
Etika e medias, siguria dhe shëndeti mendor: raportimi në kohën e COVID-19 

Gjatë shumicës dërrmuese të dekadës së kaluar, kam punuar për sigurinë e gazetarisë, dhe së 

fundmi për etikën e mediave, thotë  Hannah Storm, drejtore e Rrjetit të Gazetarisë Etike, një 

organizatë që promovon etiken profesionale (Instituti Shqiptar i Medias është pjesë e këtij rrjeti).  

Por, në përvojën time, shkruan ajo, asgjë nuk krahasohet me ngjarjet e javëve të fundit për sa i 

përket ndikimit global të Covid-19 në mediat e mbarë botës dhe shkallës së pakrahasueshme të 

tyre, si dhe kërkesave që shtrohen para gazetarisë dhe ne gazetarëve. 

Organizatave të lajmeve u është dashur të rishikojnë dekada të tëra praktikë pune në pak ditë. 

Një numër i madh i gazetarëve janë në vetizolim ose të karantinuar, udhëtimi midis dhe brenda 

vendeve është reduktuar. Ndërkohë që Covid-19 përhapet, përhapen gjithashtu edhe nivelet e 

ankthit rreth asaj që dimë dhe nuk dimë, cilin dhe çfarë të besojmë dhe si të qëndrojmë të sigurt - 

fizikisht dhe mendërisht - si gazetarë që punojmë në kohë të trazuara. 

Konsideratat e mëposhtme janë mbledhur nga përvojat, ekspertiza dhe bisedat me kolegët. Ju 

lutem, kini parasysh se unë nuk jam as avokate, as kliniciste. Disa nga informacionet më poshtë 

u referohen organizatave të tjera që bëjnë punë të vlefshme në këtë fushë. Kjo listë nuk është 

shteruese. 

Sidoqoftë, asnjë nga këto nuk është një zëvendësim i informacionit zyrtar të siguruar nga 

Organizata Botërore e Shëndetësisë ose shërbime të shëndetit publik dhe autoritete në secilin 

vend. 

1. Gazetaria e përgjegjshme dhe etike është thelbësore për raportimin e Covid-19 

Në fillim të këtij muaji, unë tweet-ova një listë rekomandimesh për gazetarët që mbulojnë 

koronavirusin. Të gjitha ishin të mbështetura në ato që, në Rrjetin e Gazetarisë Etike, ne i 

konsiderojmë si parimet thelbësore të gazetarisë etike: e vërteta dhe saktësia, ndershmëria  dhe 

paanshmëria, humanizmi,  përgjegjshmëria dhe pavarësia. Këtu është një version i përditësuar i 

atyre sugjerimeve: 



Shmangni sensacionalizmin dhe frikësimin në gjuhë dhe imazhe që mund të rrisin ankthin; për 

shembull, fotografi të rafteve të boshatisura të supermarketeve, grumbullimin e ushqimeve, 

detaje që mund të ndezin tensione dhe të krijojnë më shumë panik. 

Shmangni profilizimin racor - nuk keni nevojë të përsërisni ku u krijua virusi sa herë që 

raportoni raste të reja. Që nga shkrimi i këtij artikulli, fokusi gjeografik i virusit ka lëvizur, por 

ka ende shembuj të racizmit dhe diskriminimit në raportimin kundër grupeve të caktuara të 

njerëzve. 

Sigurohuni që të mbroni personat e prekur: mos identifikoni emrat, imazhet ose materialin 

identifikues pa lejen e personave përkatës. Sidoqoftë, vlen të përmendet se ditët e fundit, një 

numër personash me profil të lartë kanë marrë vendimin të shpallin se janë infektuar me Covid-

19. 

Jini të saktë dhe raportoni fakte: shmangni thashethemet dhe përpiquni të mos spekuloni; 

gjendet në qarkullim një sasi e madhe dezinformacioni, prandaj jini të vetëdijshëm se si ta 

pikasni dhe demaskoni dezinformimin.  

