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R
regulloret mbi  shëndetin dhe të sigurinë në 
vendin e punës janë parësore për mirëqe-
nien e punonjësve dhe punëdhënësit. 
Punonjësit janë burimi më i vlefshëm dhe 
mbrojtja e shëndetit të tyre do të jetë për-

parësia kryesore.
Legjislacioni shqiptar thekson rëndësinë e sig-

urisë dhe mbrojtjes së shëndetit në vendin e punës, 
duke caktuar punëdhënësin përgjegjës për marr-
jen e masave të kërkuara... 

FALIMENTIT 
SI TË ZGJIDHËSH MOSMARRËVESHJET GJATË 

JASHTË 
SISTEMIT 
TË 
GJYKATAVE

PROJEKSIONET PËR 
EKNOMINË PAS COVID 19

AmCham  flet për zgjidhjet 
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Ndikimi i Covid 19 
në procesimin e të 
dhënave personale
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Si të menaxhohen 
rregulllat mbi shëndetin

DHE SIGURINË NË VENDIN E PUNËS NË 
KONTEKSTIN E COVID-19?

MENAXHIMI 
i  SITUATËS

PARË NGA KËNDVËSHTRIMI I KAPITALIT NJERËZOR
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IFC ORIENTON ANËTARËT E DHOMËS AMERIKANE MBI DETAJET E NEGOCIMIT MES DEBITORIT DHE KREDITORIT

Si të zgjidhësh mosmarrëveshjet gjatë 
falimentit jashtë sistemit të gjykatave

KARAKTERISTIKAT E MARRËVESHJES JASHTËGJYQËSORE
» E negociuar dhe e lidhur plotësisht jashtë gjyqësorit
» Proces informal
» Proces kolektiv
» Proces vullnetar dhe detyrues për palët
» Lidhur në formë shkresore

përfitojnë shumë.
Duke listuar avantazhet e ne-

gocimit, ekspertët kanë shpjeguar 
se procesi i ndodhur jashtë dyerve 
të gjykatave me dakortësinë e dy 
palëve, është një proces jo formal, i 
cili ka kosto të ulta dhe nuk ka nevojë 

të bëhet publik. Gjithashtu procesi 
mbetet i pasupervizuar dhe është i 
shpejtë. 

Ndërkaq ky proces i konsideru-
ar si jo formal, ka dhe kufizimet e 
veta. Ai ka nevojë për mirëbesim 
dhe mund të hasë rrugës dhe rezis-
tencën e kreditorëve të cilët duke 
qënë të ndryshëm kanë dhe intere-
sa të ndryshme. Kështu gjatë har-
timit të marrëveshjes, palët duhet 
të japin informacion të vërtetë dhe 
duhet të ofrojnë akses mbi infor-

macionin dhe aktivet e debitorit si 
dhe situatën e tij financiare. Konfi-
dencialiteti është një tjetër element 
që duhet mbajtur në konsideratë 
gjatë hartimit të marrëveshjes duke 
i detyruar palët të mos bëjnë publik 
asnjë informacion që është shkëm-
byer gjatë negociatave.

Në fund marrëveshja edhe pse 
është një dakortësim mes debitorit 
dhe kreditorit duhet miratuar me 
shumicë të cilësuar dhe është e 
mbrojtur nga veprimet e shmangjes.

Z
gjidhja e mosmarrëveshjeve 
në biznes  jashtë sistemit gjy-
qësor në cështjet e falimentit, 
ka qënë tema e workshopit të 
organizuar nga Dhoma Amer-

ikane dhe IFC . Dhoma Amerikane e 
konsideron të rëndësishme të orien-
tojë nëpërmjet forumeve dhe semin-
areve anëtarët e saj me masat e reja 
ligjore dhe administrative, të ndër-
mara për të udhëzuar veprimtarinë 
e biznesit në një situatë krize si kjo e 
Covid -19. 

IFC ka orientuar bizneset e 
Dhomës Amerikane nëpërmjet ek-
spertëve më të mirë të fushës, mbi 
mënyrat se si duhen promovuar 
menyrat alternative si negocimi e 
ndërmjetesimi mes paleve kreditore 
dhe debitore në këtë proces. 

Mosmarrëveshjet  kontraktuale 
dhe detyrimet debitore në prag të fal-
imentit, shpesh janë objekt  gjykimi 
i gjykatave dhe kërkojnë kohën dhe 
koston e vet. Por nëpërmjet procesit 
të zgjidhjeve të mosmarrëveshjeve 
jashtë gjykatës, të dy palët mund të 

EKONOMIA PO DEL NGA 
NJË SITUATË E VËSHTIRË 
E PAPRECEDENTË NË 
TË CILËN U PËRFSHI 
E GJITHË BOTA, DHE 
TASHMË PYETJA QË 
SHTROHET ËSHTË SI DO 
TË VAZHDOJMË?

