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HYRJE
Një prezantim i fushatës dhe
rëndësia e saj për komunitetet
tona.

04

SI TË RUAJMË
KONTAKTET
Si t’iu qaseni të moshuarve dhe të
prekurve dhe si të kontaktoni
personelin e njësisë së reagimit.

05

KUR NDIHESH VETËM
Mënyrat në të cilat ju mund të
tregoni bujarinë tuaj pa rrezikuar
veten, ose ata përreth jush.

07

SI TË MOBILIZONI
DHE FRYMËZONI
Kontributet tuaja individuale janë
të mëdha! Por le të shohim se si
mund t'i lidhim të gjitha këto ide
për të mobilizuar njëri-tjetrin.

08

MASAT E SIGURISË
PËR TË RINJTË DHE
VULLNETARËT
Eshtë e rëndësishme që të gjithë
ata që marrin pjesë në këtë fushatë
të marrin masa paraprake, dhe të
ndjekin këshillat e Organizatës
Botërore të Shëndetit (OBSH) dhe
udhëzimet e autoriteteve
përkatëse për sigurinë.

HYRJE

Për disa karantina është si opsion, por për
disa të tjerë ajo është e detyrueshme.
Realiteti
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shoqërisë kjo mund tú shkaktojë ankth
duke i lënë kështu të ndjehen të vetmuar,
pa ndihmë dhe të izoluar.
Fushata ka për qëllim:

ASKUSH NUK ËSHTË I KOTË NË

Mobilizimin dhe inspirimin e të rinjve
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përkrahje njerëzve në nevojë.

- CHARLES DICKENS

Individë të moshuar që tregohen të
kujdesshëm për të dalë jashtë.
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COVID-19

është

minimizimi

kontakteve me të tjerët në shoqëri.

i

e

të

gjithë

personelit

të

situatën e krijuar nga COVID-19, qoftë
mjekë/e, infermierë/e, shitës dhe të
tjerë.

VULNERABËL/ TË VETË-IZOLUAR/PERSONA PËRGJEGJËS TË
NJËSIVE TË SHËRBIMIT?
RËNDËSIA E KRIJIMIT TË KONTAKTEVE
Është e rëndësishme që të rinjtë të kontaktojnë me të gjithë personat e komunitetit
të tyre të cilët janë të izoluar nga pjesa tjetër. Duke marrë paraprakisht masat
mbrojtëse të theksuara në pjesën e 5-të, paraqituni pranë qendrave komunitare,
vendet e adhurimit dhe kërkoni që t’ju orientojnë në vendet e duhura. Në
momentin që keni arritur të krijoni kontakte, t’i pyesni dhe kuptoni nevojat e secilit
individ. Ato mund të jenë të ndryshme duke filluar nga blerja e sendeve të
ndryshme, caktimi i takimeve tek mjeku apo thjesht mbajtja e kontakteve të
vazhdueshme me secilin prej tyre. Shiko tek pjesa e “Veprimeve të sygjeruara” për
inspirim.

KRIJONI DHE RUANI MARRËDHËNIET

NDJEKJA

Sigurohuni që veprimet tuaja janë të
vazhdueshme. Me këtë frymë, është e
rëndësishme që ju të mbani lidhje të
vazhdueshme me këdo që keni arritur të
keni kontakte dhe kontrollojini ata
rregullisht.
Transmetohet
se
Profeti
Muhamedi (s.a.v.s) tha: “Merrni përsipër
vepra të mira vetëm aq sa keni mundësi,
sepse veprat më të mira janë ato që janë të
vazhdueshme edhe pse të pakta.”

Mbani një regjistër të personave të
cilët keni kontaktuar ose ndihmuar
(shihni templete-et) me qëllim që të
dini kur do t’iu duhet t’i kontrolloni
përsëri ata. Është gjithashtu e
rëndësishme të kujdeseni për veten
tuaj. Ne ju sygjerojmë që të punoni
me miqtë, duke ndarë detyrat me
njëri-tjetrin dhe kështu forconi edhe
miqësinë tuaj.