Kërkoni mendime të ekspertëve - nga mjekë dhe shkencëtarë që gëzojnë besueshmërinë e 

duhur - por kini parasysh se këshillat shkencore shpesh ndryshojnë. 

Ofroni kontekst dhe tregojuni njerëzve burime të informacionit të besueshme dhe me autoritet. 

Kini kujdes kur përdorni harta që tregojnë përhapjen e rasteve - përsëri përdorni kontekstin 

dhe ofroni burime; dhe jini të vetëdijshëm për kufizimet e testimit. 

Jini të kujdesshëm në përdorimin e imazheve të njerëzve me maska - pyesni veten nëse ato 

kanë vlerë si lajm apo nëse thjesht tërheqin vëmendjen. Vëreni qe ka informacione kontradiktore 

në lidhje me efikasitetin e llojeve të ndryshme të maskave dhe mbulesave të fytyrës, dhe çfarë  

nivelesh të mbrojtjes ofrojnë këto; pasi me aq shumë informacione rreth Covid-19, duhet të 

merren këshillat e ekspertëve dhe përgjigjet dhe raportimi duhet të kontekstualizohen.  

 



2. Qëndroni të sigurt fizikisht 

Si gazetarë, është detyra jonë të marrim lajmin. Por kjo nuk duhet të jetë në dëm të shëndetit 

tonë. 

Me Covid-19, situata po ndryshon aq shpejt sa gazetarët dhe organizatat e lajmeve duhet të  

përditësohen në vijimësi me këshillat e qeverive dhe autoriteteve përkatëse, si për sa i përket 

ndikimit në lëvizjen e mediave, ashtu dhe përputhjes me udhëzimet e Organizatës Botërore të 

Shëndetësisë dhe të shërbimeve shëndetësore përkatëse. 

Gazetarët duhet të jenë vazhdimisht të vetëdijshëm për shëndetin e tyre dhe, nëse shfaqin ndonjë 

nga simptomat e virusit, ata duhet të informojnë punëdhënësit e tyre dhe duhet të ndjekin 

politikat e qeverisë dhe vendit ku punojnë. 

Gazetarët me disa kushte shëndetësore që përfshihen në grupet e rrezikuara nuk duhet ta 

mbulojnë këtë temë. 

Gazetarët duhet të jenë te vetëmjaftueshëm në rrethana të tilla, dhe të sigurohen se nuk 

mbështeten në shërbimet ose furnizimet e komuniteteve tashmë të prekura, të cilat do të jenë nën 

presion. Ata duhet të kryejnë vlerësimet e duhura të rrezikut dhe të jenë të vetëdijshëm për 

pajisjet e nevojshme për mjedise të veçanta (kjo mund të ndryshojë sipas vendndodhjes dhe me 

kalimin e kohës.) 

Të gjithë gazetarët duhet të kenë plane emergjence, të cilët i kanë ndarë me menaxherët e tyre në 

rast se ata sëmuren ose shpallen të paaftë për të lënë vendin ku punojnë. 

Nëse gazetarët raportojnë aty ku popullsia e vendit është e detyruar të qëndrojë në shtëpi, atëherë 

ata duhet të sigurojnë që kanë pajisjet e duhura - përfshirë maskat N95, dorezat e nitrilit dhe 

syzet e sigurisë. Ata gjithashtu duhet të qëndrojnë dy metra larg të tjerëve. Veshjet dhe pajisjet 

duhet të pastrohen siç duhet.  

 

 



3. Si ta menaxhoni shëndetin tuaj mendor si gazetar 

Fola me profesorin Anthony Feinstein se çfarë mund të bëjnë gazetarët për t’u kujdesur për 

shëndetin e tyre mendor në këtë kohë, që kuptohet që është stresuese për shumë njerëz. 

Së pari, është e rëndësishme të njihni shërbimin e vlefshëm që gazetaria ofron duke ofruar 

informacion jetësor për komunitetet e prekura nga krizat. Ky është edhe rasti me koronavirusin, 

siç ka qenë në kriza të tjera shëndetësore dhe ngjarje të mëdha si fatkeqësi dhe konflikte. 