Kush janë rrugët 
më të sigurta për të 
ngritur një ekonomi që 
lëngon dhe politikat 
sektoriale që do ta 
mbështesin? Këtë pyet-
je ka shtruar Këshilli 

Investimeve përballë 
anëtarëve të saj, të 
cilët janë organizatat 
më prestigjoze të 
biznesit në vend dhe 
përfaqësojnë një bazë 
të gjerë të komunitetit 
të biznesit.

Dhoma  Ameri-
kane e ka zhvilluar 
konceptin e saj të 
daljes nga kriza dhe 
rindezjes së mo-
torëve të ekonomisë, 
nëpërmjet ekspertizës 
së Komitetit të Investi-

meve edhe Tregtisë.
Zhvillimi i Investi-

meve vëndase dhe të 
huaja mbështetur në 
një strategji të qartë, 
parametra të fortë të 
klimës së investimeve, 
sistem incentivues 
dhe mbi të gjitha politi-
ka të qarta sektoriale, 
përbëjnë portofolin 
e ideve që duhen 
përkthyer në projekte 
konkrete. 

Për të mbështetur 
bizneset që mbijetojnë 

falë borxheve, duhet që 
sektorët prioritarë dhe 
që gjenerojnë të ardhura 
për ekonominë të kenë  
gati për zbatim këto pro-
jekte që do të angazho-
jnë biznesin vendas dhe 
investitorin e huaj.  

Covid -19 po ndry-
shon sjelljen e tregjeve 
dhe po e orienton 
zinxhirin e furnizimeve 
të investitorëve nga Asia 
në pjesën tjetër të botës 
si dhe në Europën Lin-
dore.  Ky është një shans 
i madh për Shqipërinë 
e cila ndërsa ka një fuqi 
punëtore të re dhe të 
kualifikuar dhe kushte 
gjeografike të përsha-
tatshme, duhet të bëhet 
konkurruese në Rajon 
edhe nëpërmjet siste-
meve fiskale, ligjore dhe 
proceduriale.

PROJEKSIONET PËR 
EKNOMINË PAS COVID 19
AmCham  flet per zgjidhjet
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...Masat janë të nevo-
jshme për përmirësimin e 
kushteve të punës, mbrojt-
jen e jetës, integritetin dhe 
shëndetin si dhe mbrojt-
jen fizike dhe mendore të 
punonjësve. Masat ligjore që 
punëdhënësit duhet të sig-
urojnë janë kujdesi për hig-
jenën në vendet e punës të 
nevojshme për parandalim-
in e ndonjë sëmundje dhe 
aksidenti, informimin dhe 
trajnimin e vazhdueshëm 
të punonjësve për rreziqet 
e mundshme që lidhen me 
punën, si dhe masat kolektive 
dhe individuale për mbrojtjen 
e të punësuar.

Për shkak të zhvillimeve 
të fundit që kanë ndodhur 
në Shqipëri si rrjedhojë  e 
COVID-19, pas një periud-
he pezullimi të shumicës së 
veprimtarive tregtare, duke 
filluar nga 27 Prilli 2020 disa 
biznese mund të kryejnë 
aktivitetin e tyre ekonomik. 
Sidoqoftë, këto biznese duhet 
të zbatojnë masat dhe pro-
tokollet e sigurisë të përcak-
tuara në Udhëzimin Nr. 395 
të Ministrisë së Shëndetësisë 
dhe Mbrojtjes Sociale “Re-
komandime të përgjithshme 
për subjektet afariste të le-
juara të kryejnë veprimtari 
në kushtet për lehtësimin e 
masave të marra për të ku-
fizuar përhapjen e COVID-19”. 
Tani më e  rëndësishme se 
kurrë, masat shëndetësore 
dhe të sigurisë janë thel-
bësore për të mbrojtur shën-
detin dhe jetën e punonjësve 
dhe për të kufizuar përhapjen 
e CODIV-19 në mënyrë që të 
zvogëlohet transmetimi i in-
feksionit midis punonjësve 
dhe të ruhet vazhdimësia e 
biznesit, si dhe të krijohet një 
vend i sigurt dhe ambient i 
shëndetshëm i punës.

Masat që duhet të ndër-
marrë çdo biznes varen nga 
lloji i veprimtarisë së kryer 
dhe numri i të punësuarve.

Në varësi të numrit të të 
punësuarve, masat katego-
rizohen në tre nivele:

» PROTOKOLL I GJELBËR 
(0-25 PUNONJËS)

» PROTOKOLL I VERDHË  
(26-50 PUNONJËS)

» PROTOKOLL I KUQ (MË 
SHUMË SE 51 PUNONJËS)

Masat e përgjithshme 
që duhet të ndërmarrë çdo 
punëdhënës janë si më posh-
të:

Sa i përket higjienës, 
punëdhënësi duhet të sig-
urojë vazhdimisht produkte 
higjiene siç janë sapuni i du-
arve, dezinfektuesit me bazë 

alkooli (të paktën 60% alkool), 
letra për pastrimin e duarve 
dhe sipërfaqjeve dhe koshat 
e plehrave të mbyllura që 
duhen pastruar çdo ditë. Për 
më tepër, duhet bërë pastrim 
i vazhdueshëm në vendin e 
punës, siç është dezinfektimi 
i telefonave, tavolinave, tast-
ierave dhe mjeteve të tjera të 
punës.

