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NISMA
332 Studentë i drejtohen me Peticion

elektronik Këshillit Bashkiak Tiranë: 
Kërkojmë anulimin e tarifës së konvikteve

qËndresa
                    qytetare

Qëndresa Qytetare, organizatë e mbështetur nga 
thirrja nr.6 e Lëviz Albania depozitoi në Këshillin 
Bashkiak Tiranë peticionin me 332 nënshkrime elek-
tronike të studentëve banues në konviktet e Qytetit 
Studenti. Ky peticion adreson shqetësimin e rreth 
5400 studentëve të lënë pa asnjë komunikim dhe 
vendim nga Drejtoria e Qytetit Studenti prej datës 9 
Mars 2020 kur ky institucion urdhëroi që studentët të 
largohen nga konviktet për arsye sigurie. Nëpërmjet 
këtij peticioni studentët kërkojnë nga Këshilli Bash-
kiak Tiranë të marrë vendim për anulimin e tarifave të 
konvikteve, pasi prej datës 9 Mars 2020 studentet 
nuk po shfrytëzojnë, përdorin apo të marrin shërbi-
met për të cilat kanë paguar tarifat e akomodimi 
sipas kontratës për një vit të plotë ose disa muaj pas 
datës 9 mars. 

Nisur nga fakti që, Rezidenca Studentore Universitare 
Nr. 1 (Qyteti Studenti) është një SH.A në zotërim të plotë 
të Bashkisë Tiranë dhe nga vendimi i qeverisë për shtyr-
jen e gjendjes së fatkeqësisë kombëtarë e cila do të 
vijojë edhe muajt në vijim dhe bazuar në nenin 19 të 
ligjit për Vetqeverisjen Vendore, Qëndresa Qytetare 
inicioi dhe administroi këtë peticion elektronik i cili gjeti 
mbështetjen e 332 studentëve që e nënshkruan. Risia e 
këtij peticioni është se në kuadër të projektit të 
mbështetur nga Lëviz Albania QytetarIN, i përshatur 
edhe ndaj situatës së krijuar nga Covid 19, aplikohet 
dhe rezulton i suksesshëm për herë të parë nje peticion 
elektronik duke u plotësuar dhe mbështetur në kohë 
rekord, vetëm për 48 orë nga 332 studentë, numër i cili 
do të merrte minimalisht një javë nëse do të plotësohej 
në terren.
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Qytet Studenti ka në total 5400 studentë, ndërsa 
aktualisht në godinat e tij jetojnë 78 studentë. Shu-
mica prej atyre studentëve që kanë lënë konviktin, 
duke u kthyer në qytetet e tyre në �llim të marsit, 
atëherë kur u shfaq edhe rasti i parë me Covid 19 në 
Shqipëri ka bërë që ata të kërkojnë rimbursim të 
tarifës së paguar prej 45 mijë lekësh në vit, për muajt, 
të cilët nuk kanë jetuar në konvikt, ku rrjedhimisht 
nuk kanë marrë as shërbimet, për të cilat kanë 
paguar. Disa pika shiu janë shoqëruese të rrugëtimin 
tonë për në brendësi të qytetit të studentëve. Aty ku 
akomodohen çdo vit mijëra studentë nga e gjithë 
Shqipëria, konviktet e të cilit kanë pritur e përcjellë 
nëpër strukturat akomoduese mijëra të rinj, që 
zgjedhin si destinacion të studimeve të tyre 
kryeqytetin, me shpresa dhe ëndrra shumë. Qetësinë 
e prish herë pas here vetëm një makinë patrulle 
policore, e cila monitoron situatën, duke përshkuar 
nëpër rrugët kryesore të Qytet Studentit.

Pranë sheshit Demokracia, dallohen lëvizjet e para të 
disa këmbësorëve, dy-tre të rinj dhe disa të moshuar 
rezidentë në pallatet e pozicionuar të QS-së. “Jemi 
motra dhe banojmë në një shtëpi me qira këtu në 
Qytet Studenti. Nuk jemi rikthyer në qytetin tonë të 
Pogradecit sepse vazhdojmë punën dhe nuk duam 
ta humbasim. Punojmë në Call Center. Ka pak rrezik 
gjatë kësaj periudhe, por kemi respektuar rregullat 
dhe nuk na ka gjetur gjë deri më tani, falë zotit”, 
tregon Sidorela një nga motrat pogradecare. Godina 
e parë është ajo me nr.14, e njohur ndryshe si konvik-
ti i çunave, ku në derën e së cilës është vendosur një 
rregullore për mbrojtjen nga përhapja e Covid 19. 
“Nuk ka asnjë njeri këtu. Kanë ikur të gjithë 
studentët. Që në datën 10-12 ikën të gjithë. Jemi 
vetëm ne të sta�t të QS”, tha përgjegjësi i kësaj 
godine, ndërsa na shpjegon se lajmërimi në derë 
është bërë që në �llim të marsit, kur u mor vesh që 
Covid 19 kishte mbërritur në Shqipëri.

