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Pandemia e COVID-19 u reflektua me një eksperiencë të re të pandeshur më parë në teknikat e 

raportimit të korrespondentëve dhe gazetarëve lokalë. Kjo e kushtëzuar nga situata e krijuar, 

masat e marra nga qeveria dhe rëndësia e mbrojtjes nga infeksioni. 

Bashkë me mjekët dhe punonjësit e policisë, gazetarët kanë qenë kategoria më e 

ekspozuar ndaj sëmundjes së re me rrezikshmëri të lartë. E megjithatë gazetarët lokalë, ashtu si 

edhe ata në qendër, e vazhduan misionin e raportimit me vërtetësi dhe objektivitet, duke 

rrezikuar jetën e tyre dhe të familjarëve.  

Duke u ndalur konkretisht në qarkun e Elbasanit, raportimi për të informuar publikun 

rreth situatës së krijuar ka qenë një sfidë më vete, e ngarkuar me përgjegjësi dhe 

profesionalizëm.  Elbasani ishte një ndër qytetet më të prekura ndaj koronavirusit. Që në fillim të 

pandemisë u identifikuan vatrat e para dhe informimi mediatik mori një rëndësi të veçantë. Kjo, 

jo vetëm thjesht për të evidentuar sëmundjen, por, mbi të gjitha, për të ndërgjegjësuar qytetarët 

për rëndësinë e masave që duheshin zbatuar me rigorozitet me synimin për të mbrojtur jetët 

njerëzore. 

Natyrisht raportimi nuk ka qenë i lehtë.  

Së pari, kur i gjithë komuniteti ndodhej i izoluar në banesa për t’u mbrojtur nga infektimi, 

ne kemi qenë në lëvizje në rrugë, afër qendrave spitalore, pranë lagjeve apo banesave të 

qytetarëve të infektuar. Edhe pse kemi respektuar sa mundëm distancimin fizik, kemi intervistuar 

qytetarë pa e ditur nëse ata ishin mbartës apo jo të virusit. 

Së dyti, kemi pasur vështirësi në sigurimin e pajisjeve të mjeteve individuale mbrojtëse 

siç janë maskat, dorezat dezinfektantët apo veshjet e posaçme. Në fillim të pandemisë u gjendëm 

krejtësisht të papërgatitur. Ishim pothuaj drejtpërdrejtë të ekspozuar pasi maskat, dorezat dhe 

dezinfektantët mungonin në farmaci. Një situatë e tillë gjeti të papërgatitura edhe redaksitë e 

mediave ku punonim pasi as ato nuk ishin në gjendje të siguronin mjetet mbrojtëse për gazetarët 

dhe personelin, aq më tepër për gazetarët në rrethe. Kështu nga redaksitë nuk patëm asnjë 

ndihmë, ndonëse raportimi është kërkuar dhe për shkak të situatës ka qenë më i shpeshtë, për çdo 

ditë, në çdo orar, ditën dhe natën. 

Ndodhur përballë kësaj situate ne u përpoqëm të siguronim në mënyrë private maska, 

doreza dhe dezinfektantë. Askush nuk na ndihmoi, as pushteti vendor, as strukturat shëndetësore, 

as donatorë, ndonëse në polici dhe në spitale, mjaft prej tyre bënë donacione. 

Së treti, edhe pse shpenzuam shumë energji, edhe pse rrezikuam jetën tonë dhe 

familjarëve, edhe pse lëvizëm nga qyteti në qytet, edhe pse mbi të gjitha i shërbyem shoqërisë, 

puna jonë nuk u shoqërua me stimul financiar. Për mediat në qendër nuk pati asnjë paketë 

mbështetëse nga qeveria dhe kështu edhe ne nuk përfituam asnjë shtesë mbi pagën e zakonshme. 



