
Për publikun

5 Pyetje dhe përgjigje: 

Të jesh aktiv gjatë COVID-19



Lutem konsideroni që informacionet për COVID-19 janë në përditësim të

vazhdueshëm në vijim të zbulimeve dhe fakteve për këtë sëmundje të re.



Burimi i Informacionit

Materiali është përshtatur në shqip bazuar në informacionin e përditësuar të

OBSH-së, për pyetjet që mund t’i bëhen

Mjekëve të Familjes dhe infermjerëve gjatë aktivitetit të përditshëm

lidhur me si të jesh aktiv gjatë COVID-19.



Trualli

Çdonjëri prej nesh është përgjegjës për të pakësuar përhapjen e infeksionit

duke patur informacionin e duhur dhe duke zbatuar masat e autoriteteve në

vend.  

Së bashku mund të mbrojmë veten dhe të gjithë të tjerët rreth nesh.



Qëllimi

Ky material është publikimi i katërt i një serie materialesh trajnimi lidhur me 

COVID-19 bazuar në pyetjet që u bëhen profesionistëve shëndetësore nga

publiku

me qëllim

informimin motivues të publikut lidhur me rolin e tyre në parandalimin e

përhapjes së COVID-19 duke mbrojtur veten dhe të tjerët përreth.



P1. Çfarë është aktiviteti fizik?

Aktiviteti fizik përfshin të gjitha format e zbavitjes aktive, pjesëmarrjen

në sporte, çiklizmin dhe ecjen, si dhe aktivitete që ju bëni në punë, në

dhe rreth shtëpisë dhe kopshtit. Nuk është vetëm stërvitje ose sport.

Loja, vallëzimi, kopshtaria, madje edhe pastrimi i shtëpisë dhe kryerja

e pazareve të rënda është pjesë e të qenit fizikisht aktiv.

Gjatë epidemisë COVID-19, kur shumë prej nesh janë shumë të

kufizuar në lëvizjet tona, është bërë edhe më e rëndësishme që

njerëzit e të gjitha moshave dhe aftësive të jenë sa më aktivë që të jetë

e mundur.



P2. Përse na nevojitet aktiviteti fizik? (1)

Nga aktiviteti fizik i rregullt përfiton si
trupi ashtu edhe mendja.

Aktiviteti fizik mund të ulë presionin e
lartë të gjakut, ndihmon kontrollin e
peshës trupore dhe zvogëlon rrezikun
e sëmundjeve të zemrës, të goditjes
në tru, të diabetit tip 2 dhe të llojeve të
ndryshme të kancereve. Ai gjithashtu
përmirëson forcën e kockave dhe të
muskujve dhe rrit ekuilibrin,
elasticitetin dhe formën fizike.

Për të moshuarit aktivitetet që
përmirësojnë ekuilibrin ndihmojnë në
parandalimin e rrëzimit dhe të
dëmtimeve pasuese.



P2. Përse na nevojitet aktiviteti fizik? (2)

Për fëmijët, aktiviteti i rregullt fizik ndihmon në rritjen dhe zhvillimin e

shëndetshëm të tyre dhe zvogëlon rrezikun për sëmundje të mëvonshme.

Përmes aktivitetit të rregullt fizik, fëmijët mund të zhvillojnë aftësi lëvizëse

themelore dhe të ndërtojnë marrëdhënie shoqërore.

Aktiviteti i rregullt fizik përmirëson shëndetin mendor, ul rrezikun për depresion,

dhe vonon shfaqjen e demencës, duke përmirësuar dhe ndjesinë e

përgjithshme të mirëqenies.



P3. Sa aktivitet fizik rekomandohet? 

OBSH-ja rekomandon që njerëzit e të 
gjitha moshave për të përfituar shëndet 
dhe mirëqenie duhet të bëjnë të paktën:

Foshnjat nën moshën 1 vjeç :

• duhet të jenë fizikisht aktiv disa herë
në ditë.

Fëmijët nën 5 vjeç:

• duhet të shpenzojnë të paktën 180 
minuta në ditë me aktivitete fizike. 
Fëmijët 3-4 vjeç duhet të jenë aktivë
mesatarisht ose fuqishëm për një orë
në ditë.



P3. Sa aktivitet fizik rekomandohet? 

Fëmijët dhe adoleshentët e moshës 5-17 vjeç

• të gjithë fëmijët dhe adoleshentët duhet të bëjnë të paktën 60 minuta në ditë

aktivitet fizik me intensitet mesatar dhe të fortë, përfshirë aktivitete që forcojnë

muskujt dhe kockat, të paktën 3 ditë në javë.

Të rriturit mbi moshën 18 vjeç

• duhet të bëjnë gjithsej të paktën 150 minuta aktivitet fizik me intensitet

mesatar gjatë gjithë javës, ose të paktën 75 minuta aktivitet fizik me intensitet

të fortë gjatë gjithë javës, përfshirë aktivitetet e forcimit të muskujve 2 ose më

shumë ditë në javë.