Pranë sheshit Demokracia, dallohen lëvizjet e para të 
disa këmbësorëve, dy-tre të rinj dhe disa të moshuar 
rezidentë në pallatet e pozicionuar të QS-së. “Jemi 
motra dhe banojmë në një shtëpi me qira këtu në 
Qytet Studenti. Nuk jemi rikthyer në qytetin tonë të 
Pogradecit sepse vazhdojmë punën dhe nuk duam 
ta humbasim. Punojmë në Call Center. Ka pak rrezik 
gjatë kësaj periudhe, por kemi respektuar rregullat 
dhe nuk na ka gjetur gjë deri më tani, falë zotit”, 
tregon Sidorela një nga motrat pogradecare. Godina 
e parë është ajo me nr.14, e njohur ndryshe si konvik-
ti i çunave, ku në derën e së cilës është vendosur një 
rregullore për mbrojtjen nga përhapja e Covid 19. 
“Nuk ka asnjë njeri këtu. Kanë ikur të gjithë 
studentët. Që në datën 10-12 ikën të gjithë. Jemi 
vetëm ne të sta�t të QS”, tha përgjegjësi i kësaj 
godine, ndërsa na shpjegon se lajmërimi në derë 
është bërë që në �llim të marsit, kur u mor vesh që 
Covid 19 kishte mbërritur në Shqipëri.

Nga Elisa Gjerani (www.portavendore.al)

Qytet Studenti, qyteti fantazmë në 
kohën e Covid 19

Godina e gazetarisë ka shenja jete. Foto:E.Gjerani
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Kafenë dhe mensat në brendësi të qytetit rinor janë 
mbyllur dyert që prej datës 10 mars, dhe qëndrojnë 
ende ashtu, deri në një urdhër të dytë nga qeveria për 
hapjen e tyre, i cili siç edhe është thënë pritet diku nga 
fundi i majit. Qetësinë e prish së largu një trapan, pasi 
edhe këtu si në shumë zona të tjera të Tiranës, kanë 
nisur restaurimet e bizneseve, ku kanë për�tuar pikër-
isht nga kjo kohë pushimi. Konvikti 24-25 ka jetë. E 
njohur ndryshe si godina e gazetarisë, aktualisht këtu 
janë rreth 20 studentë që po qëndrojnë. Puna i ka 
detyruar ata të jetojnë larg familjes edhe në këtë kohë 
pandemie, në shërbim të publikut dhe lajmit.

“Unë nuk jam kujdestare e kësaj godine, pasi ne e 
bëjmë me rotacion tani, për shkak të sta�t të reduk-
tuar, mirëpo di që studentët vijojnë normalisht 
jetesën në konvikt, si më parë, pa ndryshuar asgjë. 
Shumica e atyre që janë, punojnë, ndaj s’kanë dashur 
të shkëputen siç duket. Madje një gocë nga Lushnja 
erdhi para nja një ore mori disa rroba dhe iku përsëri”, 
tha kujdestarja që qëndron në sportelin e katit të 
parë të godinës nr. 24-25, pa dashur që të na tregojë 
emrin e saj. Ledina punon si gazetare në një nga TV 
informative në Tiranë, ndaj ajo ka qenë e detyruar të 
vazhdoje jetesën në konvikt dhe ndërkohë të kryejë 
misionin e saj si gazetare. Megjithatë Ledina na 
tregon se vetë konvikti nuk e ka respektuar vendimin 
e Kryeministrit Rama për shtyrje të afatit të qirasë, 
ashtu sikurse u kërkua të ndodhte me studentët që 
kishin një kontratë qiraje. “Unë nuk e kam bërë gjithë 
pagesën në �llim, por kam vendosur të paguajë një 
herë në 3 muaj. Prillin e kam paguar, por tani kujde-
starja po më kërkon 3-mujorshin tjetër, ndërkohë që 
pretendohet që do ketë një shtyrje të afatit për pas 
qershorit”, tha Ledina për Portën Vendore, ndërsa 
thekson se në konviktin e gazetarisë ka shumë të 
tjerë si ajo që nuk janë studentë por të punësuar, e 
megjithatë ndjejnë vështirësi �nanciare për shkak të 
krizës që po kalojnë bizneset dhe reduktimit të 
pagave. Përballë Drejtorisë së Qytet Studentit, në 
lulishten e vogël, stolat qëndrojnë të heshtur, në 
pritje të të qeshurave të studentëve që kalojnë aty 
orët e pasdites ose të mbrëmjes në shoqërinë e 
njëri-tjetrit. Gjithçka duket se ka ndalur këtu. Nga ana 
tjetër, për aq kohë sa nuk ka ende një vendim për 
funksionimin e procesit mësimor, rikthimi i të rinjve 
duket sa i afërt aq edhe i largët. Më tutje është një 
godinë e rrafshuar, në atë që për më shumë se 20 vite 
me radhë kanë jetuar familjarë, e që tërmeti i 26 nën-
torin nuk e kurseu, duke i dhënë goditjen e fundit. 
Bashkia Tiranë e ka prishur, e hequr inertet teksa 
pritet rindërtimi i saj për studentët.

