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Informacion dhe këshilla për prindërit për përballimin e situatës së shkaktuar nga  
 COVID-2019 

Ashtu siç jemi tashmë në dijeni, pas vendeve të tjera në botë edhe vendi ynë po përballet me 
përhapjen e një lloji të ri të virusit, i njohur gjerësisht si Coronavirusi apo COVID-19. Ai u 
identifikua së pari në Kinë duke marrë më pas përmasat e një pandemie thuajse në të gjithë 
botën.  Situata tashmë e prekshme edhe në vendin tonë ka sjellë shqetësim e hera herës edhe 
panik apo frikë. Vendi ynë ka filluar prej disa ditësh të marrë masat paraprake për përballimin e 
situatës duke mbyllur institucionet arsimore, ndaluar grupimet me shumë njerëz e së fundmi edhe 
ndalimin e disa aktiviteteve të caktuar sipas urdhërave dhe udhëzimeve përkatëse të qeverisë. Të 
gjitha këto masa të domosdoshme për frenimin e përhapjes së virusit dhe mbrojtjen e popullatës. 
Në bazë të informacioneve të shpërndara nga Ministria e Shëndetësisë, organet e tjera 
kompetente qeveritare dhe burime të tjera alternative informacioni, dimë se virusi mund te 
transmetohet nga njëri individ tek tjetri nëpërmjet kontaktit fizik, spërklave të pështymes dhe 
forma të tjera të ngjashme. Për shkak të madhësisë së virusit 400-500µ (mikron) mendohet se ai 
nuk mund të përhapet nëpërmjet frymëmarrjes. Ashpërsia e sëmundjes mund të ndryshojë në 
varësi të disa faktorëve individual tek secili nga ne, si mosha, shëndeti fizik etj. Në situatën që 
ndodhemi gjëja më e rendësishme që mund të bëjmë, janë hapat që mund të ndërmarrim për të 
parandaluar përhapjen e infeksionit apo infektimin. Kryesore është vlerësimi real i situatës duke 
evituar maksimalisht panikun dhe çdo formë tjetër të frikës dhe fobisë, sidomos të fëmijët. Të 
ndihmosh fëmijët të përballen me ankthin, frikën dhe panikun kërkon sigurimin e informacionit 
dhe fakteve të sakta të parandalimit pa shkaktuar alarm të panevojshëm dhe të pa qenë.  

Eshtë shumë e rëndësishme të dimë se fëmijët kërkojnë nga të rriturit udhëzime se si të reagojnë 
ndaj ngjarjeve stresuese. Ata nuk bazohen në marrjen e udhëzimeve, në përvetësimin e sjelljeve 
dhe ngritjen e gjykimeve kryesisht në ato që themi, por në ato që ne veprojmë dhe performojmë.  
Nëse prindërit duken tepër të shqetësuar dhe shfaqin ndjesi negative apo në biseda të ndryshme 
shfaqin shqetësim të tepëruar, ankthi i fëmijëve mund të rritet. Prindërit duhet të sigurojnë 
fëmijët se ajo që po ndodh në vend, ka të bëjë me marrjen e masave paraprake dhe parandaluese 
të përhapjes së kësaj sëmundjeje. Gjithashtu duhet tu tregojnë atyre me bindje se fëmijët janë më 
të mbrojtur nga prekja e këtij virusi dhe se personat përgjegjës po punojnë shumë për të siguruar 
që njerëzit në të gjithë vendin të qëndrojnë të shëndetshëm. Në kuadrin e këtyre masave është 
edhe vendimi për të mbyllur shkollat përkohësisht deri në kalimin e situatës. 
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Sidoqoftë, fëmijët sipas moshës kanë nevojë për informacionin e duhur në lidhje me seriozitetin 
e mundshëm të rrezikut që shfaq virusi dhe udhëzime konkrete se si të shmangin infeksionet e 
mundshme dhe  të parandalojnë përhapjen e sëmundjes. Mësimi i fëmijëve me masat pozitive 
parandaluese, biseda me ta për frikën e tyre duke u dhënë atyre një ndjenjë sigurie  mbi 
kontrollin e shqetësimit referuar rrezikut të infektimit, mund të ndihmojë në uljen e ankthit dhe 
përballimit më të qetë të situates. 

Një informacion i përgjithshëm faktik mbi këtë situatë duke iu referuar UNICEF: 

• Coronavirusi është me diametër qelizor prej 400-500 mikron, kështu që çdo maskë 
parandalon hyrjen e tij në rrugët e frymëmarrjes. 