Në lidhje me masat mbro-
jtëse, punëdhënësi është 
përgjegjës për sigurimin e 
vazhdueshëm të maskave 
mjekësore dhe dorezave 
dhe duhet të sigurojë që 
punonjësit ti përdorin ato. 

Në lidhje me informacionin, 
punëdhënësi duhet të afisho-
jë postera me shenja vizuale 
që inkurajojnë higjenën e du-
arve, të inkurajojnë respek-
timin e praktikave të etikës 
së frymëmarrjes, shenjat 
vizuale që të mos përdorin 
mjetet e punës së njëri-tje-
trit dhe të ruajnë distancën, 
si dhe shenja që tregojnë 
shmangjen e përshëndetjeve.

Për sa i përket distancës 
sociale, distanca prej 2 m 
duhet të respektohet dhe  ku 
ka mundësi të punohet me 
turne, hapësira fizike midis 
punonjësve dhe klientëve 

duhet të rritet dhe sigurimi 
i distancës / shërbimeve 
online duhet të mundëso-
het. Gjithashtu, aty ku është 
e mundur, punëdhënësi 
duhet të zbatojë punë nga 
shtëpia ose orë fleksibël. 
Masat e tjera të rekomandu-
ara janë instalimi i kamer-
ave të mbikëqyrjes, kur ka 
më shumë se 5 punonjës për 
të parë nëse masat higjie-
nike dhe të sigurisë ndiqen 
në mënyrë rigoroze. Për më 
tepër, ventilimi natyror duhet 
të sigurohet, duke marrë 
masa të përshtatshme për të 
ndërhyrë në sistemin e ven-
tilimit.

Punonjësit kanë edhe 
disa detyrime. Përveç zbati-
mit të masave të mësipërme, 
detyrimi më i rëndësishëm 
është deklarimi në rast kon-
takti me një person pozitiv 
ndaj COVID-19. Në këtë rast, 
punonjësi duhet të qëndrojë 
në vetë-karantinë dhe të njof-
tojë mjekun e biznesit dhe 
administratorin, dhe ky i fun-
dit njofton Njësinë përkatëse 
të Kujdesit Shëndetësor. 
Punonjësit që kanë simptoma 
klinike duhet të qëndrojnë në 
shtëpi në vetë-karantinë, të 
monitorojnë simptomat dhe 
të raportojnë çdo shqetësim 
në linjën e urgjencës falas 
127, mjekun e familjes si dhe 
mjekun dhe administratorin 
e biznesit.

Në rast se një punonjës 
ka simptoma ose deklaron 
se ka pasur kontakte me një 
person pozitiv ndaj COVID-19, 
administratori duhet të nxisë 
punonjësit që të qëndrojnë 
në shtëpi dhe duhet të njof-
tojë Njësinë Lokale të Kuj-
desit Shëndetësor dhe Insti-
tucionin e Shëndetit Publik. 
Gjithashtu, çdo biznes duhet 
të ketë një vend të veçantë për 
të izoluar një person që tre-
gon simptoma të COVID-19.

Duhet të theksohet se In-
stitucioni i Shëndetit Publik 
kryen inspektime sistematike 
për të vlerësuar zbatimin e 
masave dhe për të shqiptuar 
dënime nëse masat e tilla nuk 
janë zbatuar siç duhet.
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PËRQAFIMI I PUNËS NË DISTANCË PËR 
MENAXHERË DHE DREJTUES
Më poshtë disa këshilla për 
menaxhimin e situatës parë nga 
këndvështrimi i drejtuesve të ekipeve/ 
menaxherëve
Krijoni një model sjellje 
• Krijoni standarde dhe krijoni vlera për 

t’u ndjekur nga punonjësit; 
• Punoni edhe ju në distancë si një formë 

për të kuptuar më shumë punonjësit 
dhe për të qenë me empatik;

• Mundësoni për punonjësit të punuarit 
nga shtëpia dhe vlerën që ajo sjell tek 
ata dhe tek organizata.

Kultura
• Pranoni se suksesi i të punuarit në 

distancë është përgjegjësi e përbashkët 
e juaj, punonjësve dhe e drejtimit;

• Inkurajoni punonjësit tuaj që të 
shkëputen nga puna në fund të ditës 
së punës, për të siguruar një balancë të 
mirë punë-jetë.

Performanca
• Sfidoni mendësitë ekzistuese se një 

performancë e mirë vjen vetëm nga 
prezenca në zyrë apo takimet kokë 
më kokë;

• Ofroni feedback të menjëhershëm 
nëse gjërat nuk janë duke shkuar mirë. 
Nëpërmjet kësaj parandaloni krijimin 
e zakoneve të gabuara të punonjësve.