Qytet Studenti, qyteti fantazmë në 
kohën e Covid 19

Rregullat për tu ndjekur që janë a�shuar në çdo godinë të QS-së. Foto:E.Gjerani
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SIG Foundation nisi zbatimin e projektit “Aktivizimi dhe 
fuqizimi i të rinjve për të qenë pjesë e vendimarrjes lokale, 
nëpërmjet �alës së lirë dhe aksionit qytetar”, për të cilin zhvil-
loi një takim virutal për shkak të masave të distancimit social. 
Ky projekt po zbatohet në Pogradec nga Fondacioni SIG, me 
mbështjen �nanciare të Leviz Albania, një projekt i Agjensisë 
Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim.

Në �alën përshëndetëse të z. Dorian Leka, drejtues i projektit, 
prezantoi projektin sipas drejtimeve kryesore të tij:
1. Përfshirja e të rinjve pogradecarë në botimin e gazetës 
“Letër e Hapur”
2. Aktivizimi i të rinjve nëpërmjet aktiviteteve kompetitive 
dhe trajnimeve të certi�kuara.
3. Bashkëpunimi me institucionet vendimarrëse lokale për 
mbarëvajtjen e projektit.
4. Identi�kimi i bashkëpunëtorëve dhe platforma organiza-
tive.

Takimi rezultoi i frytshëm pasi gjeti mbështetjen e përfaqë-
suesve të institucioneve vendimmarrëse lokale, si Bashkia 
Pogradec, ZVA Pogradec, Këshilli Bashkiak, për të vijuar me 
partnerë të rëndësishëm në komunitet, si Këshilli Rinor Pogra-
dec, Shkolla e Lartë Nehemiah Gateëay, Shoqata ‘Unë, Gruaja’ 
etj, të cilët ofruan mbështetjen e tyre për realizimin me sukses 
të të gjithë aktiviteteve të parashikuara në projekt, duke nisur 
me mbarëvajtjen e këtij takimi, që arriti të identi�kojë të rinj 
që shprehën interes të angazhohen dhe aktorë të shtuar për 
bashkëpunim.

Prezantohet projektit “Aktivizimi dhe fuqizimi i të rinjve për të qenë 
pjesë e vendimarrjes lokale zbatuar nga SIG Foundation

organizatat e  shoqërisë civile dhe aktivistËt qytetar 
kËrkesË bashkive pËr mË shume transparencË dhe 
pËrfshirje nË vendimmarrje
Një grupim organizatash dhe aktivistësh të shoqërisë civile 
kanë dalë në një qendrim ku kërkojnë më shumë transpar-
encë. “Me shqetësim dhe përqasje konstruktive, ne konstato-
jmë se situata e pandemisë ka krijuar një shkëputje të 
marrëdhënies dhe raportit midis institucioneve të qeverisjes 
vendore dhe qytetarëve”, evidentohet në deklaratë. Deklara-
ta e përbashkët parashtron se organizatat e shoqërisë civile, 
grupet informale dhe individët konstatojnë se pavarësisht 
krizës, drejtuesit e institucioneve të qeverisjes vendore, në 
përmbushje të kompetencave të tyre, duhet të krijojnë 
kushtet e nevojshme për të funksionuar me transparencë 
dhe përgjegjshmëri ndaj qytetarëve, edhe si domos-
doshmëri e respektimit të kuadrit ligjor në fuqi që garanton 
pjesëmarrjen e publikut në proceset vendimmarrëse të 
qeverisjes vendore.

*Të garantojnë procese transaperente vendimmarëse;

*Të garantojë përfshirjen qytetare në proceset vendimmarëse;

*Të garantojnë transparencë në procesin e menaxhimit të

krizës Covid19 në nivel vendor;

*Të garantojnë aksesin dhe përfshirjen e qytetarëve në 

diskutimet mbi buxhetet vendore;

*Të ndjekin me përparësi ligjin “Për të Drejtën e Informimit”;

*Të garantojnë aksesin efektiv të qytetarëve dhe 

aktorëve të shoqërisë civile në proceset e debatimit 

të çështjeve dhe marrjes së vendimeve nga Këshillat Bashkiakë.

Në përfundim të deklaratës së përbashkët të 26 organizatave, 
grupimeve informale dhe individëve të angazhuar në shoqërinë civile, 
i bëhet thirrje autoriteteve të qeverisjes vendore për 6 pika:



Si kanë reaguar Bashkitë për situatën: 
masat dhe shpenzimet e bashkive gjatë Covid-19
Pandemia e Koronavirus ka diktuar sjelljen e të gjitha bashkive në vend sa i përket shpenzimeve, duke ndryshuar zërat për të 
përballuar këtë situatë, ku rezulton se pjesa më e madhe e fondeve gjatë kësaj periudhe ka shkuar për emergjencat civile,  
ndërkohë që rënie të ndjeshme kanë pasur investimet për infrastrukturën rrugore.

