në mënyrë që të shmanget transmetimi në 
spitale, qendra kujdesi shëndetësor për të moshuarit dhe azile. 

Zhvillimi i një strategjie vaksinimi kundër SARS-CoV-2: Në të gjithë vendin po përgatitet një 
fushatë vaksinimi, edhe pse nuk ka ende në dispozicion një vaksinë efektive dhe të sigurt. 
Për këtë qëllim tani po zhvillohen koncepte të qëndrueshme në kontekstin e zbatimit të 
gjerë për ruajtjen, zinxhirët e ftohtë, logjistikën e shpërndarjes, zbatimin, grupet e synuara 
me përparësi dhe monitorimin gjithëpërfshirës të sigurisë dhe efektivitetit të vaksinave. 
Planifikimi për këtë bëhet me pjesëmarrjen e aktorëve dhe institucioneve të ndryshme në 
nivel federal dhe shtetëror, si dhe Komisionin e Përhershëm të Vaksinimit dhe Grupin 
Kombëtar Drejtues të Vaksinimit. Duhet të merret parasysh se vaksinat nuk do të jenë 
menjëherë të disponueshme në të gjithë vendin dhe për të gjithë popullsinë. Prandaj 
vaksinat do të bëhen hap pas hapi, sipas një rendi të justifikuar dhe të koordinuar. Futja e 
vaksinimit duhet të shoqërohet në mënyrë komunikative sa më shpejt të jetë e mundur, me 
përfshirjen e aktorëve përkatës, në mënyrë që të parandalohen dezinformimet dhe mitet 
dhe për t'i mundësuar njerëzve që ta marrin vendimin për vaksinimin pasi të jenë informuar. 

Nuk pretendohet që ky katalog i qëllimeve operative të jetë i plotë. 



Është me rëndësi të theksohet se vetëm përmes > bashkëveprimit të të gjithë këtyre 
elementeve të ndryshëm Gjermania do të mund ta menaxhojë pandeminë. Zbatimi i 
aktiviteteve të përshkruara në këtë strategji duhet të kuptohet si një qëllim për shoqërinë në 
tërësi. 

_______________________________________ 
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