
 

Albanian 
 

 

 

Këshilla për Ruajtjen e Kontakteve me Familjen dhe Miqtë:      

• Caktoni thirrje të rregullta me familjen ose miqtë sidomos nëse ju ose ata jetojnë vetëm. 

• Krijoni një list të shkruar për të afërmin tuaj/ familjar të afërt ose miq për tu kontaktuar në rast 

emergjente.  

Përfshi emrat e tyre, numrat e telefonit dhe adresat. 

Mbajeni listën tuaj të Kontaktit Emergjent në portofolin ose kuletën tuaj. 

• Sigurohuni që i afërmi juaj/ kontaktet emergjente të dinë numrin tuaj të tanishëm dhe adresën e 

shtëpisë 

• Nëse ju jetoni larg nga pjesëtarët e familjes tuaj, merrni të dhënat e kontakteve të fqinjit të tyre 

ose të dikujt tjetër që është në kontakt me të afërmit tuaj. 

• Shkruani numrat e anëtarve të tjerë të familjes dhe jepuani fëmijve tuaj që fëmijët tuaj mund të 

kontaktojnë ata nëse ju sëmureni. 

• Nëse ju jeni sëmurë dhe ju duhet të shkoni në spital kujtohuni të merrni me vete telefonin dhe 

karikuesin. 

• Ndajini këto këshilla me të tjerët! 

 

Këshilla të Tjera të Dobishme: 

• Nëse keni ndonjë ilaç me recetë sigurohuni që detajet e këtij dhe çdo alergji të gjenden lehtësisht 

me listen tuaj të Kontaktit Emergjent. 

• A i keni diskutuar dëshirat tuaja me të Afërmin tuaj/ Kontaktet Emergjente, nëse ju sëmureni 

rëndë për shkak të COVID-19?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Albanian 
 

Kartë Kontakti Emergjente  

• Nëse jeni I sëmurë dhe nuk keni mundësi të komunikoni, ju ndoshta do të dëshironit që punonjësit e kujdesit shëndetësor t’i 

tregonin dikujt. 

• Mos ngurroni të përdorni këtë Kart Kontakti Emergjente dhe ruajeni këtë kartë në portofolin ose kuletën tuaj. 

• Përfshini detajet tuaja dhe detajet për të afërmin tuaj (një anëtar familjeje, mik apo person tjetër i besuar I cili ka dhënë 

pëlqimin që detajet e tyre të shkruhen në kartë dhe të kontaktohen në rast emergjente). Ky person nuk ka të drejta ligjore 

ose financiare ose përgjegjësi. Është më e lehtë për komunikimin me punonjësit e kujdesit shëndetësor nëse një nga 

Kontaktet Emergjente flet Anglisht. 

• Mbusheni formën në Anglisht që punonjësit e kujdesit shëndetësisor të mund të lexojnë informacionin. Nëse ju nuk 

shkruani Anglisht, ju lutem pyesni dike t’ju ndihmojë juve. Një version i përkthyer i kësaj karte është në faqen tjetër. 

• Nëse ju nuk jeni në gjendje ta printoni këtë, ju mund të shkruani të njëjtin informacion në Anglisht në një cope letre dhe 

ruajeni në portofolin ose kuletën tuaj. 

• Ky është informacioni juaj. Mos e dërgoni tek Kryqi i Kuq.   
 

 
 

 

Emergency Contact Card 

About you 

Name…………………………………………….…. 

Date of birth………………………………………. 

Phone number.....…………………….……….…. 

Address.............................................................. 

………………………………………………………. 

Language(s) spoken……….……………………. 

GP / Family doctor...……….……………………. 

GP phone number……………………………….. 

 

 

Next of Kin / Emergency Contact 

Name…….…………………………………...…….. 

Relationship to you……………………………… 

(It can be family or a friend) 

Phone number…….…………………….….……. 

Address.............................................................. 

………………………………………………………. 

Language(s) spoken………………….…………. 

If under 18 yrs, how old are they? …...………. 

Do they live in UK? (please circle)  Yes     No 

 
If you have no next of kin, please write  
“No contact” 

 

Additional Emergency Contact 

Name…….…………………………………...….…. 

Relationship to you……………………………… 

(It can be family or a friend) 

Phone number…….…………………….…….….. 

Address.............................................................. 

………………………………………………………. 

Language(s) spoken………………….…………. 

If under 18 yrs, how old are they?……...…….. 

 

Do they live in UK? (please circle)  Yes     No 

 

 

Have you discussed your wishes with your 

Next of Kin/ Emergency Contacts, if you were 

seriously ill due to COVID-19? 

 

Please keep this card 

in your wallet or purse 

 

redcross.org.uk/trace 

 

 

                                       

 

FOLD CUT 

F
O

L
D

 

https://www.redcross.org.uk/trace
https://www.redcross.org.uk/trace


 

Albanian 
 

Karta e Kontaktit Emergjent 

• Ju lutem shkruani përgjigjet tuaja në versionin Anglisht të kësaj Karte Kontakti Emergjente. 
 

Versioni i Përkthyer 

 

 

 
 

 

Emergency Contact Card 

About you 

Emri…………………………………………….…. 

Ditëlindja………………………………………. 

Numër telefoni.....…………………….……….…. 

Adresa.............................................................. 

………………………………………………………. 

Gjuha e folur……….……………………. 

GP /Doktori familjar...……….……………………. 

Numer telefoni i 

doktorit……………………………….. 

 

 

Njeri i Afërm/ Kontakt Emergjent 

Emri…….…………………………………...…….. 

Mardhënia me ju……………………………… 

(Mund të jetë familje ose mik) 

Numër telefoni…….…………………….….……. 

Adresa.............................................................. 

………………………………………………………. 

Gjuha e folur………………….…………. 

Nëse janë nën 18vjeç, sa vjeç janë ata? 

…...………. 

Jetojnë ata në MB? (ju lutem rrethoni)  Po     

Jo 

 
Nëse ju nuk keni të afërm, ju lutem shkruani 
“Jo kontakt” 

 

Kontakt Shtesë Emergjent 

Emri…….…………………………………...….…. 

Mardhënia me ju……………………………… 

(mund të jetë familje ose mik) 

Numër telefoni…….…………………….…….….. 

Adresa.............................................................. 

………………………………………………………. 

Gjuha e folur………………….…………. 

Nëse janë nën 18 vjeç, sa vjeç janë 

ata?……...…….. 

 

A jetojnë ata në MB? (ju lutem rrethoni) Po     

Jo 

 

 

A i keni diskutuar dëshirat tuaja me të 

Afërmin tuaj/ Kontaktet Emergjent, nëse ju 

sëmureni rëndë për shkak të COVID-19? 

 

Ju lutem mbajeni këtë kart në 

portofolin ose kuletën tuaj. 

 

redcross.org.uk/trace 
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