Ku u rritën dhe ku u ulën shpenzimet e bashkive
“Bashki të Forta”, një projekt i projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC. ka bërë një pasqyrim të gjerë 
mbi aktivitetin e 61 bashkive në vend gjatë 7 javëve, që kur Shqipëria u izolua për shkak të Covid-19. Në raportin e fundit të 
saj, Bashki të Forta i ka kushtuar vëmendje edhe shpenzimeve të bashkive gjatë kësaj periudhe pandemie, ku vihen re se ku 
janë tkurrur dhe ku janë shtuar shpenzimet gjatë këtij muaji.

Sipas shifrave të publikuara nga Bashki të Forta, rezul-
ton se shtim në shpenzime ka pasur në sektorët: 
Administrim, Plani�kim dhe Menaxhim; në sektorin e 
parashkollorit dhe edukimit bazë; në shërbime pub-
like; në Emergjenca dhe Mbrojtje Civile; në Menax-
himin e Mbetjeve dhe në Shërbime Sociale. Vlera 
totale e shtuar në këto sektorë rezulton se është 151 
milionë e 337 mijë lekë. Ndërsa në sektorët e tjerë, si 
Infrastruktura rrugore, kulturë, sport, trashëgimi 
kulturore, uji i pijshëm, siç paraqitet dhe në tabelën 
më lart, ka pasur ulje të shpenzimeve në vlerën totale 
148 milionë e 616 lekë. Diferenca ndërmjet 
programeve buxhetore ku janë rritur shpenzimet me 
ato ku janë ulur shpenzimet rezulton 2 milionë 720 
mijë lekë. Pra, gjatë kësaj periudhe, 61 bashkitë në 
vend kanë rritur me 2.7 milionë lekë shpenzimet e 
tyre.

21 bashki rialokuan fonde për Covid-19

Situata e krijuar nga pandemia ka detyruar 1/3 e bash-
kive të vendit që të rialokojnë fonde për qëllim të 
Covid-19. Nga mbledhjet e këshillave bashkiake, 21 
bashki në vend kanë rialokuar afërsisht 180 milionë 
lekë të reja pikërisht për Covid-19. 

Nga tabela vihet re se Bashkia Lezhë ka alokuar vlerën 
më të madhe për Covid-19, konkretisht 83.8 milionë 
lekë, që përbën 46% të fondit total të alokuar nga 21 
bashki. Bashkia Lezhë ndiqet me pak më shumë se 
gjysmën e vlerës nga Bashkia Durrës, e cila ka alokuar 
45 milionë lekë për situatën e Covid-19. Ndërsa, bash-
kia që ka alokuar më pak para është ajo e Klosit me 343 
mijë lekë.

Vetëm një bashki, ende pa mbledhur këshillin bashkiak
Një nga problemet e krijuara pas izolimit të vendit për shkak 
të Covid-19 ishte dhe ruajtja e distancimit social, duke 
vështirësuar mbledhjet e këshillit bashkiak. Duke marrë 
shkas nga kjo situatë e krijuar, bashkitë e vendit po asistohen 
dhe monitorohen në punën e tyre nga Bashki të Forta – 
projekt i Ambasadës Zvicerane , e cila në çdo javë nxjerr një 
raport në lidhje me funksionimin e bashkive. Në raportin 
javor të datës 14-20 prill evidentohet se lidhur me problemin 
e mbledhjeve të këshillave bashkiak, tashmë ka mbetur 
vetëm Bashkia Finiq, pa organizuar një mbledhje të tillë, pasi 
60 bashkitë e tjera, kanë organizuar mbledhje online. Sipas të 
dhënave, nga këto mbledhje online të organizuara nga 
këshillat bashkiakë është arritur të merren 7 vendime, konk-
retisht 1 me skype dhe 6 me e-mail ose Whatsapp. Po ashtu 
është shënuar dhe një vendimmarrje me vendim qarkullues. 
“39 këshilla bashkiakë nga 60 kanë përdorur video konferen-
ca (Zoom apo Skype), ndërsa pjesa tjetër përdor ende 
Whatsapp. Bashki të Forta ka asistuar drejtpërdrejtë 36 prej 
tyre në realizimin e mbledhjeve me video-konferencë. 
Gjithashtu Bashki të Forta ka dekurajuar përdorimin e vendi-
meve qarkulluese dhe po punon aktivisht me 21 këshilla të 
tjerë për të kaluar nga whatsapp në formate aktive me video 
dhe zë”, thuhet në raportin periodik të publikuar nga Bashki 
të Forta.