Teknologjia
• Sugjeroni përdorimin e sa më shumë 

mjeteve të ndryshme të cilat do të ju 
lejonin për të punuar më së miri me 
ekipin;

• Mos diktoni se cilin mjet të përdoret 
nga ekipi. Jepni sugjerimet tuaja dhe 
lëruni hapësirë të lirë. 

Matja e suksesit
• Angazhohuni në procesin e vlerësimit 

të performancës, zhvilloni takime të 
vazhdueshme për të dhënë feedback, 
për të njohur anët pozitive dhe fushat 
për zhvillim të punonjësve;

• Zhvilloni takime të vazhdueshme 

(check-in) me punonjësit ku të 
diskutoni jo vetëm për punë, por dhe 
për ndjesitë e tyre. 

Menaxhimi i pritshmërive
• Njihni dhe bëni me dije pritshmëritë 

që vijnë nga grupe të ndryshme të 
interesit, për ekipin, por dhe për çdo 
punonjës;

• Kuptoni dhe komunikoni se një 
marrëdhënie e ndërtuar në besim, 
respekt, komunikim të hapur dhe me 
objektiva të përcaktuar qartë është kyç 
për sukses. 

SI TË ZHVILLONI TAKIME VIRTUALE?
COVID-19 vjen edhe me një sfidë të 
veçantë, duke përfshirë nevojën për 
të zhvilluar takime virtuale, për të 
mundësuar vazhdimësinë e biznesit, 
duke siguruar në të njëjtën kohë edhe 
shëndet dhe mirëqenien e punonjësve 
dhe klientëve.
Hapat që mund të kini parasysh për të 
ndërtuar takime virtuale

• Mbani në konsideratë audiencën: 
mbani parasysh se kush do të jetë 
audienca juaj. Sa më i vogël numri i 
pjesëmarrësve aq më mundësi ka për 
ndërveprim. Pyesni veten nëse duhet 
të jenë të gjithë të përfshirë në takim 
apo disa mund të informohen dhe me 
e-mail? 

• Planifikoni dhe përgatituni: si fillim 
përcaktoni se kush do ishte mjeti më 
i mirë për të mbajtur takimin. Edhe 
intervistat e punës, apo takimet e 
performancës dhe dhënie feedback 
mund të zhvillohen online. 

• Jini gjithëpërfshirës: dërgoni 
paraprakisht agjendën e takimit 
për t’i dhënë mundësinë çdo anëtari 
të përgatitet, nxisni ndërveprimin 
duke shtruar sa më shumë pyetje 
për diskutim. Mbani parasysh që në 
grup ka gjithmonë persona ekstrovert 
të cilët monopolizojnë bisedën, ndaj 
përgatituni se si të përfshini edhe 
personat e tjerë në bisedë. 

• Inkurajoni të tjerët për të qenë prezent 
dhe proaktiv: lejoni kohë në fillim 
të takimit për biseda të shkurtra 
informale, mund të hapni dhe 
kamerën pasi ajo e bën më miqësore 
atmosferën. Kamera e bën takimin 
të mendohet se të gjithë personat 
janë në të njëjtin vend, duke krijuar 
një lidhje të vërtet mes tyre, po ashtu 
ndihmon edhe për të ndërtuar besim 
dhe përkushtim ndaj objektivave 
të përbashkëta, si dhe ka më pak 
mundësi për shpërqendrim. 

• Dëgjoni me kujdes të tjerët, 
minimizoni kohëzgjatjen e takimit 
dhe maksimizoni ndërveprimin mes 
anëtarëve.

• Lehtësoni bashkëpunimin: bëni 
pyetje, shpjegoni që ndërveprimi do të 
vazhdojë edhe më tej dhe i ftoni ata që 
të përfshihen, të bëjnë pyetje, të ndajnë 
me të tjerët aspekte që i mendojnë me 
rëndësi.

ZHVILLIMI I TAKIMEVE NË DISTANCË, 
KËSHILLA
Takimet fizike ose ato ballë për ballë, 
duke qenë më pranë natyrës njerëzore 
e bëjnë më të lehtë komunikimin 
dhe ndërveprimin midis individëve. 
Natyrshëm është më e lehtë të përcjellësh 
një mesazh me anë të gjuhës së trupit, 
gjesteve dhe fjalëve sesa një komunikim 
në distancë, përmes një kamere dhe 
mikrofoni. Puna në distancë, nga ana 
tjetër, kërkon që komunikimi të jetë po aq 
efektiv sa takimet e afërta dhe kjo mund 
të arrihet me alternimin e aktiviteteve 
gjatë mbledhjeve apo takimeve në 
distancë. E zhvilluar në mënyrën e duhur, 
takimet në distancë rrisin eficiencën, 
ndërtoni besimin tek klientët dhe 
ndihmojnë në ndarjen e njohurive në 
kohë reale. Ndaj është e një rëndësie 
të veçantë organizimi dhe strukturimi 
paraprak i këtyre takimeve. 
Më poshtë janë listuar disa veprime që 
mund të merren përpara, gjatë dhe pas 
takimeve virtuale:

