
Farë do të thotë karantina e brendshme?

Nëse ju ose një anëtar i familjes infektoheni me virusin Corona, ju dhe familja juaj do të jeni në 
karantinë. Kjo do të thotë që ju nuk duhet të largoheni nga banesa / dhoma juaj (nëse keni banjën 
tuaj me tualet) për të paktën 14 ditë. Kjo është një situatë shumë e vështirë, veçanërisht kur fëmijët 
preken gjithashtu. Shtë e rëndësishme që të qëndroni të qetë dhe të mbani kontakte me të afërmit 
dhe miqtë përmes telefonit.

Nëse dikush tjetër në akomodimin tuaj është infektuar, është e mundur që të gjithë ose një pjesë e 
akomodimit të karantinohen. Së bashku me banorët e tjerë, mund të mendoni se cilat kërkesa keni 
për menaxhimin e shtëpisë në këtë rast. Për shembull, mund të kërkoni WiFi falas në pronë. Ju 
gjithashtu mund të bisedoni me operatorin se si duhet të duket furnizimi i ushqimit në rast të 
karantinës.
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