EVETKATNOK
I IMIJIRK

SI TË KONTAKTOJME ME INDIVIDË TË MOSHUAR/PERSONA

NDJENJA E
VETMISË
NË KOHËN
E KORONA
VIRUSIT

DISA NJERËZ JANË SHUMË TË
NDIKUAR NGA DISTANCIMI SOCIAL
QË KY VIRUS PO SHKAKTON DHE
KËSHTU NDJEHEN SHUMË TË
VETMUAR. POR, SI MUND T’I BËJMË
ATA TË NDJEHEN SE PO KUJDESEMI
PËR TA PA U FUTUR NË RREZIK PËR
T’U INFEKTUAR?

LETËR MIQËSORE
Shkruaj një letër me mesazhe
motivuese dhe dërgojua njerëzve që
mendon se kanë nevojë për këtë gjest
mirësie. Ju rekomandojmë që të
shfrytëzoni faqet online për të dërguar
mesazhet tuaja.

TELEFONATË MIQËSORE
Telefononi personat që janë të rrezikuar
nga virusi dhe bëjini ata të buzëqeshin!
Dëgjojini ata, bëjini të ndjehen rehat
dhe tregojuni që jeni aty për ta. Një
gjest i vogël dhe i mirë mund t’i
ndihmojë ataqë të ndjehen më mirë në
këto kohë të vështira.

NDIHMË ME MJETE TRANSPORTI
Njerëzit që janë të izoluar nuk mund të
largohen nga shtëpitë e tyre. Shfrytëzoji
begatitë e veturës/biçikletës dhe
shëndetin e mirë për t’i ndihmuar.
Bëni pazarin për ta
Dërgo/Mbledh letrat e tyre tek
zyra e postës
Dorëzojini artikujt ushqimorë ose
ilaçet që u duhen
Në fund të këtij udhëzimi, tek shtojca,
mund të gjeni një shembull të kartës
ndihmëse që mund ta shpërndani në
komunitetin tuaj lokal: në kutitë
postare, në shitore, farmaci dhe vende
tjera të dukshme.

NDJENJA E
VETMISË
NË KOHËN
E KORONA
VIRUSIT..
MBLEDHJA E FONDEVE NË NIVEL
LOKAL PËR T’I MBËSHTETUR ATA QË
KANË NEVOJË

Disa njerëz të rrezikuar gjithashtu do të
kenë edhe vështirësi financiare. Kini
kujdes që t’i identifikoni këta njerëz,
pasi jo të gjithë të lënë të kuptosh për
vështirësitë e tyre financiare. Për t’i
ndihmuar mund të konsideroni këto
pika:
Krijoni një faqe personale online për
të mbledhur fonde dhe ftoni familjet
dhe

miqtë

dhuruar.o

tuaj

për

të

Përdorni foto/video që

kanë ndikim dhe trego histori të
njerëzve

për

të

cilët

jeni

duke

mbledhur fonde.
Nëse jeni duke bërë pazar për ta,
sigurohuni që të merrni ofertat dhe
çmimet më të mira, kërkoni për
zbritje.

SI TË
MOBILIZOHEMI
DHE TË
INSPIROJMË TË
TJERËT?
KONTRIBUTET TUAJA PERSONALE
JANË FANTASTIKE! POR, TË SHOHIM SI
MUND TI NDËRLIDHIM TË GJITHA KËTO
IDE DHE TË MOBILIZOJMË NJËRITJETRIN.

PERHAPE FJALEN
Tani që shumë njerëz janë në shtëpi, bota
është më e vogël! Shpërndajeni këtë
mesazh në të gjitha rrjetet tuaja sociale!
Mos harro të
përdorësh #ShpërthimiBujarisë për të
ndihmuar këtë fushatë.

BEHU I DUKSHEM
Bëje veten të dukshëm si vullnetar duke e
përdorur këtë Facebook custom frame në
foton e profilit (duhet të bëjmë një filtër
“Vullnetar – korona”). Në këtë mënyrë do
të bëhesh i dukshëm dhe i lehtë për t’u
gjendur nga njerëzit që kanë nevojë).

QENDRO I PERDITESUAR
Shumë iniciativa veçse kanë nisur në
shtetin tuaj në nivel lokal dhe nacional.
Sigurohu që të shfrytëzosh këto iniciativa
sa të kesh mundësi para se të fillosh një
iniciative të re. Kontrollo këtë pasqyrë për
të gjitha iniciativat në shtetin tuaj!

