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Situata  e krijuar pas pandemisë Covid 19 shkaktoi një ndryshim rrënjësor  jo vetëm në 

mënyrën e jetesës së gjithsecilit, por edhe në ritmet e punës dhe mënyrën e raportimit. 

Si e përjetuat ju këtë ndryshim dhe çfarë elementësh të rinj mund të evidentoni në 

raportimin gazetaresk në përgjithësi, gjatë kësaj periudhe, specifikisht në raportimin 

nga terreni? 

 

Teksa dëgjonim lajmet se një koronavirus i ri po ‘gjunjëzonte’ Kinën e largët, në redaksi 

shpesh ndanim biseda mbi këtë infeksion. Diskutonim mbi shifrat e larta të të prekurve dhe 

vdekjeve që po shkaktonte virusi i panjohur ne Vuhan, por asnjëherë nuk e mendonim se ajo 

çka po ndodhte kilometra larg Shqipërisë do të përjetohej shumë shpejt edhe në vendin tonë. 

Pa diskutim që kjo ishte një sfidë e re për çdo gazetar, për shkak se informacionet mbi 

infeksionin ishin dhe vazhdojnë të jenë kontradiktore, ndërkohë që edhe format mbi ruajtjen 

ndaj tij ndryshojnë shpesh. Prej vitesh kam raportuar për çështjet e shëndetësisë, si dhe për 

sëmundje apo infeksione të ndryshme dhe ndoshta kjo bëri që të ruaj qetësinë në drejtim të 

shëndetit personal. Megjithatë, SarsCov2 është ndryshe: është një virus që nuk shfaq shenja 

te çdo person i prekur, ndërsa fakti që karakterizohet nga shumë të panjohura e bën më të 

vështirë raportimin rreth tij. Në ditët e para të shfaqjes së epidemisë në vend, për të përcjellë 

informacione të sakta duhej t’i zgjidhja mirë ekspertët, pasi jo të gjithë mund të përçonin 

mesazhet e duhura te publiku. Kjo ishte sfidë më vete, pasi ata ishin të paktë në numër, 

ndërsa kërkesat nga të gjitha redaksitë ishin të shumta, pasi gjithë vëmendja ishte te 

pandemia. Shumë shpejt, vështirësisë iu shtua edhe mbyllja e çdo aktiviteti, çka reduktoi 

ndjeshëm mundësinë për të patur kontakte të drejtpërdrejta me burimet apo me personat që 

mund të intervistoja. Gjithashtu, të raportoje nga terreni kërkonte kreativitet të shtuar në 

gjetjen e temave të veçanta, teksa ruajtja e origjinalitetit te lajmet e përcjellë u bë thuajse e 

pamundur. Gjithmonë e më shumë intervistat i bëja përmes platformave online, një praktikë e 

re për gazetarët e terrenit, çka për mua zbehu kënaqësinë që të jep gazetaria “jashtë zyrës”. 

Ndërkaq, institucionet shtetërore shfrytëzuan mundësinë për të përqendruar informacionin 

tërësisht në duart e tyre e kjo padyshim uli ndjeshëm transparencën, që edhe përpara 

epidemisë kishte probleme. Gazetarët nuk mund të merrnin më pjesë në takimet e Komitetit 

Teknik të Ekspertëve, ndërkohë që edhe konferenca e përditshme e Ministrisë së 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për përditësimin e të dhënave nisi regjistrohej e na 

dërgohej e gatshme. Pra, gazetarëve iu kufizua e drejta për të marrë pjesë, ndërkohë që nëse 

kishim pyetje duhej t’i dërgonim paraprakisht në “whatsapp”, në mënyrë që përgjigjet të 

regjistroheshin. Kam dërguar disa herë pyetje në numrin e vënë në dispozicion nga zyra e 

shtypit e MSHMS, por përgjigjet e marra nga autoritetet nuk korrespondonin aspak me 

thelbin e pyetjes. Ndërkohë që mundësia për replikë ishte e pamundur në kushtet kur 

deklarata regjistrohej. Duke pasur parasysh se në disa vende u ndoq praktika e konferencave 

të rregullta për shtyp edhe në kulmin e pandemisë, do të ishte me vend që një praktikë e tillë 

të ndiqet edhe nga MSHMS, aq më shumë që vetë udhëzimet e ekspertëve nënvizojnë faktin 



për të mbajtur larg virusin mjaftojnë disa masa të thjeshta si: ruajtja e distancës fizike, 

mbajtja e maskës apo higjiena personale. COVID-19 ka “goditur” shumë aspekte të jetës 

ekonomike e sociale të vendit, por s’duhet të godasë edhe transparencën e institucioneve dhe 

llogaridhënien.  

 

Si arritët të balanconi ruajtjen e shëndetit personal, të familjes dhe kolegëve nga njëra 

anë dhe nevojës së reporterit për të qenë sa më pranë “pikave të nxehta” për një 

raportim sa më të menjëhershëm, sa më të saktë dhe informues për publikun? 