Së katërti, korrespondentët, apo gazetarët lokalë kanë hasur edhe vështirësi në marrjen e 

informacionit. Vështirësi dhe mungesë transparence është konstatuar nga Qendra Spitalore në 

Elbasan. Nga shërbimi shëndetësor lokal nuk ka pasur raportime ditore rreth situatës dhe të 

dhënat mbi gjendjen e infektimit shpesh janë vjelë në mënyrë private. Strukturat lokale të 

shëndetësisë pothuaj i janë shmangur njoftimit të rasteve për qytetarët që kanë dalë pozitivë dhe 

kjo është mësuar kryesisht nga raportimet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe institucioneve 

përgjegjëse. Më shpesh na janë raportuar thjesht rastet për numrin e testeve ose kur testet dilnin 

negativë. Argumenti i përdorur ka qenë se njoftimet zyrtare për raste të tilla jepen në Tiranë.  

Gjithashtu ka pasur mungesë transparence sa i përket masave të marra për të përballuar një 

situatë të mundshme në spitalet e Elbasanit, për procedurat që u përdorën për hetimin e zinxhirit 

epidemiologjik etj. 

  

Së pesti, vështirësia e marrjes së informacionit nga qytetarët e infektuar me Covid-19 por 

të shëruar. Për të përcjellë një tablo sa më të qartë të sëmundjes një ndër sfidat ishte intervistimi i 

personave të shëruar nga koronavirusi. Kjo vështirësi ka të bëjë me mentalitetin e krijuar, me 

paragjykimin që komuniteti krijonte për individët e infektuar. Perceptimi qytetar për personat e 

infektuar nuk ishte ai thjesht i një virusi të ri, por krahasohej me sëmundje të tilla si HIV-AIDS 

etj. Ndaj dhe individët e prekur i shmangeshin intervistave për të përcjellë eksperiencat e tyre. 

Megjithatë, në morinë e rasteve në Elbasan, një çift bashkëshortësh morën kurajën dhe treguan 

rreth eksperiencës së tyre rreth kësaj sëmundje. 

Më transparente rreth situatës së krijuar, masave të marra dhe punës së bërë ka qenë 

bashkia e Elbasanit. Ky institucion ka pasur njoftime të rregullta ditore rreth dezinfektimeve të 

kryera, ndihmës së dhënë për personat në nevojë, shpërndarjes së ndihmave etj.   

  

Dinamika e raportimit nga fillimi deri në fund të situatës karantinës 

Pandemia gjeti të papërgatitur këdo, komunitetin, shëndetësinë, pushtetin vendor, por edhe 

mediat. Në fillim u mendua se situata do të kalojë për disa ditë. Por me kalimin e kohës, numri  i 

të infektuarve u rrit, jo vetëm në Elbasan, por në mbarë vendin. Për pasojë, masat shtrënguese të 

qeverisë u bënë më të rrepta. 

Në fillim të pandemisë, raportimi u përqendrua në sensibilizimin e popullatës, në rrezikun 

që paraqet sëmundja, në masat që duhet të marrë çdo individ apo pjesëtar i familjes për t’u 

mbrojtur nga infektimi. Pastaj informimi ynë u përqendrua në masat e marra nga pushteti vendor 

për dezinfektimin e rrugëve, shesheve, ambienteve publike etj. Në stadet e para të pandemisë 

pjesë e rëndësishme e raportimit ka qenë edhe respektimi nga qytetarët i masave të marra nga 

qeveria për këtë qëllim. Pjesë e intervistave kanë qenë qytetarë të çdo kategorie, veçanërisht të 

moshuarit si më të ekspozuarit nga ky virus. Eksperienca e karantinës në Elbasan tregoi se 

vendimet e marra u pasuan me ndërgjegjësim qytetar. Elbasani ishte një ndër qytetet që i 

respektoi me maturi dhe kulturë këto vendime. Por megjithatë, në raportim, ne hasëm mjaft 

individë të moshës së tretë që u treguan indiferentë duke mos i respektuar këto masa. Duke dalë 

dhe shpërfillur rregullin e përgjithshëm. Duke mos marrë masa mbrojtëse, duke mos respektuar 



distancimin fizik edhe pse ata ishin ndër më të rrezikuarit.  Falë punës së medias dhe masave të 

marra ndodhi që më pas edhe ky numër i vogël të ndërgjegjësohet dhe të respektojë rregullat. 