Për më shumë vizitoni www.levizalbania.al ose na kontaktoni në info@levizalbania.al

Bledi Gila (www.portavendore.al)  



Masat e marra nga bashkitë

Bashkitë kanë marrë edhe një sërë masash për respek-
timin e distancimit �zik, duke shënjuar vendqën-
drimet e qytetarëve në njësi të ndryshme. Bashkitë si 
Durrësi e Elbasani gjithashtu riorganizuan tregjet në 
zonat urbane, ku krijuan kushtet e masat e nevojshme 
mbi parandalimin e përhapjes së Covid-19. Me �llimin 
e pandemisë së Covid 19 në vendin tonë, bashkitë 
�lluan të asistonin familjet në nevojë me pako ushqi-
more, ku në dy javët e para të emergjencës Covid-19, 
bashkitë e vendit i janë përgjigjur situatës duke 
përdorur kryesisht fondin e emergjencës dhe atë të 
rezervës për të ofruar shërbime sociale-humanitare 
apo të dezinfektimit. “Me rritjen e kërkesës janë vënë 
re shkurtime të shpenzimeve të plani�kuara nga 
fondet e destinuara për shërbime publike, kryesisht 
ujësjellës-kanalizime, infrastrukturë rrugore apo të 
ardhura të plani�kuara nga një vit më parë”, thuhet në 
raportin e Bashki të Forta.

Aktivitete zbavitëse

Por veç këshillimit psikologjik, nuk kanë munguar 
në disa raste dhe aktivitetet zbavitëse. Bashki të 
Forta evidenton se në shumë bashki, si Lezhë, Vlorë, 
Klos, Dibër, Kukës, Pogradec, Përmet, Patos, Lushnje, 
Shijak, Ura Vajgurore, Bulqizë dhe Mat, janë orga-
nizuar konkurse që ndihmojnë të rinjtë dhe të rritu-
rit në bashkëpunim me median lokale, apo duke 
zhvilluar aktivitete online nëpërmjet medias sociale 
dhe autoriteteve të kulturës. “Në Lezhë dhe Skrapar 
është shtuar dhe aktiviteti i leximit online. Biblioteka 
e qytetit ofron një numër librash online për sh�e-
tim”, thuhet në raportin e Bashkive të Forta.

Shërbimet publike

Megjithatë, në disa raste nuk ka munguar dhe ndihma 
për lloje te tjera shërbimesh publik. Konkretisht në Gjiro-
kastër, Përmet dhe Memaliaj, bashkitë kanë ofruar trans-
port për fermerët e vegjël që të tregtojnë prodhimet në 
tregjet e qytetit. Po ashtu, transport është ofruar për 
furnizimin me ushqime për dyqane në fshatra. “Disa nga 
shërbimet e tjera publike të ofruara nga bashkitë kanë 
qenë mbulim i shpenzimeve funerale për qytetarë pa të 
afërm dhe mundësi �nanciare; Transport falas për të 
sëmurët kronikë, në spitalet rajonale dhe numër telefoni 
të dedikuar për ata që kanë nevojë për këtë shërbim. 
Ndihmë për gjenerimin e autorizimeve të qarkullimit 
rrugor nga punonjësit e bashkisë për fermerët/blegtorët 
që nuk zotërojnë njohuri të teknologjisë së informa-
cionit; Asistencë nga Zyrat e Bujqësisë për fermerët për 
garantimin e transportin e inputeve bujqësore si dhe 
koordinim me policinë duke ofruar listat e fermerëve në 
punë për garantimin e vazhdimit të aktiviteteve 
bujqësore/blegtorale”, deklarohet në raportin e Bashkive 
të Forta, por vihet re se këto shërbime janë ofruar vetëm 
në pak bashki dhe jo në të gjitha.

Aktivitet me shtrirje të gjerë nëpër bashki ka qenë dezin-
fektimi i rrugëve dhe i ambienteve të përbashkëta të 
banimit. Po ashtu, grupet e patronazhit dhe të vullnetar-
izmit janë të krijuara dhe funksionojnë në shumicën e 
bashkive të vendit . “Këto grupe kanë ofruar ndihmesë në 
furnizimet me ushqime, ilaçe apo edhe mbështetje 
psikologjike. Bashkitë përdorin forma të ndryshme për t’i 
ardhur në ndihmë qytetarëve, që kanë më shumë nevojë. 
Bashkëpunimi me institucionet e qeverisë qendrore dhe 
asaj lokale është i orientuar drejt vazhdimit të zbatimit të 
masave parandaluese të infeksionit, dhe së fundmi drejt 
përgatitjes për pritjen e emigrantëve të cilët do të karan-
tinohen për 14 ditë”, thuhet në raportin e Bashkive të 
Forta. Po ashtu, është ofruar këshillim psikologjik përmes 
rrugëve të ndryshme për fashat e grupeve në nevojë. 
Bashki të Forta po punon me një numër të konsiderue-
shëm bashkish që shërbimi psiko-social të ofrohet për 
grupmoshat 3-6 vjec, sipas praktikës së mirë të vënë në 
zbatim nga bashkia Durrës.
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E ndërsa i gjithë vendi vijon të qëndrojë në karantinë, disi të 
zbutur së fundi; lufta kundër covid-19 vijon në vijën e parë të 
frontit me të njëjtën forcë, përkushtim e sakri�cë. Janë të 
shumtë mjekët e infermierët që çdo ditë përballen me armi-
kun e padukshëm, por janë të shumtë dhe ata që dëgjuan 
thirrjen e brendshme për të qenë në ballë të betejës dhe 
pavarësisht punës që kishin vendosën të veshin bluzën e 
bardhë në këtë kohë të vështirë për vendin, ndërsa të tjerë 
edhe pse në moshë pensioni dhe grup në risk, qëndruan në 
vijën e parë të “luftës” me armikun e padukshëm. Më i spikatu-
ri në këtë luftë ka qenë padyshim mjeku i njohur Dhimitër 
Kraja. Megjithëse në pension profesor Kraja ishte ndër të 
parët që nuk pranoi të qëndronte asnjë minutë me tepër në 
shtëpi dhe të gëzonte ditët e pensionit, por veshi bluzën e 
bardhë të mjekut, atë që e ka shoqëruar për shumë vite në 
spital dhe u përball në vijën e parë të frontit me Covidin-19. 
Profesor Kraja madje edhe pse u prek nga ky virus i paduk-
shëm e kreu me sukses betejën e tij dhe doli i shëruar nga 
spitali, duke iu rikthyer sërish punës së përditshme, sikur 
asgjë s’ka ndodhur.