 

Përtej sfidës për të përcjellë një informacion të saktë, të paanshëm e për të shmangur 

sensacionin që mund të ngjallë panik te ndjekësit, sfidë mbetet ruajtja e shëndetit personal, 

familjes, por edhe kolegëve. Unë jetoj me bashkëshortin dhe djalin tonë 4-vjeçar, ndaj fakti 

që nuk kemi në përbërje pjesëtarë të moshuar apo të sëmurë, të cilët janë më të riskuar nga 

virusi, më lehtëson barrën emocionale, që krijohet nga të panjohurat e COVID-19. 

Megjithatë, kam ruajtur dhe vazhdoj të zbatoj çdo rekomandim që vjen nga ekspertët e 

shëndetësisë në drejtim të distancës, mbajtjes së maskës apo higjienës personale. Alkooli nuk 

mungon asnjëherë në çantën time, ndërsa kam evituar në maksimum takimet e panevojshme e 

aq më tepër grumbullimet nëpër evente. Nga ana tjetër, televizioni ku unë punoj iu përgjigj 

pozitivisht kërkesës së institucioneve shtetërore për të krijuar kushte të favorshme pune, me 

qëllim frenimin e përhapjes së COVID-19.  Kjo bëri, që të na lejoheshin oraret e reduktuar e 

të mos qëndronim në ambientet e redaksisë, nëse kishim përfunduar punën, ambientet 

dezinfektohen shpesh, ndërsa në dispozicion janë vënë dezinfektantët. Po ashtu, në ditët e 

para të epidemisë na u krijua mundësia, që aty ku ishte e mundur të punonim nga shtëpia, 

ndonëse personalisht nuk e “përdora” asnjëherë këtë variant. I dhashë gjithmonë prioritet 

nevojës për të qenë e pranishme “pranë” lajmit, në funksion të cilësisë dhe saktësisë së tij, 

ndonëse në çdo kohë përditësohesha me këshillat e fundit që vinin nga ekspertët e 

shëndetësisë botërore për të ruajtur shëndetin. Kuptohet që ditët e para, kur informacionet 

mbi mundësinë e ruajtjes nga infektimi ishin tejet kontradiktore, ishin më të vështira. Nuk 

kanë munguar as rastet kur kam intervistuar persona publikë, që pas një kohe të shkurtër 

pohuan se ishin infektuar nga koronavirusi i ri. Megjithatë, e mbaj maskën në çdo takim që 

realizoj, ndonëse edhe në këtë drejtim ka qëndrime të ndryshme. Larja apo dezinfektimi i 

duarve është një veprim mëse rutinë.  

 

 

Pasur parasysh këtë situatë, cilat ishin marrëdhëniet specifike që krijuat me burimet e 

informacionit (specialistë të fushës, titullarë të institucioneve përgjegjëse, apo të afërm 

të personave të prekur nga Covid 19) dhe në ç’mënyrë arritët t’i bëni ekspertizat apo 

dëshmitë e tyre pjesë të raportimeve tuaja? 

 

Pa diskutim që përqendrimi i informacionit në duart e institucioneve shtetërore ka 

vështirësuar edhe më shumë punën e gazetarëve. Fatkeqësisht, prej vitesh titullarët e 

institucioneve duhet të marrin leje nga zyra e shtypit përpara se të intervistohen. Gjatë kësaj 

periudhe kuptova se tashmë këtë detyrim e kanë edhe mjekët. Profesionistët e shëndetësisë, 

pra ata që mbajnë veshur bluzën e bardhë duhet të marrin konfirmimin nga Ministria e 

Shëndetësisë për t’iu përgjigjur interesit të gazetarëve mbi çështje në interes të publikut. 

Fatmirësisht, ekspertët shqiptarë që jetojnë jashtë vendit, nuk e kanë këtë pengesë. Kjo 



kategori profesionistësh u kthye në një bazë të mirë informacioni të besueshëm dhe të saktë, 

pa iu hequr meritat edhe shumë prej ekspertëve të pavarur në vendin tonë që kanë ditur t’i 

trajtojnë situatat e ndryshme me objektivitet. Falë avancimit të teknologjisë lidhja me ta ishte 

më e lehtë, ndaj dhe marrja e ekspertizave të tyre ishte më e mundur, duke përdorur 

platformat online. Aty ku nuk ishte e mundur kjo formë, intervistat në ambientet e jashtme 

ishin më të “preferuarat”, ndonëse kjo praktikë nuk ka munguar edhe përpara shpërthimit të 

epidemisë. Ndërkaq, me kalimin e muajve të parë, gjithçka nisi të lehtësohet: tashmë iu jam 

kthyer takimeve, por duke zbatuar masat e sigurisë.    

 

 

A mund të hiqni një paralele mes situatës së krijuar pas Covid 19 dhe rasteve të tjera të 

vërejtura në të shkuarën (gripi i shpendëve, AH1N1)? Çfarë specifikash mund të veçoni 

për situatën e tanishme, krahasuar me eksperiencat e mëparshme nga raportimi i 

këtyre epidemive? 

