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Një realitet i ri, skenarët e të cilit i kishim hasur vetëm nëpër filmat hollivudianë, tashmë 

ishte mes nesh.  

Covid-19. Një armik i ri kishte “pushtuar” thuajse të gjithë planetin dhe në vetëm pak 

muaj, përfshiu superfuqi botërore si Kina dhe SHBA, apo shtete evropiane me peshë, nga 

Gjermania tek Italia fqinje.    

Shumë shpejt mbërriti edhe mes nesh. Zyrtarisht, rasti i parë u raportua në të gdhirë të 9 

marsit, kohë kur “plaga” e tërmetit të 26 nëntorit ende ishte e freskët. Frika dhe ankthi nisi të 

përfshijë këdo, sidomos ne gazetarët e televizionit, që për shkak të punës në terren, e ndienim 

kërcënimin të pranishëm kudo mes nesh. Puna vijoi, por me një protokoll të ri masash për veten 

dhe kolegët.  

Prej këtyre dy muajve pandemie, do të më mbetet gjatë në kujtesë dita kur mësova se një zyrtar 

që kisha intervistuar nga afër, kishte rezultuar i infektuar me virusin e ri. Ishte 24 marsi, dita kur 

aradhes së mjekëve dhe infermierëve në “vijën e zjarrit” të prekur nga koronavirus, i shtohej 

edhe një zyrtar i lartë i shëndetësisë. Frika më përshkroi në mënyrë të pashmangshme. Isha e 

pasigurt, se sa ditë kishin kaluar nga dita kur e intervistova në një prej lidhjeve të drejtpërdrejta 

në kanalin televiziv A2, në kuadër të raportimeve të rasteve të dyshuara për Covid.  

Nxitova drejt kompjuterit për të hapur arkivin. Të gjitha pikëpyetjet dhe frika që më 

kishte shoqëruar sa herë kisha mbyllur derën e shtëpisë për të bërë detyrën e reporterit, u 

shumëfishuan ndjeshëm. Ditën e intervistës, kishim respektuar të gjitha protokollet që diktonte 

situata. Por, kur infektohet një profesionist, pasiguria për veten nis të thellohet edhe më shumë.  

Kërkova nxitimthi mes lajmeve të marsit. Intervista me zyrtarin që rezultoi pozitiv ishte realizuar 

10 ditë më parë. Më shumë “frymëmarrje”, për fatin e mirë që deri atë ditë nuk kisha shfaqur 

asnjë simptomë.  

Kishte kaluar mjaftueshëm kohë për të mos u ndier e rrezikuar nga infektimi. Megjithatë, 

qetësia m’u kthye plotësisht vetëm pasi kaluan dy javë sepse siç dihet, maksimumi 14 ditë është 

periudha e inkubacionit, që paraqet periudhën e kohës mes infeksionit dhe zhvillimit të 

simptomave klinike. Më shumë se sa për vete, shqetësimi ishte të mos e ekspozoja familjen ndaj 

virusit që çdo ditë po merrte mijëra jetë kudo në botë. 

Besoj, se frika ime, ka qenë e pakët, krahasuar me kolegët e mi, veçanërisht të sektorit 

social, që çdo ditë ishin në raportim nga spitalet që u emërtuan si spitale ‘Covid’. Maskat, 

dorezat dhe alkooli, ishin dhe janë bërë njësoj si mikrofoni dhe kamera, në duart e grupeve të 

xhirimit. Agresiviteti i Covid 19, edhe personin më “rebel” e ka detyruar të jetë i kujdesshëm, 

nga higjena, te ruajtja e distancës së sigurisë prej 1.5 metër, apo shmangia e plotë e kontaktit 

fizik. 

  Pas tërmetit, Covid 19, ishte një tjetër sfidë për gazetarët e terrenit. Orientimi ishte tek 

informacioni utilitar, informimi se çfarë alkooli duhet përdorur, si mund të marrësh leje për të 

dalë nga shtëpia, gjoba që rrezikon nëse shkel kufizimin e lirisë, çfarë mund të bëjnë fëmijët në 

periudhë izolimi, librat që duhen lexuar... 