• Më të rriturit me lëvizshmëri më të dobët, duhet të bëjnë aktivitet fizik për të

përmirësuar ekuilibrin dhe për të parandaluar rrëzimin, 3 ose më shumë ditë në

javë.



P3. Sa aktivitet fizik rekomandohet?

Çdo aktivitet fizik është më i mirë se asnjë. Filloni me aktivitete fizike të

vogla dhe për një kohë të shkurtër dhe me kalimin e kohës rritni gradualisht

kohëzgjatjen, shpeshtësinë dhe intensitetin.

Të qenit aktiv gjatë pandemisë COVID-19 është sfiduese për të gjithë ne. Për

shkak se mundësitë për të qenë fizikisht aktiv janë më të kufizuara, është edhe

më e rëndësishme të planifikoni për çdo ditë mënyrat për të qenë aktiv dhe për

të zvogëluar kohën e qëndrimit ndenjur për periudha të gjata.

Mos harro:

Kjo është një kohë kritike për të siguruar që të gjithë të lëvizim më shumë dhe

të qëndrojmë ndenjur më pak.



P4. Si të jem i sigurtë duke bërë ushtrime fizike? (1) 

Mbaj parasysh:

Mos bëj ushtrime fizike nëse ke temparaturë, kollë ose vështirësi në

frymëmarrje. Qëndro në shtëpi, pusho dhe kërko vëmëndje mjekësore duke

telefonuar në kohë 127 ose mjekun tënd të familjes.

Nëse je në gjendje të dalësh për një ecje, për një xhiro me biçikletë, ose

nëse shkon në një park apo në një hapësirë publike për të ecur, për të

vrapuar ose për tu ushtruar fizikisht, gjithmonë zbato distancimin fizik dhe laj

duart me sapun dhe ujë përpara se të dalësh nga shtëpia, kur arrin aty ku do

të shkosh dhe menjëherë sapo të arrish në shtëpi. Nëse uji dhe sapuni nuk

janë në dispozicion, pastro duart me dizinfektant me bazë alkooli.



P4. Si të jem i sigurtë duke bërë ushtrime fizike? (2)

Përditësohu dhe zbato rregullat e autoriteteve lidhur me kufizimet e

numrit të njerëzve me ty jashtë shtëpisë dhe kufizimet në përdorimin e

ambjenteve publike për aktivitet fizik ose të pajisjeve në to.

Nëse nuk je gjithmonë aktiv, fillo ngadalë dhe me aktivitete me intensitet të ulët,

si ecje dhe ushtrime fizike me ndikim të vogël. Fillo me periudha të shkurtra

kohe si psh për 5-10 minuta dhe gradualisht shko deri në 30 minuta, ose në

mënyrë më të vazhdueshme dhe graduale për pak javë.

Është më mirë dhe më e sigurtë të jesh aktiv për periudha të shkurtra dhe

më të shpeshta se sa të përpiqesh të jesh aktiv për periudha të gjata kur

ende nuk je gati për to.



P4. Si të jem i sigurtë duke bërë ushtrime fizike? (3)

Zgjedh aktivitetin e duhur sepse kështu ti do të ulësh rrezikun e dëmtimit

dhe do të kënaqesh më shumë. Zgjedh intensitetin e duhur sipas gjendjes

tënde shëndetësore dhe fizikut tënd.

Mbaj parasysh kur ti bën ushtrime fizike të nivelit të lehtë deri mesatar ti mund

të marrësh frymë rehat dhe të bashkëbisedosh.



P5. Si të jem aktiv në shtëpi apo rreth saj? (1) 

Përpiqu dhe ul periudhat e kohës që
shpenzon duke qëndruar ndenjur kur punon,
studjon, sheh televizor, lexon, përdor rrjetet
sociale, ose luan duke përdorur ekranin e
televizorit, kompjuterit, tabletit etj. Pakëso kohën
e të qëndruarit ndenjur duke bërë pushime të
shkurtra aktive 3-5 minutshe, çdo 20-30 minuta.
P.sh ngrihu në këmbë dhe shtriqu, ose më mirë
bëj një ecje rreth shtëpisë, ngjit dhe zbrit shkallët
ose bëj një ecje në kopësht/oborr. Thjesht duke
lëvizur përreth dhe duke u shtriqur ti mund të
përmirësosh shëndetin dhe mirëqënien tënde.



P5. Si të jem aktiv në shtëpi apo rreth saj? (2)

Krijo rutinën tënde për të qenë aktiv çdo
ditë duke planifikuar një aktivitet fizik; duke u
ushtruar fizikisht vetë ti, ose duke iu bashkuar
ndonjë programi ushtrimi fizik on line, ose duke
vendosur një kohë të caktuar për të qenë aktiv
on line me shokët ose kolegët.