MENAXHIMI 
i  SITUATËS

PARË NGA KËNDVËSHTRIMI I KAPITALIT NJERËZOR
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10 KËSHILLA PËR TË 
PUNUARIT NË DISTANCË
Më poshtë disa këshilla rreth 
veprimeve që mund të ndërmerrni 
për të punuarit në distancë
1. Krijoni një ambient të 

dedikuar të punës në 
ambientin në të cilin jetoni;

2. Zhvilloni një rutinë të ditës, 
duke përcaktuar orarin se 
kur do të filloni punën, oraret 
e pushimit, orën se kur do të 
shkëputeni nga puna etj.;

3. Përdorni mjetet teknologjike 
për të siguruar bashkëpunim;

4. Komunikoni në mënyrë të 
vazhdueshme me ekipin;

5. Komunikoni në mënyrë të 
hapur dhe transparente me 
klientët;

6. Qëndroni i disponueshëm;
7. Mos përdorni vetëm e-mail, 

përdorni dhe telefonin për 
qartësim të informacionit;

8. Përdorni kalendarin, duke 
specifikuar në të oraret kur 
jeni të lirë dhe ato kur jeni 
duke punuar;

9. Dedikojeni kohë bisedave 
informale;

10. Rishikoni performancën tuaj 
në mënyrë të rregullt me 
drejtuesit e ekipit.

Roden Pajaj Anisë Abazi
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PËRPARA TAKIMEVE
• Për shkak të distancës fizike, është 

i rëndësishëm kontrolli paraprak 
teknik i kanaleve të komunikimit, 
për tu siguruar që mund të dëgjosh 
dhe të shohësh qartë dhe anasjelltas. 
Përveç kësaj, duhet siguruar që kanali 
i komunikimit të mos ketë ndërprerje 
gjatë takimit;

• Është e rëndësishme të kërkohet 
paraprakisht axhenda e takimit në 
mënyrë që të trajtohen me radhë 
tematikat e parapërcaktuara dhe të 
mund të përgatitesh në kohë, si dhe të 
përcaktohen edhe objektivat e takimit;

• Ndarja dhe shqyrtimi i informacionit 
duhen bërë përgjithësisht para 
zhvillimit të takimit. Kjo lejon që gjatë 
takimit koha të përdoret për diskutim 
dhe vendimmarrje;

• Një tjetër përfitim i takimeve në 
distancë, është lejimi i përdorimit të 
metodave të ndryshme grafike apo 
vizuale të cilat e bëjnë më të thjeshtë 
prezantimin e materialit në pjesën 
tjetër të skuadrës.

GJATË TAKIMEVE
• Tre rregullat kryesore janë: 

pjesëmarrja, përqendrimi dhe ndjekja 
deri në fund të diskutimit; 

• Përpikmëria në orar është ndër 
faktorët kyç në takim. Të gjithë do të 
dëshironim të punonim me individë 
korrektë, ndaj dhe përgjegjësia fillon 
nga secili prej nesh; 

• Çdo pjesëmarrës pritet të shkëmbejë 
ide, të bëj pyetje dhe të kontribuojë 
në diskutim. Një takim interaktiv sjell 
në diskutim më të gjerë të pikave të 
përcaktuara më herët;

• Nuk rekomandohet bërja e disa 
punëve në të njëjtën kohë. Përqendrimi 
është shumë i rëndësishëm, pasi 
mund të humbasë kollaj gjatë një 
telekonference;

• Gjatë konferencave virtuale mund 
të ndodhë shpesh që një apo disa 
pika të anashkalohen pa u shpjeguar 
qartë. Është shumë e rëndësishme 
të pyesësh në rast paqartësish, pasi 
kjo bën të mundur dhe që pjesëtarët e 
tjerë të diskutimit të cilët mund të kenë 
pasur të njëjtën paqartësi, të kuptojnë 
tematikën e zhvilluar;

• Ndër pikat kyçe që ndihmojnë gjatë 
një takimi në distancë, është të 
mbajturit shënim të pikave kryesore 
të diskutimit gjatë mbledhjes. Kjo 
ndihmon në mos-humbjen e caktimit 
të detyrave apo afateve;

• Përmbajtja e axhendës ka një rëndësi 
të veçantë. Anashkalimi i ndonjërës 
apo disa pikave të paracaktuara, në 
shumicën e rasteve sjell konfuzion;

• Minimizimi sa më i mundshëm i 
zhurmave në sfond, atëherë kur është 
e mundur, pasi mund të shkaktojë 
pakënaqësi dhe pamundësi për të 
komunikuar.

PAS TAKIMEVE
• Marrja e materialeve të trajtuara dhe të 

diskutuara gjatë mbledhjes;
• Fillimi i punës për të arritur objektivat 

e vendosura në takim;  
• Në rast se takimi ka qenë i regjistruar, 

rishqyrtimi i tij nga fillimi për të 
studiuar pikat e diskutimit;

• Nëse gjatë diskutimit janë marrë 
shënime, rekomandohet ndarja me të 
gjithë kolegët e tjerë për të strukturuar 
më mirë detyrat dhe përgjegjësitë e 
gjithsecilit pas takimit.