• Virusi nuk qëndron në ajër, por në tokë, kështu që ai nuk mund të transmetohet nga ajri. 
• Coronavirusi, kur të bie në një sipërfaqe metalike, mund te jetoje deri ne 12 orë, prandaj 

sugjerohet larja e duarve me sapun dhe uje  sa me mire. 
• Coronavirusi, kur bie në pëlhura, qëndron për 9 orë, kështu që larja e rrobave ose 

ekspozimi i tyre në diell për 2 orë është e mjaftueshme për eleminimin e tij. 
• Përdorimi i dizinfektantëve me përbërje etanoli mbi 70% e vret atë. 
• Nëse  është i ekspozuar në një temperaturë prej 26-27 ° C, do të vritet, nuk jeton në zona 

të nxehta. 
• Larja e shpeshtë e duarëve dhe higjenizimi pas çdo kontakti të jashtëm, ndihmon në 

mospërhapjen e virusit dhe parandalimin e infektimit. 
• Pirja e ujit të nxehtë dhe ekspozimi në diell është mjaft i mirë. 
• Qëndroni larg akullores, ujit të ftohte dhe ushqimit të ftohtë. 
• Gargëzimi me ujë të ngrohtë dhe kripë vret viruset dhe i parandalon ata të vendosen në 

mushkëri. 
• Respektimi i këtyre udhëzimeve është i mjaftueshëm për të parandaluar virusin. 

 
Udhëzime specifike për qendrimin ndaj fëmijëve. 

Qëndroni të qetë dhe të sigurtë. 
Fëmijët do të reagojnë ndaj shqetësimit që i rrethon njëlloj si juve dhe do të ndjekin reagimet 
tuaja verbale dhe joverbale. 
Ajo që thoni dhe bëni në lidhje me situatën e krijuar nga COVID-19, përpjekjet aktuale për 
parandalimin dhe ngjarjet që lidhen me të mund të rrisin ose ulin ankthin e fëmijëve tuaj. 
Nëse në familjen tuaj nuk keni asnjë të infektuar, ju lutem theksojuni fëmijëve tuaj se ata dhe 
familja juaj janë mirë. 
Kujtojuni atyre se ju jeni aty për t'i mbajtur të sigurt dhe të shëndetshëm. Për këtë arsye po 
merren edhe masat përkatëse. 
Lërini fëmijët tuaj të flasin për ndjenjat e tyre  në lidhje me këtë gjë, ndihmojini ata të shprehin 
shqetësimet e tyre duke i mbeshtetur dhe duke u treguar të dashur me ta. Kini durim dhe 
dëgjojini ata. 



 

Bëjeni veten tuaj të disponueshëm për ata. 
Fëmijët mund të kenë nevojë për vëmendje shtesë nga ju dhe mund të dëshirojnë të flasin për 
shqetësimet, frikën dhe të marrin përgjigjie për pyetjet e ndryshme që mund të kenë. 
Eshtë e rëndësishme që ata të dinë se kanë dikë që do t'i dëgjojë dhe se është dikush që do ju 
gjendet gjithmonë pranë; ju lutem gjeni kohë për ta dhe kushtojuni vëmëndje. 
Thuajuni se i doni dhe jepuni shumë dashuri. 

Monitoroni ekspozimin e fëmijës suaj ndaj televizionit dhe mediave sociale. 
Kufizoni shikimin e televizorit ose kërkimet në internet  në lidhje me situatën si dhe kalimin e 
kohës e marrjen e informacioneve përmes rrjeteve apo mediave sociale. Mundohuni të shmangni 
shikimin ose dëgjimin e informacioneve që mund të jenë shqetësuese kur fëmijët tuaj janë të 
pranishëm. Nëse ata e dëgjojnë ose marrin vesh për raste shqetësuese apo humbjen e jetës së 
dikujt, shpjegojuani mirë arsyet, situatën dhe mundohuni ti bëni të kuptojnë se çdo rast është 
individual dhe nuk do të thotë se sipas atij rasti do të jenë edhe të tjerë në masa, në mënyrë që të 
mos ja atashojnë ndodhinë e dëgjuar vetes së vet. 
Flisni me fëmijën tuaj dhe bëjini të kuptojnë se në vorbullën e rrjedhës së informacioneve, jo 
gjithçka është e saktë dhe jo gjithçka duhet të besohet pasi shumë histori rreth COVID-19 që 
qarkullojnë në media apo internet mund të bazohen në thashetheme dhe informacione të pasakta. 
Bisedoni me fëmijën tuaj për informacionin faktik të kësaj sëmundjeje, si kalohet, pra duke e 
trajtuar si një virozë normale dhe për ta kaluar duhet të ushqehemi mirë, të marrim sa më shumë 
vitamina dhe vlera të tjera ushqyese që forcojnë sistemin imunitar - kjo mund të ndihmojë në 
uljen e ankthit dhe frikës. 
Vëzhgimi i vazhdueshëm i të rejave mbi situatën e COVID-19, raportet e vazhdueshme në TV 
dhe portale etj  mund të rrisin ankthin  te fëmijët, prandaj ju lutemi shmangni këtë rrezik. 
Angazhojini fëmijët tuaj me lojëra ose aktivitete të tjera interesante të cilat do të mbushin ditën. 
Në sfondin e masave për mbajtjen në kontakt më të nxënit dhe vijueshmërinë e mësimeve, 
shkollat sipas udhëzimeve të MASR janë duke ofruar mësime online, video orjentuese dhe 
sugjerime për përvetësimin e njohurive në kushte shtëpie. Për këtë komunikoni më shkollën dhe 
mësuesit e fëmijëve për tu përditësuar me marrjen e mësimeve, caktoni oraret e studimit dhe 
kohën e ndjekjes së mësimeve online, psh. te RTSH, kanali i Ministrisë së Arsimit në youtube 
apo faqen e shkollës suaj. Punoni me fëmijët për bërjen e detyrave dhe përvetësimin e 
koncepteve sipas lëndëve përkatëse. Kjo do ju ndihmojë të mbushni kohën e tyre me aktivitet, do 
i ndihmojë ata të jenë të përditësuar me mësimet kur të rifillojë procesi mësimor dhe me e 
rendësishmja do ju jap juve mundësi të qëndroni më shumë me ta duke u larguar paksa nga 
situata që ndodhet vendi.  