Duke i kushtuar një kohë të caktuar marrjes me
aktivitet fizik ju ndihmon që ta bëni atë përditë.
Vendose këtë kohë në ditarin tënd sepse kjo do
të të ndihmojë të ta kujtojë. Zbatoje, sepse
ditari të ndihmon të krijosh rutinën tënde dhe t’i
përshtatesh mënyrave të reja të punës, të të
studjuarit dhe të jetës familjare në kushtet e
kufizimeve nga COVID-19.



P5. Si të jem aktiv në shtëpi apo rreth saj? (3)

Qëndro aktiv me familjen tënde dhe shokët e shoqet tuaja!

Komunikimi me të tjerë të ndihmon ty dhe familjen tënde në shtëpi dhe

kudo, që të shpenzoni kohë së bashku dhe të jeni aktiv.

Planifikimi i kohës për të qenë aktiv me fëmijët tuaj me lojëra aktive në

shtëpi, ecje në park ose duke ngarë biçikletën mund të jetë një mënyrë

që e gjithë familja të argëtohet, të jetë së bashku dhe në të njëjtën kohë

aktive dhe e shëndetshme në shtëpi.



P5. Si të jem aktiv në shtëpi apo rreth saj? (4)

Vendos për veten dhe familjen tënde
QËLLIME TË TË QENURIT AKTIV, duke
zgjedhur një tip specifik aktiviteti, periudhë të
ditës dhe ose minuta që do të shpenzosh
çdo ditë. Bëj që çdo anëtar i familjes tënde
të zgjedhë objektivat e veta. Kjo mund të
jetë pak sfiduese, por me ndihmën e familjes
ose të shokëve mund të bëhet realitet dhe
në të njëtën kohë edhe motivuese..
Dokumentoje progresin tënd në një grafik të
aktivitetit fizik dhe nëse mendon se kjo të
ndihmon, shpërbleje vehten me diçka që ia
vlen



Ide për aktivitete fizike për t’ju ndihmuar ju, të

qëndroni aktiv

Për fëmijët nën 1 vjeç

Shpenzo rregullisht kohë duke bërë lojëra në dysheme me

foshnjen tuaj në pozicionin e përkulur përpara dhe bëje këtë

lojë gjatë gjithë ditës kur foshnja është zgjuar.

Për fëmijët nën 5 vjeç

• Lojëra aktive në dhe rreth shtëpisë – shpik/gjej lojëra të

cilat përfshijnë të qenurit aktiv dhe mund të zhvillojnë në

të njëjtën kohë aftësitë e hedhjes, kapjes, shkelmimit si

dhe zhvillimin e ruajtjes së pozicionit dhe të ekuilibrit.

• Lojëra aktive gjatë të cilave fëmijët marrin frymë më

shpejt dhe dihasin, të tilla si vrapimi përreth, ikja që të

mos të kapë tjetri dhe kërcime



Ide për aktivitete fizike për t’ju ndihmuar ju, të qëndroni aktiv

Për fëmijët dhe adoleshentët 5-17 vjeç

• Bëj lojëra aktive me familjen. 

• Bëju pjesë e lojërave aktive ose e orëve të
mësimit me aktivitete on line. Kërko gjithashtu
për orë mësimi të edukimit fizik on line si edhe
ushtrime rutine për adoleshentët. 

• Mundëso lojëra që bëhen në shtëpi si, kërcim
litari, lojë me viza dhe pafka; krijo lojëra dhe
sfida që përfshijnë të qenurit aktiv. 

• Mëso aftësi dhe lojëra të reja.

• Nxit bërjen e ushtrimeve që forcojnë muskujt, si
ngritje peshash edhe me pesha të
improvizuara, si shishe me ujë ose me rërë.  



Ide për aktivitete fizike për t’ju ndihmuar ju, të qëndroni aktiv

Për të rriturit

• Ngjit shkallët sa më shumë të mundesh dhe
mendoje atë si një mundësi për të qenë aktiv. 

• Përdor punët e përditshme të shtëpisë si një
mënyrë për të qenë më aktiv. 

• Bashkoju një programi të ushtrimit fizik on 
line ose bëj aktivitetin fizik që e ke rutinë me 
muzikën që të pëlqen dhe që mundëson
përdorimin e një numri të madh muskujsh
dhe rrit të rrahurat e zemrës. 

• Bëj ushtrime që forcojnë muskujt, si ngritje
peshash edhe duke improvizuar pesha me 
shishe të mbushura me ujë ose duke 
përdorur peshën e trupit tënd duke bërë
pompa, ulje dhe ngritje. 