MENAXHIMI I STRESIT
Situata me të cilën po përballemi, ndër 
të tjera shoqërohet me rritje të stresit, 
ankthit dhe pasigurisë. Informacioni që 
mund të marrësh në çdo kohë në burime 
të ndryshme, mungesa e lirisë së daljes, 
mungesa e vazhdimit normal të ditës e 
amplifikojnë edhe më shumë këtë ndjesi. 
Shumë prej nesh e kanë gjetur veten duke 
punuar në shtëpi ose duke punuar me 
orare të reduktuara, me rotacion, duke u 
kujdesur për fëmijët apo personat e tjerë 
me të cilët jetoni. Sfida më e madhe është 
menaxhimi i kësaj situate. 
Çfarë faktorësh mund të shkaktojnë 
stres:

• Frika e infektimit me COVID;
• Balancimi i punës, kujdesi për fëmijët, 

kryeja e detyrave të tyre, kujdesi për 
persona të tjerë;

• Pasiguria ndaj punës dhe karrierës;
• Qëndrimi në karantinë vetëm apo larg 

personave të tjerë të dashur. 
Pasojat e stresit përfshijnë:
• Frikë dhe shqetësim për shëndetin 

tënd dhe të personave të tjerë të 
dashur;

• Vështirësi për të fjetur dhe me 
ushqimin;

• Vështirësi në përqendrim;
• Dhimbje koke, marrje fryme apo 

gjendje ankthi.
 
ÇFARË MUND TË BËNI PËR TË MENAXHUAR 
KËTË SITUATË
• Bëni pushim. Mos qëndroni gjatë 

gjithë kohës në telefon, duke lexuar 
apo parë televizor. Shkëputuni nga 
rrjetet sociale;

• Kujdesuni për trupin tuaj. Bëni 
frymarrje të gjata, ushtrohuni në 
shtëpi, bën yoga apo çdo aktivitet tjetër 
që ju pëlqen;

• Hani shëndetshëm;
• Kushtojni kohë gjumit tuaj;
• Bëni një listë të gjërave që keni dashur 

të bëni në shtëpi, por asnjëherë nuk 
keni pasur kohë. Sigurohuni që të 
kryeni nga një aktivitet çdo ditë;

• Flisni me personat e tjerë me të cilët 
keni kohë pa komunikuar, është 
periudhë e mirë për tu ri-lidhur;

• Çdo ditë niseni ditën me një 
falënderim për ato që keni dhe jeni, 
çdo gjë do të shkojë shumë mirë  

KËSHILLA TË VLEFSHME: SI TA BËNI TË 
PUNUARIT NGA SHTËPIA MË EFEKTIV PËR 
JU?

Për t’ju ardhur në ndihmë, ne ju 
inkurajojmë që të ndiqni burimet e 
mëposhtme, trajnime në LinkedIn dhe 
fjalime të TED, të cilat do të ju ndihmojnë 
për të qëndruar produktiv në këto ditë të 
vështira.

TË TJERA:
5 teknika të suksesshme sesi të punoni 
nga shtëpia kur keni fëmijë: Link
Video nga Simon Sinek:
Distancimi social, pa sjellë shkëputje 
Link
Mbajtja e kontakteve të vazhdueshme me 
njëri-tjetrin Link

REFERENCA
Deloitte 2020, Future of Work: Ways of working in uncertain times - link
Deloitte 2020, Caring for employees' mental health during COVID-19 - link
Deloitte 2020, Practical workforce strategies that put your people first - link
Harvard Business Review, 2020, CORONAVIRUS + BUSINESS
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PËR JU NË ROLIN E ANËTARIT TË 
EKIPIT

PËR JU NË ROLIN E 
DREJTUESIT TË EKIPIT

Menaxhimi i kohës: Të punuarit nga 
shtëpia (Time Management: Working 
from Home) link

Menaxhimi i ekipeve virtuale 
(Managing Virtual Teams) link

Praktikat më të mira të TED (Best 
practice on TED): Why working from 
home is good for Business link

Të drejtosh në distancë (Leading 
at a Distance) link

Të punuarit në distancë (Working 
Remotely) link

Të drejtosh takime virtuale 
(Leading Virtual Meetings) link
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https://www.cnbc.com/2020/03/16/how-to-work-from-home-with-your-kids-during-the-coronavirus-outbreak.html
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https://www.linkedin.com/learning/leading-virtual-meetings/welcome-to-better-virtual-meetings?u=1504
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Ndikimi i Covid 19 
në procesimin e të 
dhënave personale

P
rivatësia është një e drejtë 
kushtetuese në juridik-
sionin shqiptar, e rregul-
luar posaçërisht në nenin 

35 të Kushtetutës së Republikës 
së Shqipërisë. Paragrafi i parë i 
nenit 35 parashikon që: “Askush 
nuk mund të detyrohet të ndajë 
të dhënat e tij personale, përveç 
kur kërkohet me ligj një ndarje e 
tillë”. Paragrafi i dytë i tij parashi-
kon që: “Mbledhja, përdorimi dhe 
shpalosja e çdo të dhëne perso-
nale kryhet me pëlqimin e subjek-
tit të të dhënave, përveç në rastet e 
parashikuara me ligj.”

