
Sprache: Albanisch 

Information – Vorgehen bei Lausbefall 
Informatë    – Si të veprohet në rast të paraqitjes së morrave 

 
 
Të dashur prindër! 
 
Morrat e kokës janë të bezdisshëm, por nuk kanë të bëjnë aspak me mungesë 
higjiene! 
Infektimi me morra bëhet përmes kontaktit të drejtpërdrejtë me njerëzit e tjerë ose 
përmes përdorimit të përbashkët të gjërave (p/sh. krehërit, mbulesat e kokës etj.).  
Në ato vende ku shumë njerëz grumbullohen në hapësirë të ngushtë, morrat 
përhapen jashtëzakonisht shpejt. 
 
Si kuptohet që janë shfaqur morrat? 

Kruarje e fuqishme e kokës

Gërvishja ( eventualisht ndezje lëkure) 

Nëpër flokë shihen vezët e morrave të kokës (Thërijat/thnijat).  
(Vendet e preferuara të qëndrimit të morrave janë rajonet e tëmthit–qafës–dhe 
veshëve.)  
 
Poqese te fëmija juaj vëreni paraqitjen e morrave, gjegjësisht, thërijave, ju lutemi që 
pa u turpëruar t’ ia tregoni këtë udhëheqësit përgjegjës, në mënyrë që, sipas 
mundësive, të parandalohet përhapja e tyre e mëtejshme. 
 
Çfarë duhet bërë? 

1. Të gjithë anëtarët e familjes duhet të lajnë flokët me shampon kundër morrave 
(lexoni mënyrën e përdorimit).Shplarja e fundit e flokëve gjatë larjes së kokës duhet 
të bëhet me uthull të tretur në ujë. Në këtë mënyrë zbutet substanca ngjitëse në flokë 
përmes së cilës thërijat kapen pas fijeve të flokëve. Në fund bëhet mënjanimi i 
thërijave me një krehër special për morra.  

2. Të gjithë krehërit, karficat dhe fjongot e flokëve duhet të lahen në këtë tretje 

shamponi. 

3. Ndërresat si dhe mbulesat e çarçafët e shtratit duhet ajrosur. 

4. Kapelat, rripthat e ballit dhe shallet duhet të lahen me shamponin kundër 

morrave ose duhet spërkatur me sprej morrash. 

5. Pas një jave duhet përsëritur larja e flokëve me shampon kundër morrave. 

6. Të gjitha thërijat (vezët e morrave) duhet hequr përfundimisht. 

 
Pas trajtimit të parë adekuat, është i mundur vijimi i sërishëm i institucionit për 
përkujdesje dhe arsimim të fëmijës. Mirëpo, nëse tek fëmija juaj përsëritet paraqitja 
e morrave ose thërijave, ju lusim që, para ardhjes në institucionin përkujdesës, të 
sillni një atest mjekësor i cili konfirmon që fëmija juaj nuk ka morra ose thërija. 
 

Stafi i institucionit për arsimim dhe përkujdesje të fëmijëve  