 

Situata e krijuar nga COVID-19 nuk ka asgjë të përbashkët me infeksione të tjerë, që kanë 

qenë të pranishëm në vendin tonë. Ajo çka e bën më të vështirë është fakti se, edhe vetë 

ekspertët në shumë raste nuk e kanë informacionin e duhur, pasi kemi të bëjmë me një 

infeksion të ri e të panjohur. Më ka ndodhur që kam raportuar edhe për AH1N1 (gripi i derrit) 

apo AH3N2 (gripi i pulës), por këtu profesionistët e shëndetit janë të qartë: Dinë mirë të 

flasin për infeksionin, shenjat, mënyrën e transmetimit dhe masat që duhen marrë për t’u 

mbrojtur. E thonë me siguri dhe këtë ia përcjellin edhe publikut. Institucionet shëndetësore 

janë të përgatitur, ndërsa bluzat e bardha dinë sesi të sillen e të trajtojnë sëmundjen. Në rastin 

e COVID-19 është e kundërta: shumë të dhëna nuk njihen fare e shumë të tjera rrëzohen nga 

studime të reja që vazhdojnë të publikohen. Edhe sot ka qëndrime të ndryshme nëse maska 

duhet mbajtur apo jo, nëse terapia me plazmë është eficente apo jo, nëse fëmijët e 

transmetojnë virusin apo jo. . .  Mungesa e këtyre përgjigjeve vështirëson edhe punën e 

gazetarit, që jo pak herë vihet në qendër të akuzave për dezinformim.   

 

 

A i gjykoni si të rëndësishme shtyllat bazë të raportimit dhe aspektet e etikës në 

profesion edhe në raste të tilla raportimi dhe sa parasysh janë mbajtur në përvojën e 

raportimit të kësaj periudhe? 

 

Nuk ka asnjë dyshim se në çfarëdo rrethane bazat e raportimit dhe etika profesionale nuk 

duhet të devijohet. Asnjë pandemi, qoftë edhe kjo e shkaktuar nga Sars-Cov2 nuk ka pse të 

lëkundë parimet e saktësisë dhe të vërtetës. Po kaq të rëndësishëm janë edhe ruajta e balancës 

dhe paanshmëria. E po kështu, në asnjë moment nuk ka pse të cenohet privatësia apo të 

dhënat personale të askujt. Në ditët e para të shfaqjes së rasteve me COVID-19 në Shqipëri, 

kurioziteti për të ditur më shumë detaje rreth të infektuarve ishte i madh. Fatkeqësisht, në disa 

raste ndodhi ajo që ndodh shpesh në media: identiteti i të prekurve nga infeksioni nuk bëhej i 

ditur, por u raportua pranë vendit të punës apo shtëpisë së tyre. Në disa televizione u panë 

edhe pamje, teksa dezinfektoheshin ambientet e lokalit ku të prekurit e parë  nga infeksioni 

ndanin jetën profesionale. Me apo pa dashje identiteti i tyre u ekspozua e kjo pa diskutim 

shkel të drejtat dhe privatësinë e pacientëve. Edhe sot shikojmë raportime mbi  institucionet 

ku punojnë të prekurit nga COVID-19 e që në qytetet e vegjël janë lehtësisht të 



identifikueshëm. Mendoj se një gazetar duhet të bëjë balancën mes informacionit të dobishëm 

dhe të qëndrojë larg atij sensacional, që nuk i shërben aspak të mirës së përgjithshme. 

 

 

Çfarë problematikash do të veçonit për gjendjen dhe funksionimin e medias në 

përgjithësi në këtë situatë të re, dhe rolin e reporterit si figurë profesionale në gjendjen 

e re të krijuar? A e gjykoni si të vlerësuar sa duhet këtë rol?   

 

Media në Shqipëri ka probleme të shumta, që ishin të pranishme edhe para situatës së krijuar 

nga COVID-19. Por, epidemia përkeqësoi edhe disa të drejta apo “privilegje”, që gazetarët i 

kishin fituar me mund. Në disa media pati shkurtime stafi, ndërsa shumë kolegëve iu 

reduktua paga mujore. E nëse kjo situatë fillimisht u argumentua se do të ishte e përkohshme, 

shumë prej tyre pohojnë se edhe sot pagat nuk po rikthehen në nivelin e mëparshëm. 

Megjithatë, mendoj se figura e reporterit të terrenit mori më shumë rëndësi, mori rëndësinë që 

duhet t’i takojë në fakt, por që shpesh herë ‘sfumohet’. Kjo edhe nga persona që nën emrin 

“gazetar” luajnë role aspak të ngjashme. Sikurse në tërmetin e 26 nëntorit, edhe gjatë 

epidemisë së shkaktuar nga COVID-19 gazetarët e terrenit kanë mundur të tregojnë se ata 

janë shtylla e informacionit në çdo media shqiptare, duke nxjerrë në pah profesionalizmin e 

tyre.  