Prandaj, megjithëse një e 
drejtë kushtetuese, e drejta e pri-
vatësisë nuk është absolute pasi 
mund të jetë subjekt i kufizimeve 
në disa raste specifike të para-
shikuara nga ligji. Në mënyrë të 
veçantë, përpunimi i të dhënave 
personale rregullohet me Ligjin 
Nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për 
mbrojtjen e të dhënave perso-
nale” të ndryshuar (e referuar më 
poshtë si  “Ligji”).

Neni 5 i Ligjit përcakton 
parimet e mbrojtjes së të dhënave 
personale që nënkuptojnë se të 
dhënat personale duhet të: (i) 
përpunohen në mënyrë të drejtë 
dhe të ligjshme; (ii) të mbledhu-
ra për qëllime të specifikuara, të 
qarta dhe të ligjshme dhe të mos 
përpunohen më tej në një mënyrë 
të papajtueshme me ato qëllime, 
(iii) adekuate, të rëndësishme dhe 
jo të tepërt në lidhje me qëllimet 
për të cilat ato  përpunohen; (iv) 
i saktë, (v) mbahet jo më shumë 
seç është e nevojshme për qël-
limet për të cilat përpunohen të 
dhënat. 

Neni 6 i Ligjit parashikon 
që të dhënat personale mund 
të përpunohen vetëm nëse: (i) 
subjekti i të dhënave ka dhënë 
pëlqimin e tij, (ii) përpunimi është 
i nevojshëm për kryerjen e një 
kontrate në të cilën është sub-
jekt i të dhënave është palë ose 
në mënyrë që të ndëmarrë masa 
kundrejt një kërkese të subjektit 
të të dhënave para se të lidhni 
ose me qëllim të ndryshimit të 
një kontrate, (iii) mbrojtjen esen-
ciale të mirëqënies të subjektit të 
të dhënave, (iv) përpunimi është i 
nevojshëm për respektimin e një 
detyrimi ligjor ndaj të cilit është 
kontrolluesi është subjekti ,(v) 
përpunimi është i nevojshëm për 
ushtrimin e një detyre me ndikim 
në interesin publik ose për ush-
trimin e një fuqie që i është dhënë 
kontrollorit ose një palë të tretë, 
për të cilën shpalosen të dhënat 
personale; (vi) përpunimi është i 
nevojshëm për mbrojtjen e të dre-
jtave dhe interesave të ligjshme të 
kontrolluesit, marrësit ose palëve 
të tjera të interesuara.

Në situatën aktuale të krijuar 
nga përhapja e virusit COVID-19, 
natyrshëm doli nevoja për të 
miratuar masa speciale nga qeve-
ria shqiptare. Këto masa u zyrta-
rizuan ndër të tjera me deklarimin 
e gjendjes së katastrofës natyrore 
me Vendimin e Këshillit të Min-

istrave nr. 243 datë 24.03.2020, 
i cili përcaktoi disa kufizime në 
disa të drejta kushtetuese siç janë 
paprekshmëria e vendbanimit, e 
drejta e pronësisë private, e drejta 
për të zgjedhur vendin e banimit 
dhe qarkullimin e lirë, të drejtën 
e punës dhe grevave. Megjithëse 
nuk kufizohet në mënyrë të qartë 
në kornizën e masave të ndër-
marra nga autoritetet publike, një 
e drejtë tjetër kushtetuese e cila 
preket për shkak të këtyre ma-
save është e drejta e intimitetit.

Në zbatim të akteve rreg-
ullatore të miratuara në kuadër 
të masave të ndërmarra për 
përhapjen e kontrastit të virusit 
COVID-19, disa subjekte private 
dhe publike u janë dhënë dhe / 
ose caktohen detyra specifike për 
kalimin e situatës së urgjencës, 
për të cilën ekzekutimi kërkon një 
rritje mbi fluksin e zakonshëm të 
përpunimit të të dhënave perso-
nale. Mund të përmendim disa si 
Policia e Shtetit, e cila angazhim 
në mbështetje të ministrisë përg-
jegjëse për shëndetësinë, para-
shikohet nga Ligji Normativ Nr. 
2 datë 11.03.2020 të Këshillit të 
Ministrave “Për disa shtesa dhe 
ndryshime në ligjin nr. 15/2016 
“Për parandalimin dhe luftën 
kundër përhapjes së infeksion-
it dhe sëmundjeve infektive”, si 

pjesë e masave të ndërmarra për 
të kundërshtuar përhapjen e vi-
rusit COVID-19.

