
Praktikat më të mira të gazetarisë fotografike gjatë COVID-19 
 

Gazetaria fotografike mund të jetë një linjë e rrezikshme pune, veçanërisht kur bëhet fjalë për 

raportimin e ngjarjeve dhe zhvillimeve kritike në terren. Mjedise me rrezik të lartë për 

fotografët mund të përfshijnë zona konfliktesh he vende që përjetojnë trazira civile dhe 

jostabilitet. Shembuj në ditët e sotme përfshijnë konflikte në shumë vende të botës.  

 

Krizat shëndetësore, si epidemite e fundit të Ebolës, SARS-it dhe Gripit H1N1, paraqesin 

shqetësime unike sigurie për fotoreporterët. Gjatë pandemisë COVID-19 sot, është e 

domosdoshme të mbështeten dhe mbrohen fotoreporterët - përfshirë freelance- në mënyrë që 

ata të mund të mbijetojnë më mirë në rreziqet e krizës shëndetësore. 

 

Më poshtë janë disa këshilla sigurie nga burime ekspertësh për fotoreporterët,  ndërsa ata 

vazhdojnë të raportojnë për koronavirusin e ri sot: 

 

Praktikat më të mira të sigurisë 

 

Mbi të gjitha, fotoreporterët duhet të sigurojnë sigurinë e jetës së  tyre ndërsa raportojnë për 

koronavirusin e ri. Këto janë procedurat më të rëndësishme për të ndjekur: 

 

• Zvogëloni kohën qe kaloni duke raportuar në terren; raportoni personalisht vetëm kur 

është absolutisht e nevojshme. Përqendrohuni në fotografimin e ngjarjeve dhe 

zhvillimeve të rëndësishme të lidhura në mënyrë rigoroze me përhapjen e virusit. 

Merrni parasysh heqjen dorë nga mbulimi i ngjarjeve rutinë që mund të kenë më pak 

rëndësi për publikun. 

• Sigurohuni që të sterilizoni me kujdes të gjitha pajisjet tuaja fotografike. Kjo përfshin 

kamera, lente, telefona celularë, njësi ndriçimi, tripode dhe të tjera. Ndaloni të tjerët të 

përdorin ose prekin pajisjet tuaja, përveç kur është absolutisht e nevojshme. 

• Sigurohuni që të qëndroni të azhurnuar për studimet, hulumtimet, lajmet dhe 

informacionet më të fundit në lidhje me përhapjen e virusit, si në nivelin lokal, ashtu 

edhe në atë ndërkombëtar. Azhurnoni vazhdimisht praktikat tuaja më të mira sipas 

informacionit të besueshëm. 

• Mbani komunikim të qëndrueshëm me organizatat mbështetëse dhe mjekët e 

specializuar të akredituar nga departamenti juaj shëndetësor lokal. Vendosni së bashku 

një listë të kontakteve të urgjencës, përfshirë emra ekspertësh dhe specialitetet e tyre, 

me informacionin e tyre të kontaktit. 

 

Nje gazetar i AFP shtoi këshillat e sigurisë në vijim: 



• Sigurohuni që të parashikoni të gjitha rreziqet e mundshme gjatë punës dhe hartoni 

një plan emergjence në përputhje me rrethanat. 

• Përdorni lente me gjatësi fokale të gjatë, ose lente telefoto. Kjo do t'ju lejojë të bëni 

fotografi efektive duke ruajtur distanca të sigurta. 

• Shmangni hyrjen në institucione shëndetësore, njësi të kujdesit intensiv dhe njësi 

karantine. Shikoni nëse mund të bëni fotografi nga jashtë. 

• Përdorni press badge-in tuaj kur jeni në vendndodhje zyrtare. Kjo do të shkurtojë 

pyetjet që mund t’ju bëjnë në vend. 

• Shkurtoni udhëtimet me transport publik. Nëse përdorni një makinë kur raportoni, 

parkojeni atë në një distancë të sigurtë nga vendet me rrezik të lartë. 

 

Ndërsa sipas një gazetari tjetër: 

 

• Sigurohuni që jeni mirë me shëndet dhe nuk gjëndeni në kushte shëndetësore që ju 

bëjnë më të prekshëm nga virusi. Ruani sistemin tuaj imunitar duke bërë gjumë dhe 

pushim të mjaftueshëm, dhe hani ushqime të shëndetshme plot me vitamina dhe 

proteina. 