Megjithëse ky është një lajm i madh dhe i rëndësishëm, nuk duhet t’i bjerë ndesh shëndetit tonë. 

Këtu janë sugjerimet e profesorit Feinstein, së bashku me të dhënat e përvojave të mia, shkruan 

me tej autorja.  

Bëni një listë të gjërave që mund t'i kontrolloni dhe atyre qe nuk mund t’i kontrolloni:  Për 

shembull, nuk mund ta kontrolloni virusin, nuk mund të kontrolloni përgjigjet e qeverive, tregjet 

e aksioneve, sjelljen e të tjerëve. Sidoqoftë, ju mund të kontrolloni sjelljen tuaj, dhe kështu 

elementet e mëposhtme mund t’ju ndihmojnë: 

• Puna juaj është e rëndësishme. Por edhe shëndeti juaj, gjithashtu. 

• Sigurohuni që po flini mjaftueshëm. 

• Hani si duhet; mundohuni të shmangni alkoolin dhe kafeinën e tepërt, të cilat mund të 

rrisin ankthin. 

• Bëni një pushim nga puna, në mënyrë dixhitale dhe fizike. 

• Fikni lajmet dhe rrjetet sociale. 

• Pranoni që është normale të ndiheni të prekur nga imazhe ose lajme të sikletshme. 

• Nëse keni mundësi të shëtisni, atëherë bëjeni këtë. 

• Nëse nuk mund të dilni jashtë, përpiquni të gjeni një mënyrë tjetër për të pushuar: p.sh. 

të shihni imazhe që ju bëjnë të lumtur (kafshët për shembull); të provoni meditimin; të 

shikoni një komedi, të lexoni një libër 

• Kaloni kohë me familjen nëse mundeni, dhe me miqtë po qe e mundur - edhe nëse kryhet 

vetëm në distancë. Ndërkohë që shumë nga ne punojmë në distancë, izolimi mund të jetë 

një problem i madh, dhe izolimi mund të ushtrojë presion në shëndetin tuaj mendor. 

• Nëse keni nevojë për të marrë pushim nga puna, nëse nuk jeni mirë, mendërisht ose 

fizikisht, mos kini frikë të pyesni. Shpesh ne gazetarët nuk jemi shumë të zot për të kërkuar 

ndihmë. Në qoftë se nuk e bëjmë këtë, ka të ngjarë të bëhemi më keq dhe të jemi më pak 

në gjendje të punojmë. 

• Nëse jeni drejtues i redaksisë, sigurohuni që po udhëhiqni me shembullin tuaj. Jini i qartë 

për politikat dhe prioritetet; jini sa më transparent që të mundeni, edhe pse gjërat 



ndryshojnë shpejt, edhe nëse po punoni nga distanca; jini i vetëdijshëm veçanërisht për ata 

që mund të jenë më vulnerabël në këto situata.  

 

Profesori Feinstein këshillon që duke njohur atë që ju mund të kontrolloni, ju po i siguroni vetes 

një ndjesi zotërimi mbi atë që po ndodh. Nëse ju cenohet një ndjesi e tillë, atëherë të gjitha 

pasiguritë - gjërat që nuk mund t'i kontrolloni - do të zmadhohen. 

Muajt e fundit kanë qenë të jashtëzakonshëm për sa i përket shkallës së lajmeve që gazetarëve  

shpesh u është dashur të menaxhojnë dhe trysnisë ku janë gjendur për shkak të natyrës shpesh të 

pamëshirshme të lajmeve të fundit.  

Duke njohur gjërat që nuk mund të kontrolloni dhe duke pranuar që ky është rasti, ju do të 

shpenzoni më pak energji emocionale dhe do të keni më pak mundësi të dorëzoheni. 

Fakti është se nuk e kemi në dorë për sa kohë do të vazhdojë kjo histori, dhe gjasat janë që të 

zgjasë për një kohë të gjatë. Pasiguria e dukshme e mosnjohjes shton ankthin. Të gjithë duhet të 

përgatisim veten për një kohë të gjatë. 


