
Dhjetë  këshilla për mediat gjatë ‘infodemisë’ së COVID-19  
 
Bashkë me pandemitë vjen nje fenomen i njohur, “infodemia”, e cila mund të jetë po aq 
e dëmshme sa virusi vetë, ose më shumë. Për të zbutur riskun që thashethemet, mis- 
dhe dis-informacioni mund të shkaktojë, BBC Media Action sjell 10 këshillat kryesore 
për mediat qe raportojnë perhapjet e sëmundjeve dhe emergjencave shendetësore 
publike për t’u siguruar që audiencat të mbeten të informuara, të lidhura me shërbimet 
qe u nevojiten, dhe të inspiruara per t’u perballur. 
 
Të raportosh në një krizë shpesh herë do të thotë të raportosh numrin e të vdekurve, 
vuajtjet njerëzore dhe rastet e dështimit të qeverive. Por, po aq e rendësishme është të 
japësh informacion të saktë dhe të besuar për të cilin njerëzit kanë nevojë për t’i bërë 
ballë situatës dhe për të mbijetuar. 
 
Ndërkohë që shpërthimi i COVID-19 vazhdon, Drejtori i Përgjithshëm i OBSH i është 
referuar një ‘info-demie’ që shoqëron virusin. Thashethemet, mis-informacioni dhe dis-
informacioni, për kurat e rreme apo menyrat e përhapejes së sëmundjes, mund të jenë 
po aq të dëmshme sa vetë virusi. 
 
BBC Media Action që ka punuar me një numër partnerësh – përfshirë Federatën 
Ndërkombëtare te Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe, Organizatën 
Botërore të Shendetësisë, Përkthyesit pa Kufij dhe te tjerë – per të përballuar këto lajme 
të rreme apo thashetheme të dëmshme duke ndihmuar që raportimi të jetë  për njerëzit 
e prekur, jo thjesht mbi ata. 
 
Më poshtë keni këshillat kryesore për raportimin në media të përhapjeve të sëmundjeve 
dhe emergjencave shëndetësore publike për t’u siguruar që audiencat të informohen, të 
lidhen me shërbimet që kanë nevojë, dhe të inkurajohen për t’i dalë ballë situatës.  
 
1. Jini të përgatitur. Krijoni kontakte me reaguesit e emergjencës, organizatat 
shëndetësore dhe ekspertët që më përpara. Diskutoni cfarë mund t’i duhet publikut 
përtej lajmeve më të fundit. 
2. Bëni kërkime. Njihuni me informacionet  bazike për parandalimin, transmetimin dhe 
trajtimin e sëmundjes dhe konsultohuni me ekspertë për të siguruar raportimin e 
informuar. 
3. Koordinoni. Në një emergjencë të shëndetit publik, media dhe autoritetet 
shëndetësore duhet të punojnë bashkë për të ofruar informacion të fundit, të qartë dhe 
konsistent. 
4. Ndihmoni audiencën që të qëndrojë e shëndetëshme. Ofroni informacion të saktë 
mbi cfarë po ndodh, dhe shpjegoni masat e emergjencës që po merren, përfshirë si dhe 
kur njerëzit të kërkojnë ndihmë, si të parandalojnë përhapjen e sëmundjes dhe cfarë të 
bëjnë nëse ata ose pjesëtarë të familjes së tyre kanë simptoma. 
5. Përfshini zëra të besuar, dhe kundërshtoni mis- dhe dis-informacionin. Njerëzit 
veprojnë bazuar në informacione dhe udhëzime vetëm nëse u besojne atyre dhe kjo  
pjesërisht lidhet me faktin se nga vjen ky informacion. Kë do të besojë audienca? Dhe, 
a janë burimet e informacionit të besueshme? 



6. U bëni pyetjet e duhura njerëzve të duhur. Zgjidhni njerëz me njohurinë, 
besueshmërinë dhe aftësinë që të shprehen mbi temën. Këta mund të mos jenë 
gjithmonë ekspertë. 
7. Motivoni audiencat të përballen me situatën. Tregoni histori pozitive përballimi dhe 
shërimi dhe ndani eksperienca dhe njohuri nga të tjerët e prekur. Mendoni në mënyrë 
kreative: njoftimet e shkurtëra të shërbimit publik, segmentet më të gjata në stil 
dokumentar, madje edhe kënget tërheqëse mund të arrijnë tek njerëzit me informacione 
që mund të shpëtojnë jetë. 
8. Bashkëveproni me audiencën tuaj. Por, kujtoni që duhet të ruani veten dhe 
audiencën – gjatë një përhapje sëmundjeje, telefonatat ose diskutimet online mund të 
jenë më të sigurta se bashkëveprimet në person. Dhe mos harroni zërat e atyre që janë 
më vulnerabël, të cilët mund të jenë më të vështirë për t’u arrirë. 
9. Mos bëni dëm. Nuk mjafton vetëm të siguroheni që informacioni juaj është i saktë. 
Konsideroni se si raportimi juaj mund të interpretohet dhe nëse mund të jetë duke 
ushqyer stigmë ose diskriminim - për shembull duke asociuar një grup të veçantë me 
përhapjen e një problemi shëndetësor. Dhe, bëhuni empatikë dhe të ndjeshëm. Nevojat 
e dikujt të prekur nga sëmundja janë gjithmonë më të rëndësishme sesa nevojat e 
intervistuesit. 
10. Mendoni për pamjen e plotë.  Përhapja e sëmundjeve dhe emergjencat 
shëndetësore prekin më shumë sesa shëndetin e njerëzve. Mjetet e jetesës, arsimi, 
rutina e përditshme, e drejta për ushqim dhe kujdesi i zakonshëm shëndetësor ka të 
ngjarë të preken nga përhapja e sëmundjes.  
 
Mbi të gjitha, komunikoni mirë. Kjo mund të duket evidente! Por, për të siguruar që 
programet të jenë sa më të arritshëm dhe të dobishëm, ato duhet të jenë të qarta dhe të 
sakta, realiste, angazhues dhe të orientuar drejt zgjidhjeve. Programimi i besueshëm, i 
qëndrueshëm dhe praktik shpëton jetë. 