Ndër të parët që veshën bluzën e bardhë të mjekut ka qenë 
edhe Flamur Golemi. Pavarësisht se ai aktualisht mban postin 
e kryebashkiakut të Gjirokastrës, kjo nuk e pengoi aspak 
mjekun që të ishte pranë pacientëve në spitalin rajon të Gjiro-
kastrës, “Omer Nishani”. Fatmirësisht Gjirokastra nuk ka pasur 
raste të pacientëve me Covid-19, por në ditët e para të pande-
misë kjo nuk mund të parashikohej dhe vendimi i Golemit ka 
qenë i menjëhershëm për t’u gjendur pranë pacientëve dhe 
kolegëve në spital. Ai thotë se pavarësisht përmasave të 
mëdha që mori sëmundja në Itali dhe parashikime që kishte 
për Shqipërinë, ai nuk hezitoi në asnjë moment që të vishte 
bluzën e bardhë dhe t’i drejtohej spitalit për të dhënë kontrib-
utin e tij.“Para se të jem kryebashkiak, unë jam mjek dhe kam 
bërë një betim. Sa herë të ketë nevojë për ndihmën time si 
mjek në spital patjetër do jem i gatshëm. Madje, asnjëherë 
nuk kam humbur kontaktin me pacientët, me kolegët e 
spitalit ‘Omer Nishani’. Është një betim që unë kam bërë edhe 
patjetër që do të përgjigjem atje ku ka më shumë nevojë për 
mua”, shprehet kryebashkiaku Golemi për Porta Vendore.

Ai thotë se asnjëherë nuk ka pasur frikë dhe me masat 
mbrojtëse ka asistuar situatën në terren, jo vetëm si mjek 
në spital, por edhe si kryebashkiak, duke ndihmuar shumë 
familje të Gjirokastrës. “Së pari unë nuk kam pasur frikë në 
asnjë moment. I jam përgjigjur emergjencës që ditën e 
parë. Kam qenë pothuajse në çdo familje. Ajo që më është 
dukur e nevojshme në momentin e parë ka qenë asistenca 
me ndihma të familjeve në nevojë me paketa ushqimore. 
Mund të kem asistuar vetë në terren 700-800 familje. Nuk 
jam trembur në asnjë moment sepse ky është një armik i 
padukshëm për të gjithë. Nuk ka pasur asnjëherë vend për 
panik, por u krijua ajo ideja se do kemi shumë raste duke 
pasur parasysh nga ajo që pamë nga Italia, dhe tek të gjithë 
ka pasur një farë hezitimi. Personalisht unë nuk kam frikë 
dhe nuk kam hezituar, sigurisht duke marrë të gjitha masat 
si maska, doreza, masa mbrojtëse. Detyra ime është t’u 
përgjigjem njerëzve”, thotë okulisti Golemi, i cili madje 
edhe gjatë ditës së sotme ka qenë në spital dhe ka asistuat 
një pacient që kishte probleme me sytë. “Të gjitha rastet që 
më janë paraqitur speci�kisht me probleme me sytë 
normalisht që i jam gjendur. Edhe sot përpara se të mbaroja 
punën dhe të vija në shtëpi kisha një rast speci�k të cilin e 
trajtova. Por fatmirësisht ne nuk kemi pasur raste në spital 
me covid-19 dhe situata është e qetë”, thotë Golemi në 
lidhje telefonike me Portën Vendore. Golemi ndan ditët 
midis të qenurit mjek dhe kryebashkiak, ndërsa dihet që 
për shkak të hemorragjisë së bluzave të bardha, spitali i 
Gjirokastrës, e jo vetëm, ka nevojë për staf shtesë në këto 
ditë të vështira që po kalon vendi ynë.  “Në asnjë moment 
nuk e kam lënë detyrën si kryebashkiak. Çfarëdo lloj prob-
lemi që ka pasur me dezinfektimin me ndihmën që duhet 
t’u japim sta�t të spitalit ‘Omer Nishani’ u jemi gjendur. Po 
kështu edhe me emigrantët që kanë ardhur, rastet që kanë 
pasur nevojë për trajtim mjekësor, edhe këtë e kemi kryer. 
Por e rëndësishme është se ne nuk kemi raste me Covid në 
Gjirokastër dhe shpresojmë të vazhdojmë kështu deri në 
fund”, shprehet Golemi.