 

Disa nga eksperiencat e përcjella në media 

Një nga eksperiencat e përcjella ka qenë problematika me të cilën u përballën bluzat e bardha në 

këtë situatë. Ndonëse e pohuam më lart se ka qenë më e vështirë të raportosh rreth veprimtarisë 

së strukturave shëndetësore, sërish ne kemi qenë pranë mjekëve dhe bluzave të bardha për të 

përçuar punën e bërë, problematikat me të cilat ato u përballën etj. 

Një rast ka qenë kur një qytetar kundërshtoi masat anti-Covid ’19 dhe kërcënoi mjekun. 

Ai u shoqërua nga policia pasi refuzoi të ndiqte këshillat për të ruajtur distancën në urgjencë dhe 

kërcënoi shefin e shërbimit. Shefi i Urgjencës Rajonale, Ergys Mici, tha se ishte kërcënuar pasi 

kishte këmbëngulur që personi të respektonte distancat dhe masat kundër COVID-19, por 

qytetari ka kundërshtuar dhe ka kërcënuar mjekun. “Ne jemi i vetmi shërbim shëndetësor 24 orë 

në këtë situatë dhe jemi më të rrezikuarit. Sot u përballa me një rast kërcënimi. I kërkova një 

qytetari të respektonte distancat dhe rregullat kundër Covid 19. E pyeta kush ishte dhe pse 

ndodhej aty. Nuk ishte rast urgjent. Por ajo që mora në këmbim ishte një kërcënim jete”, u 

shpreh Mici. Mici denoncoi kërcënimin në polici. “Për këtë rast e kam bërë denoncimin dhe nuk 

di çfarë masash ka marrë policia”, tha mjeku. Më pas u mësua se policia e shoqëroi për në 

komisariat qytetarin dhe kreu veprimet procedurale për të tilla raste. “Pranë urgjencës tonë nuk 

ka shërbim policie dhe i gjithë personeli i urgjencës që punon 24 orë rresht ndihet i frikësuar. 

Përveç rrezikut të infeksionit ne përballemi edhe me këto raste që na e bëjnë punën më të 

vështirë”, pohoi mjeku  Mici. 

 

Karantina thelloi varfërinë e komunitetit rom dhe egjiptian 

Të parët që e ndjenë pasojën e karantinës ishin pjesëtarët e komunitetit rom dhe egjiptian në 

Elbasan. Kjo për arsye se jetesa e tyre mbështetet kryesisht në stilin e jetesës që kryejnë duke 

qenë gjithnjë në shtegtim, duke punuar në punë të zeza, në tregtimin e vjetërsirave apo duke 

mbledhur materiale të riciklueshme. 

Duke mbetur të pa punë dhe pa të ardhura, ata e ndjenë të parët urinë dhe mungesën e 

kujdesit shëndetësor e me detergjentë. Ndodhur përballë kësaj situate, ende pa kaluar një javë 

nga karantina, ata u hodhën në protestë duke kërkuar ndihma. 

“Ankesat më të mëdha vijnë nga anëtarët e komunitetit Rom dhe Egjiptian, sepse, 

sidomos ata, kanë mungesë të furnizimit me ushqime,” deklaroi në atë kohë  Romina Sefa, 

aktiviste e këtij komuniteti. 

Në fakt me vendim qeverie kjo kategori bën pjesë në  programin e  mbrojtjes sociale, ku 

shteti garanton dërgimin e produkteve ushqimore dhe jo-ushqimore si dhe barnave të nevojshme. 

Mirëpo në atë kohë pjesëtarët e këtij komuniteti deklaruan se “po ngordhnin për bukë e nuk po 

vdisnin nga koronavirusi”. “Bashkitë janë gjendur të papërgatitura. Ata nuk kanë fondet e 

caktuara specifike për familjet e komuniteteve të margjinalizuara në këtë situatë.  Aktualisht këto 



familje po ndihmohen kryesisht nga organizatat jofitimprurëse,” deklaroi ditën e protestës 

aktivistja Romina Sefa. 