Jini të sinqertë dhe të saktë. 
Në mungesë të informacionit faktik dhe të argumentuar, fëmijët shpesh imagjinojnë situata dhe 
gjendje më të përkeqësuara se sa ato që mund të jenë në realitet. 
Mos i injoroni shqetësimet e tyre, por shpjegojuni se në momentin e tanishëm shumë pak njerëz 
në këtë vend janë të sëmurë me COVID-19 dhe se organet kompetente po marrin të gjitha masat 



 

e nevojshme për mospërhapjen dhe trajtimin me sukses të situates. Në të gjithë duhet të 
bashkëpunojmë, të ruhemi sa kemi mundësi duke zbatuar masat e sigurisë që duhet të marrim. 
Kështu do ta kalojmë me sukses gjithë situatën. 
Fëmijëve mund t'u thuhet se kjo sëmundje mendohet se përhapet midis njerëzve që janë në 
kontakt të ngushtë me njëri-tjetrin - kur një person i infektuar kollitet ose teshtin. Mendohet 
gjithashtu se mund të përhapet kur kur jepni dorën apo prekni një sipërfaqe ose objekt të 
infektuar, kjo është arsyeja pse është kaq e rëndësishme të mbroni veten. 
Prandaj në duhet ti shmangim vendet e populluara, daljet pa ndonjë arsye të madhe dhe të ruajme 
higjenën personale sa më mirë, sidomos në larjen dhe dizinfektimin e duarëve me solucionet 
përkatëse. 

Për informacione shtesë referojuni shërbimeve përkatëse ose mjekut të familjes. 

Rishikimi dhe modelimi i higjenës themelore dhe praktikave të shëndetshme të jetesës për 
mbrojtje. 

Inkurajoni fëmijët tuaj të praktikojë çdo ditë higjienë të mire! 

Hapa të thjeshtë për të parandaluar përhapjen e sëmundjes: 

Lani duart disa herë në ditë për të paktën 20 sekonda.  
Mësojini fëmijët tuaj të përdorin një shami/kartëpecetë njëpërdorimshme sa herë teshtijnë ose 
kolliten dhe ta  hedhin menjëherë pas përdorimit në vendin e duhur.  Gjithashtu, kur të teshtijnë 
ose kolliten, të  vendosin hundën dhe gojën në kthesën e bërrylit të tyre.  
Këshillojini fëmijët tuaj të përdorin një mënyrë tjetër alternative për tu  përshëndetur në vend të 
dhenies së dorës. Në këtë mënyrë mund të përhapen më pak mikrobe. 
Dhënia e udhëzimeve të fëmijëve për atë që mund të bëjnë për të parandaluar infeksionin u jep 
atyre një sens më të madh kontrolli mbi përhapjen e sëmundjes dhe do të ndihmojnë për të 
zvogëluar ankthin e tyre. 
Inkurajojini fëmijët tuaj të mbajnë një dietë të ekuilibruar, të flenë mjaftueshëm dhe të ushtrojnë 
rregullisht aktivitet fizik ne ambjente të sigurta; kjo do t'i ndihmojë ata të zhvillojnë një sistem të 
fortë imunitar për të luftuar sëmundjet. 

Duke ju falenderuar për vemendjen, lutemi që kjo situate të kalojë sa më lehtshëm dhe me sa më 
pak probleme e pasoja. 

         Përgatiti 

Bledar Zeneli- Psikolog   

Klodian Zaimi- Drejtor 

Shkolla jopublike “Hafiz Ibrahim Dalliu” 

Së bashku në rrugën e dijes …  