Elisa Gjerani/ Eljona Ballhysa
www.portavendore.al 
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Ridigert Çokaj nga Lezha prej 15 vitesh arbitron ndesh-
jet e futbollit si arbitër i atashuar pranë Federatës 
Shqiptare të Futbollit. Por kjo nuk e pengoi aspak Ridi-
gertin që t’i qëndrojë për disa kohë larg fushës së 
blertë dhe të veshë bluzën e bardhë të infermierit në 
luftë kundër Covid-19. Ai është infermier pranë 
urgjencës spitalore në Lezhë, ku ndryshe nga Gjirokas-
tra ku nuk janë shënuar raste me Covid-19, atje ka 
pasur 14 të prekur dhe 3 prej të cilëve janë asistuar nga 
vetë Ridigerti. “Jam infermier pranë urgjencës së spital-
it Lezhë. Që do të thotë që jam në gatishmëri për të 
marrë njerëzit e sëmurë me ambulancë në shtëpi dhe 
për t’i sjellë në spital në Lezhë, për t’i shërbyer dhe 
normalisht nëse ka nevojë për t’i transferuar drejt 
spitalit në Tiranë. Unë si infermier kam asistuar rreth 3 
persona me Covid-19. Kurse në urgjencë normal që ka 
pasur raste të tjera, sepse në Lezhë kanë qenë 14 raste 
me Covid-19, por deri tani për fat të mirë janë shëruar. 
Dje është shëruar edhe pacienti i fundit nga Lezha. 
Aktualisht nuk kemi asnjë të sëmurë”, thotë Ridigerti, i 
cili në vend që të stërvitet në fushën e blertë tani qën-
dron me orë të zgjatura në spital, ku ka pasur raste që 
qëndrimi ka zgjatur edhe dy turne në ditë.“Jam arbitër 
prej 15 vitesh pranë Federatës Shqiptare të Futbollit. 
Kjo që po kalojmë është një situatë e jashtëza-
konshme. Unë jam mësuar çdo ditë me stërvitje, 
ndërsa gjatë fundjavës me ndeshje. Kjo periudhë është 
shumë e çuditshme. Tani ditët janë shumë të 
ngarkuara. Punojmë 12-13 orë me orare të zgjatura 
dhe jam gjithë kohës në gatishmëri. Jemi 100% të 
përkushtuar tani te spitali. Ndërsa arbitrimi dhe stërvit-
ja është lënë në plan të dytë”, thotë ai ndërsa pohon që 
i mungojnë emocionet e futbollit.