Pasi çështja u sensibilizua edhe në media, bashkia dhe donatorët patën më shumë 

vëmendje ndaj komunitetit.  Megjithëse  disa prej tyre u ankuan më pas se ato ishin të pa 

mjaftueshme. “Kam parë që kanë shpërndarë para dy javësh tek disa familje të këtij komuniteti 

disa ndihma. Ato përbëheshin nga 2 kg oriz, 2 kg sheqer, 2 pako makarona dhe nga një vaj e 

qumësht.  Më thoni ju si mund të mbijetojë një familje me këto ndihma për 2 javë”, deklaroi një 

nga aktivistet. 

  

Bizneset e vogla dynden për “pagën e luftës” 

Elbasani është një ndër qytetet i cili përfshin të gjitha llojet e bizneseve, biznesin e vogël, 

biznesin e mesëm dhe biznesin e madh.  Gjithashtu qarku Elbasanit është një ndër më të varfrit 

në Shqipëri. Ai renditet i parafundit duke lënë vetëm qarkun Kukës në fund të listës.  

Biznesi i vogël përbën pjesën dërmuese të të punësuarve. Pas vendosjes së karantinës dhe 

me daljen e vendimit të qeverisë për “pagën e luftës”  të vetëpunësuarit u dyndën të hapin llogari 

në bankat e nivelit të dytë, por mjaft prej tyre e gjetën veten të refuzuar dhe jashtë listës së 

ndihmës. 

Në fazën e parë të paketës së ndihmës mjaft biznese e gjetën veten të përjashtuar pasi në 

listën e shpallur nga qeveria ata lejoheshin që të kryenin aktivitet. Por kush do të blinte mallra 

kur konsumatorët ishin të mbyllur nëpër banesa. Të vetmit që ushtruan aktivitet si më parë ishin 

njësitë tregtare, fruta-perimet, tregtarët e mishit etj. Për pasojë, gjatë kësaj periudhe në kronikat 

tona ne ngritëm shqetësimin e biznesit lidhur me këtë konfuzion.  

Eksperti kontabël, Mikel Alla, është angazhuar prej ditësh në kryerjen e aplikimeve për 

bizneset e vogla që operojnë në qytetin e Elbasanit. Ai u shpreh se, sipas aktit normativ të 

qeverisë, vetëm 20-30% e bizneseve me qarkullim deri në 14 milionë lekë në vit përfitojnë nga 

ndihma e qeverisë, pasi pjesës tjetër i është lejuar në teori të zhvillojë aktivitet edhe në kushtet e 

shtetrrethimit. “Po cili nga këto biznese ka punuar në këto kushte? Veç tregtisë së barnave dhe 

mallrave ushqimore, shumë aktivitete të cilat lejohen, por që varen nga aktivitete të tjera (të 

mbyllura) apo qoftë për shkak të detyrimit të qytetarëve për të mos dalë realisht kanë stopuar,” 

tha Alla. 

Një ndër problematikat e transmetuara ka qenë edhe mos respektimi i distancimit fizik 

nga qytetarët nëpër tregje apo njësi tregtare. Nga vëzhgimet e kryera ka rezultuar se shpesh, si 

qytetarët, ashtu edhe vetë tregtarët nuk i kanë respektuar rregullat.  

 

Goditja e turizmit 

Qarku i Elbasanit nuk kufizohet me vijë bregdetare. Por ky qark zotëron resurse të mëdha sa i 

përket llojeve të tjera të turizmit, si turizmi historik, turizmit kulturor, turizmit malor etj. Në 

shkallë qarku janë identifikuar bukuri të rralla natyrore që janë kthyer në atraksion turistik.  



Për bashkinë e Elbasanit pjesën e luanit e luan turizmi kurativ i Llixhave të Elbasanit.  

Periudha mars-maj përkon me kulmin e frekuentimit të llixhave me klientë që vijnë, jo 

vetëm brenda Shqipërisë, por edhe jashtë saj dhe madje edhe nga vende të ndryshme të botës.  

Në këtë periudhë, llixhat transformohen në një qytezë që shkon deri në 20-30 mijë banorë. 

Me këtë aktivitet mbahen qindra familje, po ashtu sigurohen mjaft të ardhura nga bashkia 

Elbasan. Por ky aktivitet u mbyll me vendim qeverie dhe ende nuk ka një urdhëresë për rifillimin 

e tij. E vetmja shpresë mbetet sezoni i vjeshtës. Veç kësaj kategoria e punësuar në këtë sektor 

nuk përfitoi e gjitha nga paketat e ndihmës.  