• Vishni pajisjet e duhura mbrojtëse, të tilla si një maskë fytyre dhe doreza. Është e 

rëndësishme të ndërroni vazhdimisht maskat dhe dorezat. Nëse është e mundur, vishni 

pajisje mbrojtëse shtesë si syze dhe këpucë prej lëkure. 

 

Sipas Sindikatave të Gazetarëve: 

 

• Respektoni udhëzimet e departamentit shëndetësor mbi kontaktin e drejtpërdrejtë 

me të plagosurin ose të sëmurin. Kini kujdes kur bashkëveproni me njerëz në fushë që 

shfaqin simptoma si temperaturë dhe kollë, veçanërisht në spitale, qendra 

shëndetësore, pika kufitare, aeroporte dhe porte. Ndiqni praktikat më të mira të 

higjienës personale dhe përdorni pajisje mbrojtëse për të zbutur rrezikun e infektimit. 

• Mbani një çantë të mbushur me pajisje mjekësore dhe mbrojtëse kur raportoni. 

Sigurohuni që të paketoni materialet e sterilizimit në çantën tuaj të ndihmës së parë. 

Gjithmonë merreni atë me vete kur raportoni në terren. 

• Shmangni kontaktin fizik - shtrëngime duarsh dhe përqafime, për shembull - me 

kolegët. Mbani një distancë prej të paktën 1,8 metrash midis jush dhe të tjerëve, 

veçanërisht në konferencat për shtyp dhe vendet e punës. 

• Sterilizoni duart dhe fytyrën tuaj para, gjatë dhe pas kryerjes së raportimit në terren 

dhe para se të ktheheni në zyrë. 



• Mos hezitoni t’i kërkoni punëdhënësit tuaj ose organizatës së shtypit që të blejnë 

pajisje mbrojtëse. Jini të vetëdijshëm se edhe praktikat më të mira dhe pajisjet më të 

sofistikuara mundet të mos jenë efektive në raste të rënda. 

• Shmangni vendet e mbushura me njerëz dhe tubimet publike, pasi kjo mund t'ju 

ekspozojë ndaj kontaktit me njerëz që mund të mbartin virusin. 

• Mbani në mend se disa situata mund të jenë thjesht shumë të rrezikshme për të kryer 

raportimin tuaj. 

 

Praktikat më të mira të fotografisë 

 

• Bëjini fotografitë e subjekteve tuaja në atë mënyrë që mbron identitetin, privatësinë 

dhe dinjitetin e tyre. Fotografitë duhet të tregojnë shqetësim dhe empati për subjektet 

tuaja. Shmangni momentet e trishtimit dhe pikëllimit për anëtarët e familjes dhe miqtë 

e ngushtë. 

• Përqendrohuni në përshkrimin e historive dhe temave që ndihmojnë në informimin e 

njerëzve për rreziqet e pandemisë dhe masat që mund të marrin për t'i zbutur ato. 

• Shmangni fotografimin e skenave që tregojnë njerëz me kushte të vështira 

shëndetësore, të tilla si dikush me dhimbje ose vuajtje. Këto skena mund të shkaktojnë 

panik tek njerëzit dhe mund t'u japin atyre ankth dhe frikë. 

• Kushtojini vëmendje të veçantë fotografimit të ekipeve mjekësore që u ofrojnë 

shërbimet e tyre njerëzve gjatë pandemisë. Kjo mund të përfshijë dokumentimin e 

përpjekjeve nga ekipet mjekësore dhe personeli ndihmës, si pr shembull personeli i 

sigurisë, për të ndihmuar të plagosurit dhe për të ofruar kujdes shëndetësor. 

• Mos hezitoni të informoni punëdhënësin tuaj ose organizatën përkatëse të shtypit 

nëse ndiheni të sëmurë. Kjo përfshin shfaqjen e simptomave të tilla si temperaturë, 

kollitje dhe gulçim. Nëse ndiheni të sëmurë, sigurohuni që të vetë-karantinoheni, në 

mënyrë që të mos ekspozoni të tjerët. 

 

Së fundmi, nëse jeni një fotoreporter i pavarur i interesuar në raportimin për COVID-19, 

sigurohuni që së pari të kontaktoni një redaktor për t'u siguruar që keni një media të interesuar 

për historinë ose subjektin që do të fotografohet, dhe për të përcaktuar nivelin e mbështetjes 

institucionale që ata mund të sigurojnë. 