“Normalisht më mungon shumë. Na mori malli që t’i 
rikthehemi emocioneve të futbollit, loja më e mag-
jishme për mua. Me mungon stërvitja që bënim me 
grupin e arbitrave. Sepse në Lezhë jemi 18 arbitra dhe 
bënim çdo ditë stërvitje. Gjëra që tani s’i bëjmë dot. 
Normalisht këto më mungojnë shumë”, tregon Ridiger-
ti. Ai thotë se asnjëherë nuk ka pasur frikë ndaj 
sëmundjes dhe që në ditët e para ka qenë në terren për 
të dhënë kontributin e tij, ndërsa tani puna është kthyer 
në një rutinë të zakonshme.“Frikë s’kam pasur aspak. 
Por duke e ditur që po përballeshim me një situatë të 
pazakonshme dhe të panjohur për ne, normalisht ishte 
një çikë stresuese në �llim, kur nuk dinim sesi të 
vepronim. Por me daljen e objektivave nga OBSH, masat 
mbrojtëse, etj. çdo gjë u kthye në rutinë të përditshme”, 
tregon Ridigerti, i cili uron që kjo situatë të kalojë sa më 
parë. Burbuqe Ajazi është 68 vjeçe dhe megjithëse 
duhet të kishte dalë në pension prej 7 vitesh e gjysmë 
më parë, ajo vijon punën e përditshme si gjinekologe 
pranë Spitalit të Peqinit. Ka punuar aty 43 vite dhe 
punon edhe në këtë kohë koronavirusi. Me një energji 
të pashtershme, ajo tregon për Portën Vendore se pse 
ka zgjedhur të jetë pranë pacientëve dhe spitalit edhe 
në këtë kohë koronavirusi, megjithëse për moshën që 
ka ajo duhet të ishte na karantinë, pasi është target grup 
me risk të lartë.
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“Me thënë të drejtën nuk e kam marrë me stres këtë 
periudhë, por kam qenë shumë e kujdesshme, ku kam 
përdorur maskat një përdorimshe dhe dorezat që i 
ndërroj disa herë në ditë. Edhe pas lindjeve kam respek-
tuar të gjitha rregullat e OBSH, kur heqim veshjen e 
sallës së operacionit, ndaj deri tani falënderoj zotin që 
jam mirë “, tha ajo. Burbuqja na tregon se jo vetëm gjatë 
kësaj kohe, por gjithmonë në këto 43 vite ajo ka bërë 
edhe mjeken roje duke asistuar në patologji të tjera. 
“Duke qenë vetëm unë gjinekologe, pasi nuk ka të 
specializuar të tjerë këtu, jam specializuar edhe në 
patologji të tjera. E bëj me dëshirë këtë punë, e dashuroj 
dhe e kam pasur pasion gjithnjë mjekësinë, që e vogël. 
Edhe në 1 të natës kur më kanë lajmëruar për punë ose 
për një urgjencë, gjithnjë kam vrapuar drejt spitalit. S’e 
kam �kur asnjëherë telefonin, dhe dera ime ka qenë e 
hapur në çdo kohë për pacientët”, tregon me entuzi-
azëm ajo. 
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Vitet e fundit, Burbuqja jeton në Tiranë, por megjithëse 
në moshë të madhe kjo se ka ndaluar që të mësojë mak-
inën e ta bëjë vetë vajtje-ardhje rrugën çdo ditë, kështu 
funksionon edhe në këtë kohë koronavirusi. “Shpesh i 
them kolegeve me shaka se jam shofere e re në moshë 
të vjetër” tregon ajo duke qeshur, ndërs rrëfen se gjatë 
kësaj kohe i ka parë vetëm nga ballkoni dy fëmijët e saj 
mjekë, si dhe nipërit e mbesat, ndërsa mban distancë 
�zike edhe me bashkëshortin në shtëpi. “Çdo 6 muaj 
Ministria e Shëndetësisë e ka shtyrë vendimin për 
daljen time në pension, dhe në datë 2 mars me mbaron-
te vendimi ndaj meqë jemi në kohë Covidi sërish u kon-
�rmua qëndrimi im në spital, por që gjithsesi më është 
kërkuar të bëjë gati dokumentet e pensionit, e të 
bëhem gati për ta lënë punën avash-avash”, tregon 
Burbuqja me një shenjë nostalgjie për gjithë këto 43 
vite që ka shërbyer në Peqin, duke shtuar me krenari se: 
“Gjatë këtyre viteve nuk ka pasur asnjë vdekje foshnjore 
ose të nënave në maternitet. Kjo pasi në kohën kur unë 
kam mbaruar shkollën 4 vjeçare nuk ta jepnin kollaj 
diplomën, por si ndihmës mjeke gjinekologe kam pritur 
180 lindje, që aq s’ka sot Peqini. Kanë qenë rregulla 
shumë strikte në atë kohë”, shpjegon ajo, ndërsa tregon 
që gjatë të gjithë kohës ka punuar pa bonuse, pasi 
Peqini nuk është përfshirë në këtë skemë të ministrisë. 
“Deri më tani nuk kemi marrë nga gjë nga shpërblimi 
prej 1000 eurosh që tha kryeministri, por besoj se nuk e 
ka pasur për rrethe,t por vetëm për vijën e parë të 
mjekëve të spitalit infektiv, pasi ata e kanë edhe peshën 
më të madhe dhe �uksin e punës”, përfundoi ajo.

Sosja rrëfen që tek ajo nuk ekziston kurrfarë frike 
përveçse kujdesit të madh. Të njëjtën rutinë ajo ka 
ndjekur edhe para koronavirusit.“Ne jemi specialistë 
infektivi prej një jete. Kam 40 vite që punoj si mjeke 
infeksioniste dhe në këtë spital nga viti 1981 dhe jemi 
përballur edhe me epidemi të tjera gjatë punës tonë, 
ndaj nuk frikësohemi. Në shtëpi bëj jetë normale me 
burrin dhe djalin, po që sigurisht kam një kujdes të 
shtuar në marrëdhënie me ta, meqë ne si spital kemi 
pasur raste me covid, ku aktualisht kemi 4 persona në 
repart që po marrin kujdesin shëndetësorë”, tha Sosja 
për Portën Vendore.

Vetëm gjatë këtij viti Burbuqja ka pritur 5 foshnje në 
maternitetin e Peqinit, ndërsa uron që gjatë këtyre 
muajve të mbetur në detyrë të presë edhe shumë bebe 
të tjerë. Një tjetër mjeke që duhet të kishte dalë në pen-
sion është edhe Sose Dema në Spitalin e Shkodrës, e cila 
kishte rreth 1 muaj që i kishte mbaruar kontrata 6-mu-
jorshe dhe qëndronte në pritje të rinovimit të saj, 
rinovim i cili u bë në datën 18 mars, kur ndërkohë kishin 
nisur edhe rastet e para me Covid 19 në Shqipëri. “Unë 
jam 62 vjeçe dhe për moshën tonë bëhen kontrata 
6-mujorshe. Mendoj se situata e Covidit më favorizoi që 
mu rinovua kontrata, pasi në spital ka me të vërtetë 
nevojë”, tha mjekja infeksioniste, duke theksuar se në 
këtë repart janë aktualisht 3 mjekë.
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