 

Heronjtë  e vijës së parë në rrethe që sfidojnë çdo ditë virusin 

Në fokus të raportimit të përditshëm kanë qenë ata që cilësohen si “heronjtë e pandemisë”. Bëhet 

fjalë për bluzat e bardha, mjekë dhe infermierë të angazhuar për të përballuar situatën e krijuar.  

Në Elbasan u evidentuan 20 raste pozitive me Covid-19. Marrja e mostrave, gjurmimi i 

rasteve, lidhja e vatrave të infektimit si dhe mbrojtja sa më shumë nga virusi janë elementë të 

përditshëm të punës së stafit që punon me përkushtim në një luftë me shumë të papritura. 

Vetë strukturës së qendrës spitalore, e cila ka vetëm dy specialistë për pandemitë (një 

infeksionit dhe një pneumolog), i është dashur përshtatja si në organizimin e punës brenda 

reparteve dhe pavijoneve ashtu edhe në dezinfektimin e ambienteve. Edhe pse ende ka shqetësim 

në fytyrat e mjekëve dhe infermierëve për një virus që vazhdon të jetë i rrezikshëm për të gjithë, 

ata konfirmojnë faktin që kjo pandemi shënoi një fazë të re në marrëdhënien mjek-pacient 

veçanërisht në Shqipëri. 

Erleta Hila, mjeke mikrobiologe përballet çdo ditë me sfidën e infektimit nga Covid-19. Nga dita 

e parë e marrjes së mostrave, për Erletën dhe stafin e saj, vështirësisë nuk kanë munguar. Ajo 

drejton sektorin e shërbimeve epideomiologjike pranë Shëndetit Parësor në Elbasan. “Kam 8 vjet 

që punoj si mikrobiologe. Kjo situatë ishte e pazakontë dhe e pamenduar më parë për mua dhe 

për të gjithë punonjësit që janë në vijën e parë. Unë e konsideroj një betejë qysh nga dita e parë e 

konfirmimit dhe marrjes së mostrave nga 9 marsi e deri sot”. 

Mjekja Hila tregon se muaji mars i ka vendosur përballë zgjedhjeve të vështira mes fluksit të 

lartë të qytetarëve që telefononin në numrin 127: “Duhet të seleksiononim rastet dhe të 

analizonim ato që duhet të ishin prioritare dhe sigurisht të merrnim mostrat. Prilli ka qenë edhe 

më intensiv sidomos në marrjen mostrave”. Ajo shprehet se shpesh i është dashur jo vetëm të 

bëjë rolin e mjekes, por edhe të psikologes. “Nuk na tregojnë për shenjat klinike. Kemi pasur 

raste që nuk kanë treguar për simptomat. Më pas kanë dalë me shenja klinike. Ka dyshuar që ka 

qenë Covid pozitiv dhe nuk ka dashur të bëjë testin. Vetëm kur është ndier keq atëherë ka bërë 

testin dhe sigurisht ka dalë pozitiv”. 

Ndriçim Mema shërben prej 30 vjetësh si infermier në urgjencën spitalore të Elbasanit. 

Situata e Covid-19 e ka gjetur në punë, në repartin më të vështirë ku virusin mund ta hasësh 

kudo. “Urgjenca dhe reparti i kirurgjisë mbeten më problematiket. Unë vetë këtë situatë e kam 

krahasuar me ’97-tën. Atëherë nuk dihej nga na vinte plumbi, dhe sot e njëjta gjë ndodh. Nuk 



dihet nga vjen virusi. Mundohemi të ruajmë veten duke respektuar të gjitha rregullat e mbrojtjes 

dhe të higjienës, por dihet që kjo është tepër e vështirë”, thotë ai. 

Qendra Spitalore Xhaferr Kongoli në Elbasan është ndër tri qendrat më të mëdha 

shëndetësore në vend me rreth 360 shtretër. 

Këto ishin disa nga eksperiencat e raportimit në një situatë të pazakontë pandemie nga 

Elbasani.  

 

 