• Përdor kohë për argëtim, si p.sh duke 
kërcyer me muzikë



Për të moshuarit: 10 hapa për të qënë të shëndetshëm gjatë COVID-19

1. Ruaj regjimin tënd të zakonshëm
sa më shumë të jetë e mundur, 
përfshirë gjumin, vaktet ushqimore
dhe aktivitetin fizik

2. Mbaj kontaktet me të tjerët.  Fol me 
të dashurit tuaj dhe me ato që ke
besim çdo ditë ose sa më shumë të
mundesh duke përdorur telefonin, 
bisedat me video ose me mesazhe, 
duke shkruar letra etj. Përdore këtë
kohë për të ndarë ndjenjat tuaja me 
ato që dëshiron dhe duke bërë gjërat
që të pëlqejnë së bashku me to në
kohë, por në distancë.  



Për të moshuarit: 10 hapa për të qënë të shëndetshëm

gjatë COVID-19

3. Ji fizikisht aktiv çdo ditë. Pakëso kohën e të ndenjurit ulur dhe bëje si

rutinë të përditshme 30 minuta ushtrim fizik. Sigurohu që bën aktivitete që

janë të sigurta dhe të përshtatshme për fizikun tënd dhe të këshillura nga

mjeku yt i familjes. Bëj punët e përditshme të shtëpisë si një mënyrë për

tu mbajtur fizikisht aktiv, ose ndiq ndonjë program aktiviteti fizik për

moshën tuaj on line ose kërce me muzikën që të pëlqen.

4. Pi ujë dhe ushqehu shëndetshëm dhe me vaktë të balancuara mirë. Kjo

do ju mbajë ju të hidratuar, do të ndihmojë të forconi sistemin truaj imunitar

dhe të pakësoni rrezikun për sëmundje kronike dhë sëmundje infektive.



Për të moshuarit: 10 hapa për të qënë të shëndetshëm

gjatë COVID-19

5. Shmang duhanin dhe pirjen e alkoolit. Duhanpirësit ka gjasa të jenë më

të rrezikuar për forma të rënda të COVID-19 sepse pirja e duhanit cënon

kapacitetin e mushkërive. Vetë duhanpirja rrit shansin për tu infektuar sepse

akti i pirjes së duhanit rrit gjasat e transmetimit të virusit nga dora tek goja.

Konsumimi i alkoolit jo vetëm që ju çrregullon të fjeturin, por mund të rrisë

rrezikun që të rrëzoheni, dobëson sistemin tuaj imunitar dhe ndërvepron me

barnat e mundshme që ju merrni. Prandaj, kufizoni sasinë e alkoolit që pini

ose mos e konsumoni aspak atë.

6. Ndërpritni herë pas here marrjen e lajmeve rreth COVID-19. Ekspozimi

për një kohë të gjatë ndaj tyre shkakton ndjenjat e ankthit dhe të

dëshpërimit. Përditësohu në kohë të caktuara të ditës nga burime lokale dhe

kombëtare zyrtare në mënyrë që t’ju ndihmojë të dalloni faktet nga

thashethemet dhe të pavërtetat.



Për të moshuarit: 10 hapa për të qënë të shëndetshëm

gjatë COVID-19

7. Mbani veten të angazhuar në aktivitete që ju pëlqejnë, ju argëtojnë ose

ju bëjnë të mësoni diçka të re. Aktivitete zhvilluese të mendjes, si të

lexuarit, ose të bërit fjalëkryqe/sudoku ju mbajnë mendjen tuaj “të zënë”

duke ju mbajtur larg shqetësimeve. Ju mund të përdorni këtë kohë

gjithashtu për të mbajtur një ditar.

8. Nëse ju keni ndonjë problem shëndetësor merrni barnat siç përshkruhen

në recetën tuaj dhe respektoni këshillat e mjekut tuaj të familjes lidhur me

vizitat shëndetësore ose konsultat në telefon.



Për të moshuarit: 10 hapa për të qënë të shëndetshëm

gjatë COVID-19

9. Nëse keni ndonjë emergjencë shëndetësore merrni në telefon 127 ose

mjekun tuaj të familjes.

10.Nëse stresi, shqetësimi, frika ose hidhërimi bëhet pjesë e të

përditshmes suaj për disa ditë rresht, kontakto mjekun tënd të familjes

për të mësuar ku mund të merrni mbështetje psiko-sociale. Nëse

ndjeheni i abuzuar ose i dhunuar nga të tjerët raportojeni këtë gjithashtu tek

Mjeku juaj i Familjes.



Ku të kërkosh ndihmë dhe më shumë informacion

Për më shumë ide kërko në internet dhe përdor median sociale për të marrë

sugjerime dhe gjetur burime falas të përshtatshme për fëmijë të të gjitha

moshave dhe për të rritur për të gjitha llojet e fizikut dhe të gjendjeve

shëndetësore.
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