
 

Të Dashur Banorë 
 
 
Kjo është një kohë e veshtire për familjet, miqët dhe gjithe shoqërinë. Si komunitet, tani 
është koha për t'u bashkuar dhe kujdesur për njëri-tjetrin. Unë po shfrytezoj kete 
mundesi te shpjegoj se çfarë do të thotë Pandemia COVID-19 (koronavirus) për ju dhe 
familjen tuaj. Gjithashtu dhe si mund tju ndihmoni të ndaloni përhapjen e virusit në 
Boston. Ne po ju bëjmë thirrje njerëzve te Boston-it te bejne kujdes për veten e tyre 
dhe komunitetin ku jetojne. Nepermjet nje procesi të thjeshte që të gjithë mund ta 
kryejn, do krijojme një ndryshim të madh. 

Ju lutem krijoni kohe dhe mundesi, ne ndjekjen e hapave to meposhteme: 
Lani duart shpesh me sapun dhe ujë për të paktën 20 sekonda. 
Përdorni një sanitizues per duart me bazë alkoli të paktën 60% alkol. 
Shmangni shtrëngimin e duarve me njerëz te tjere ne kete kohe 
Mbuloni kollitjet dhe teshtitjet në bërryl ose me një facoletë  
Pastroni dhe dizinfektoni objektet dhe sipërfaqet e prekura shpesh. 
Shmangni kontaktin e ngushtë me njerëzit që janë të sëmurë. 
Ju lutemi mbani mend se çfarë përfshin distancimi shoqëror: 

-Shmangni turmat e çdo lloji. 
-Mbani një distancë prej të paktën 2 (6 kembe) metra nga njerëzit e tjerë kur janë 

jashtë. 
Nëse mendoni se jeni i sëmurë, telefononi mjekun ose 311 t’ju lidhin me Linjën e 
Shëndetit të Kryetarit te Bashkise. Ne po ju kërkojmë njerëzve që të telefonojnë së pari. 
Nese eshte e nevojshme dhe e referuar nga mjeku të shkojnë në dhomat e urgjencës, 
në mënyrë që urgjenca te mos mbushet mbi kapacitet. 
Ne gjithashtu kërkojmë nga njerëzit të mos telefonojnë  911 nëse nuk eshte rast 
urgjence mjekësore. Departamenti EMS ne Boston nuk kryen testime për COVID-19. 
 
 
Kjo situate eshte jashtëzakonisht serioze per komunitetin e Bostonit. Shkollat Publike 
në Boston janë të mbyllura dhe do të rihapen të hënën, ne daten 27 Prill. Një listë e 
vendndodhjeve të mbledhjes së ushqimit eshte siguruar për familjet që duan të marrin 
ushqim për fëmijët e tyre. Ne po ndjekim urdhrin e emergjencave të Guvernatorit Baker 
në të gjithë vendin. Ky urdher ndalon mbledhjet e më shumë se 25 personave dhe 
ndalon konsumin e ushqimit ose pijeve në bare, lokale dhe restorante deri në daten 5 
Prill. 
 
 
Kjo është një situatë që zhvillohet me shpejtësi, dhe rrethanat dhe urdhërat e 
emergjences mund të ndryshojnë. Ne do të vazhdojmë të informojme banorët 
përmes boston.gov/coronavirus, telefonata automatike për banorët e moshuar, mediat 
sociale (përfshirë @marty_walsh dhe @HealthyBoston në Twitter dhe City of Boston 
Facebook), mesazhe me tekst - AlertBoston dhe njoftime të rregullta përmes mediave. 
Nëse nuk jeni te sigurt për ndonjë informacion që keni dëgjuar, ju lutemi telefononi 
3-1-1, Linja e Ndihmës së Kryetarit të Bashkisë. 

 

http://boston.gov/coronavirus


 

 
 
Falënderoj të gjithë ata që po na ndihmojnë: punonjesit e ndihmes se pare (first 
responders) dhe profesionistët e mjekësisë, familjet dhe fqinjët, mësuesit, drejtuesit e 
komunitetit dhe të gjithë ata që tregojnë se çfarë do të thotë të jesh “Boston Strong”. 
Ne po bëjmë gjithçka qe mundemi për ta mbajtur Boston të shëndetshëm dhe të sigurt. 
Në emër të qytetit që duam, faleminderit per kontributin dhe ndihmen tuaj. 
 
Me respekt, 
Mayor Martin J. Walsh 
 

 