Edhe vetë, kam dëgjuar sugjerimet që sillnin në kronika kolegët e mi mbi autorët dhe 

librat që duhet të shfletonim gjatë periudhës së karantinës.  Por jo vetëm. Për të shmangur 



përhapjen e virusit Covid 19,  edhe televizioni ku unë punoj, A2 News, mori masa sipas 

udhëzimeve të autoriteteve.  

Për gati dy muaj, një ditë duhet të punonim në redaksi dhe një tjetër nga shtëpia. 

Distancimi nga puna e përditshme, më dha mundësi të shihja nga një këndvështrim tjetër punën 

time, por edhe atë të kolegëve të mi në televizionet shqiptare. Me interesin e profesionit, por 

edhe atë njerëzor, pasi gjysma e familjes sime gjendet në Milano, kam ndjekur shumë mediat 

italiane, por sigurisht edhe CNN apo BBC. Shfrytëzova ditët edhe për trajnime online, 

veçanërisht ato të Knight Center, (Qendër trajnimi për gazetarët në SHBA), që trajtonte çështje 

mjaft të dobishme, si keqinformimi dhe dezinformimi në periudhë pandemie, mbulimin e Covid-

it nga pikëpamja mjekësore, financiare, politike e sociale, apo “gazetaria në pandemi, mbulimi i 

Covid 19 tani dhe në të ardhmen”.  

Por le të kthehemi tek kronikat që rendita. Problemi qëndronte në faktin se ishin oferta 

thuajse e njëjtë e shumë mediave vizive. Mes përpjekjes për transmetime maratonë dhe qetësisë 

që diktonte Covid 19, gazetarët ranë në përsëritje. Pamë në çdo ekran se si ishte radha në tregje 

sa herë ishin oraret e lira për të dalë, dëgjuam rrëfimet e të njëjtëve mjekë, u këshilluam nga të 

njëjtët infeksionistë, ndoqëm të njëjtin reportazh, por me gazetarë të ndryshëm, në spitalin 

Covid... 

Nuk u fol sa duhet për të diferencuar simptomat mes gripit AH1N1 dhe Covid 19. Edhe 

unë, e mësova, vetëm dy ditë më parë, se Covid 19 të shkakton aq vështirësi në frymëmarrje, sa 

nuk mund të ngjisësh dy shkallë. Edhe më pak u fol për dhembjen e të sëmurit…. 

Këto janë disa të meta të medias. Ndoshta, të meta të vogla, krahasuar me rastet e shumta 

të shfaqjes së propagandës në ekranet e shqiptarëve. Zyrtarë që parakalonin përmes lidhjeve 

skype me sfondet e bibliotekave pas krahëve të tyre, në kutinë me ngjyra të shtëpive tona, për të 

numëruar sukseset dhe po aq për t’iu shmangur përgjigjeve.   

Përqendrimi i informacionit, nuk e ka bërë aspak të lehtë punën. Ajo çfarë është 

denoncuar kaq herë jo vetëm nga vetë gazetarët, por edhe nga raportet ndërkombëtare për lirinë e 

medias, u shpërfaq edhe më qartë gjatë këtyre ditëve të gjendjes së jashtëzakonshme. Është fjala 

për dërgimin e materialeve të gatshme nga institucionet publike. Ministria e Shëndetësisë, 4 ditë 

pas identifikimit të rasteve zero, mori vendimin që gazetarët të mos ishin më të pranishëm në 

komunikimet e Task Forcës. Ndërkohë që nga Kina ku shpërtheu virusi, në SHBA apo në Itali, 

gazetarët mund të kërkonin përgjigje të drejtpërdrejtë nga zyrtarët, përmes protokolleve të forta 

të sigurisë, në Shqipëri, informacioni mbyllej tek të dhënat që jepeshin në materialin e montuar 

që dikasteri kryesor u dërgonte online mediave, në një orar të caktuar. Vetëm një javë më vonë, 

grupi i punës në Ministrinë e Shëndetësisë mundësoi pyetje nga gazetarët, përmes email-it apo 

whatsapp-it. Pyetjet duhet të dërgoheshinn brenda orës 10 të paradites. Përgjigja ndonjëherë 

mund të vononte edhe 24 orë. Kjo praktikë vijon edhe këto ditë, kur masat janë lehtësuar për 

shumicën dërrmuese të shoqërisë. 