MENDO & VEPRO LOKALISHT (SHIKO
PJESEN 3)

KËTU JANC DISA PIKA KRYESORE PËR TI
PATUR PARASYSH NËSE BËHENI PJESË E
FUSHATËS
=SIGUROHU QË TË PËRDORËSH MASKË DHE DOREZA
PËRDERISA MERR PJESË NË ÇDO AKTIVITET TË KËSAJ
FUSHATE.
LARGOJU KONTAKTEVE FIZIKE (2M DISTANCË).
PASTROJI DUART RREGULLISHT.
NËSE DUHET TË BRAKTISNI SENDE: VENDOSNI PËRPARA
DERËS, MOS HYNI NË SHTËPI.
JINI TË VËMENDSHËM NDAJ ATYRE QË NDIHMONI DHE
MIQVE TUAJ VULLNETARË.
INKURAJONI RININË NË KOMUNITETIN TUAJ LOKAL PËR TË
MARRË PJESË.
BASHKËPUNONI ME AUTORITETET TUAJA LOKALE DHE
NDJEKNI
UDHËZIMET/KËSHILLAT
E
SHËRBIMEVE
TË
EMERGJENCËS.
RESPEKTO DHE SIGUROHU QË AKTIVITETET JANË NË BAZË TË
GDPR (RREGULLORES SË PËRGJITHSHME PËR MBROJTJEN E
TË DHËNAVE).
JU LUTEM JINI TË VËMENDSHËM KUR PRINTONI MATERIALE
DHE RESPEKTONI AMBIENTIN.
MOS MERRNI PJESË NË ASNJË AKTIVITET NËSE NDJENI
NDONJË SIMPTOMË TË COVID-19.

MASAT E
SIGURISË SË
PER TE RINJTE
DHE
VULLNETARET
ËSHTË E RËNDËSISHME PËR TË
GJITHË ATA QË MARRIN PJESË NË
KËTË FUSHATË QË TË MARRIN TË
GJITHA MASAT PARAPRAKE, TË
NDJEKIN KËSHILLAT E
ORGANIZATËS BOTËRORE TË
SHËNDETËSISË (ËHO) DHE
UDHËZIMET E AUTORITETEVE
LOKALE PËR SIGURINË.

MASAT E
SIGURISË SË PËR
TË RINJTË DHE
VULLNETARËT
ËSHTË E RËNDËSISHME PËR TË GJITHË ATA QË

LEXONI MË SHUMË RRETH
KËSHILLAVE TË ORGANIZATËS
BOTËRORE TË SHËNDETËSISË
(WHO)

https://www.who.int/emergencies/diseases/nove
l-coronavirus-2019/advice-for-public

MARRIN PJESË NË KËTË FUSHATË QË TË
MARRIN TË GJITHA MASAT PARAPRAKE, TË
NDJEKIN KËSHILLAT E ORGANIZATËS
BOTËRORE TË SHËNDETËSISË (WHO) DHE
UDHËZIMET E AUTORITETEVE LOKALE PËR
SIGURINË.

UDHËZIMET E QEVERISË SUAJ
https://shendetesia.gov.al/koronavirusi-i-ri-dhe-masatndaj-tij/

HEJ! Nëse je vetë-izoluar, unë jam këtu për të ndihmuar
Emri im: ………………………………………………………………….
Unë jetoj në: …………………………………………………………..
Numri im i telefonit: ………………………………………………..
Nëse je vetë-izoluar për shkak të COVID-19, unë mund të ndihmoj me:
Të bëj pazaret për ty
Telefonatë miqësore

Dërgim të postës
Kërkesa urgjente

Korona virusi është ngjitës. Të lutem merri të gjitha masat paraprake për tu
siguruar që nuk po shpërndan tjetër veçse mirësi. Largohu kontaktit fizik (2m
distancë). Pastroji duart rregullisht. Artikujt duhet të vendosen para derës.

HEJ! Nëse je vetë-izoluar, unë jam këtu për të ndihmuar
Emri im: ………………………………………………………………….
Unë jetoj në: …………………………………………………………..
Numri im i telefonit: ………………………………………………..
Nëse je vetë-izoluar për shkak të COVID-19, unë mund të ndihmoj me:
Të bëj pazaret për ty
Telefonatë miqësore

Dërgim të postës
Kërkesa urgjente

Korona virusi është ngjitës. Të lutem merri të gjitha masat paraprake për tu
siguruar që nuk po shpërndan tjetër veçse mirësi. Largohu kontaktit fizik (2m
distancë). Pastroji duart rregullisht. Artikujt duhet të vendosen para derës.
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