Më lart, rendita shtetet e huaja që lejonin komunikimin e drejtpërdrejtë me autoritetet, por 

një alternativë mund të ishte edhe përdorimi i aplikacioneve online. Platforma të komunikimit 

virtual si webex apo zoom janë përdorur gjerësisht, si në rastin e PD-së, për konferenca me 

gazetarët, apo edhe për ngjarje më rëndësi, si ajo e Këshillit të Sigurisë Kombetare , të drejtuar 

nga Presidenti. 

Edhe në media, komunikimi virtual u kthye në trend falë Covid 19. Ditët e para kur 

izolimi ishte thuajse total, pamundësohej intervistimi i drejtpërdrejtë.  Kjo çoi në përdorimin e 

gjerë të Skype apo Facebook nga televizionet shqiptare.    



Përqendrimi i informacionit “rrudhi” transparencën dhe llogaridhënien e institucioneve 

shtetërore, ngriti shumë pikëpyetje, nga çmimet e barnave, tek kontratat e klasifikuara si sekret.   

Por Covid-i ishte një terren i panjohur edhe për vetë autoritetet. Ministria e Shëndetësisë, ishte i 

vetmi institucion që përditësonte rastet e të prekurve dhe viktimat e Covid 19 në gjithë territorin 

e vendit. Më 23 mars, Ministria e Shëndetësisë informonte se numri i viktimave kishte mbërritur 

në 5. Në njoftim Ministria sqaronte se viktima ishte një  61-vjeçar i shtruar në spitalin infektiv 

me frymëmarrje të drejtuar, që nuk kishte mundur të mbijetonte. (Lexo më shumë: 

https://lajmifundit.al/2020/03/23/shenohet-viktima-e-5-te-nga-covid-19-ne-shqiperi-nderron-jete-

tek-infektivi-nje-61-vjecar/). 

Por disa orë më vonë, Ministria e Shëndetësisë ndryshoi deklaratën.  Mjekët kishin 

gabuar, 61-vjeçari kishte qenë në vdekje klinike. Institucioni kryesor i shëndetësisë kishte 

raportuar gabim humbjen e një jete. Kjo shtoi edhe më shumë presionin, por edhe pasigurinë nga 

Covid-i. Edhe bluzat e bardha po gabonin me këtë virus. Të gjitha mediat kishin raportuar një 

informacion të pavërtetë të shpërndarë zyrtarisht. Të gjitha mediat, publikuan deklaratën e dytë 

që përgënjeshtronte lajmin. (Lexo: https://lajmifundit.al/2020/03/23/u-raportua-i-vdekur-nga-

covid-19-ministria-e-shendetesise-61-vjecari-pesoi-vdekje-klinike/ ) 

Burimet e lajmit u pakësuan. Kontakti nga afër i mjekëve në spitalin infektiv, pikërisht 

aty ku trajtohen të infektuarit me Covid 19 nuk është i mundur. Informacioni mund të merret 

përmes telefonit, por masat e kufizojnë edhe përdorimin e tij.   

Fake news, apo ndryshe ‘infodemia’ detyruan një mbledhje urgjente te NATO-s, për të 

gjetur mekanizmat e frenimit të lajmeve të rrema për pandeminë Covid 19.  Në Shqipëri debati 

për fake news u çel pas publikimit të një lajmi në portalin dosja.al. Shkrimi kishte protagonist 

Qazim Ismailin, pjesë e ekipit të 30 mjekëve dhe infermierëve që u dërguan nga qeveria 

shqiptare përtej Adriatikut, për të qenë në vijën e parë të luftës ndaj koronavirus. Sipas dosja.al 

Ismaili punonte prej vitesh si pompist në një pikë karburanti në Vorë dhe nuk kishte eksperiencë 

në mjekësi. Lajmi u mor copy paste në shumë media të tjera online. Titulli dhe teksti ishin 

thuajse të njëjtë. (Lexo këtu: https://dosja.al/rama-dergoi-ne-itali-punetorin-e-karburantit-ne-

vore-zbardhet-e-verteta-kush-eshte-mjeku-pompist-qe-u-dergua-per-te-luftuar-covid-19-emri/ ; 

https://kohajone.com/rama-dergoi-pompistin-si-mjek-ne-itali-flet-pergjegjesi-i-karburantit-

qazimi-ishte-ne-pune-deri-para-dy-ditesh/https://telegraf.al/aktualitet/rama-dergoi-ne-itali-

punetorin-e-karburantit-ne-vore/; https://gazetablic.com/rama-dergoi-si-mjek-ne-itali-punetorin-

e-karburantit-ne-vore/. https://pamfleti.net/rama-dergoi-ne-itali-punetorin-e-karburantit-ne-vore-

reagon-titi-kryeministri-po-tallet-me-mijera-viktima/ 

Urdhri i Infermierit përmes një deklarate sqaroi se Ismaili dhe 20 infermierët e tjerë të 

dërguar në Itali, ishin të pajisur me Lejen e Ushtrimit të Profesionit të Infermierit. Ai kishte 

punuar 4 vjet në spitalin ushtarak dhe 9 vjet të tjera në spitalin nr 2. Siç konfirmoi edhe vetë në 

një intervistë, para se të largohej drejt Italisë për të dhënë kontributin e tij në luftën ndaj Covid, 

punonte në pikën e karburantit në Vorë.  (Lexo: https://tvklan.al/reagon-urdhri-i-infermierit-lejet-

e-ushtrimit-te-profesionit-jane-te-njohura-ne-itali/) 

Covid-i tregoi edhe një herë sa e domosdoshme është veçanërisht për median online fact 

checking. Megjithatë, Covid 19, e bëri median të kthejë më shumë sytë tek zëri i ekspertëve, të 

shkojë më shumë tek njerëzit e zakonshëm, të sjellë histori që frymëzojnë. Histori të shqiptarëve 

që na bëjnë krenarë nëpër botë.   

Por teksa për këto histori, gazetarët vrapojnë çdo ditë drejt raportimit, duke e vënë në 

rend të dytë rrezikun nga virusi, shumë syresh rrezikuan humbje e punës. Disa media në vend, 

shkurtuan stafin, veçanërisht atë të programacioneve. Të tjera, vendosën të mos largojnë asnjë 



punonjës, por u prekën pagat. Në disa televizione, gazetarëve u janë ulur pagat nga 15-30 për 

qind. Kërkesat e disa mediave për mbështetje financiare nga shteti, ranë në vesh të shurdhët. Në 

Ditën Botërore të Lirisë së Shtypit, Përfaqësuesi i OSBE-së për Lirinë e Medias deklaroi se 

shtetet duhet të mbështesin mediat që vuajnë financiarisht për shkak të Covid 19. Të njëjtën 

kërkesë, përsëriti edhe ambasadori i OSBE-së, Bernd Borchard kur unë e pyeta nëse mediat në 

Shqipëri duhet të ndihmoheshin financiarisht. (Lexo:https://a2news.com/2020/05/05/liria-e-

medias-ne-shqiperi-borchardt-veterregullimi-opsioni-me-i-mire/). 

Lehtësimi i kufizimit të masave, pritet t’i japë frymëmarrje ekonomisë dhe ashtu si në 

sektorë të tjerë do të ndikojë edhe median. Megjithatë, do të duhet kohë, për të shkuar drejt 

normalitetit, një normalitet që nuk dihet edhe për sa kohë, nuk do jetë më i njëjtë me atë që 

jetonim para Covid 19, në çdo drejtim. 

Një normaliteti të ri, që duket se do na detyrojë të mbajmë maska në publik, të qëndrojmë 

në distancë, të mos i dorëzohemi përqafimeve apo të mos shtrëngojmë duart, duke shmangur 

traditat shekullore të njerëzimit.  

Edhe vetë, prej disa ditësh, po bëj çmos t’i bindem këtij normaliteti të ri. Ndaj, tanimë në 

çantën time, ka përherë një shishe alkool, në ambiente me shumë njerëz dhe në vendin e punës 

mbaj përherë maskën mbrojtëse. Evitoj shtrëngimin e duarve kur përshëndetem. Përpiqem t’i 

ndjek njësoj si në mars rregullat e distancimit social. Nuk dua të përjetoj sërish frikën që 

përshkrova në rreshtat e para të këtij shkrimi për vete dhe për ata që më rrethojnë. 

 