Ushtrimi i këtyre pushteteve, 
i cili konsiston në qarkullim të ku-
fizuar të qytetarëve, kontrolle të 
papritura të shtëpive, gjurmimin 
e të dhënave për vendndodhjen 
e qytetarëve që kanë hyrë në ter-
ritorin shqiptar nga vendet me 
rrezik epidemiologjik dhe që i 
nënshtrohen vetë-karantinës, 
kërkon përpunimin e të dhënave 
personale, të cilat në disa rastet 
përfshijnë të dhëna shënde-
tësore, të klasifikuara nga legjis-
lacioni shqiptar për mbrojtjen e të 
dhënave personale, si të dhëna të 
ndjeshme.

Në situatën aktuale, për-
punimi i të dhënave personale 
bazohet në nenin 6 (d) të Ligjit: “… 
..procesimi është i domosdoshëm 
për ushtrimin e një detyre me 
ndikim në interesin publik ose 
për ushtrimin e një pushteti të 
dhënë kontrolluesit ose një palë 
të tretë, për të cilën shpalosen të 
dhënat personale; “. Në rast se 
përpunimi përfshin të dhëna të 
ndjeshme, mund të bazohet në 
nenin 7 (dh) të Ligjit: “përpunimi 
i të dhënave personale është i 
nevojshëm për ilaçin parandal-
ues, diagnozën mjekësore, sig-
urimin e kujdesit ose trajtimit 
ose menaxhimin e shërbimeve 
të kujdesit shëndetësor  dhe kur 
ato të dhëna përpunohen nga 
profesionistë të shëndetit ose nga 
persona të tjerë që i nënshtrohen 
detyrimeve të konfidencialitetit. “ 
Shqetësimi që lind është i lidhur 
me përpunimin e duhur të këtyre 
të dhënave. Në këtë kontekst, 
Komisioneri i Informacionit dhe 
Mbrojtjes së të Dhënave ka nxjer-
rë Udhëzimin e datës 20.03.2020, 
për “Mbrojtjen e të Dhënave 
Personale në Luftën kundër 
COVID-19”, si dhe Udhëzimin e 
datës 06.04.2020, “Përpunimin e 
të Dhënave Personale në Sektorët 
specifikë në kuadrin e masave të 
miratuara kundër COVID-19 ”.

Në dokumentet udhëzuese 
të lartpërmendura, Komisioneri e 
njeh domosdoshmërinë e një për-
punimi dhe shkëmbimi në rritje 
të të dhënave personale dhe sig-
uron udhëzime për kontrolluesit 
publik dhe privat në lidhje me ar-
syet për të miratuar përpunimin e 
tyre pa pasur nevojë të mbledhë 
pëlqimin e subjektit të të dhënave 
ose të marrë çdo autorizim para-
prak nga Komisioneri.

Në mënyrë të veçantë Komi-
sioneri parashikon që: (i) për-
punimi i të dhënave të ndjeshme 
të punonjësve të lidhura me 
kushtet e tyre shëndetësore dhe 
pajtueshmërinë me kërkesat 
e higjenës, (ii) transmetimin 
tek autoritetet kompetente nga 
kompanitë e telekomunikacionit 
mbi të dhënat e vendndodhjes 
të përpunuara në kuadër të vep-
rimtarisë së tyre të zakonshme, 
dhe (iii) përpunimi nga autoritetet 
të të dhënave të ndjeshme për 
mbikëqyrjen epidemiologjike, të 
kryera në kuadër të masave të 
ndërmarra për të parandaluar 
përhapjen e virusit COVID-19, nuk 
përbëjnë shkelje të legjislacionit 
për mbrojtjen e të dhënave.

Nga ana tjetër, Komisioneri 
jep udhëzime për kontrolluesit 
në lidhje me interpretimin e 
duhur dhe zbatimin e drejtë të 
legjislacionit që rregullon mbro-
jtjen e të dhënave personale  në 
kuadër të masave të miratuara 
për të kundërshtuar përhapjen 
e COVID-19, si dhe nënvizojnë 
detyrimin e kontrolluesve për të 
mbrojtur të dhënat personale të 
përpunuara nga çdo dëmtim i 
mundshëm. Komisioneri i fton 
kontrollorët të adresojnë vëmend-
jen e tyre kryesisht në tre tema: (i) 
përshtatshmërinë e të dhënave 
personale të përpunuara, ose në 
të kundërt ato të dhëna personale 
duhet të jenë relevante dhe jo të 
tepërta në lidhje me qëllimet për 
të cilat përpunohen (ii) miratimin 
e teknik dhe organizativ masat 
për të siguruar sigurinë dhe kon-
fidencialitetin e të dhënave, si 
dhe (iii) sigurojnë që të dhënat 
personale shkatërrohen siç duhet 
me përfundimin e periudhës së 
emergjencës, ose në të kundërtën 
pasi qëllimi i përpunimit nuk 
është më i zbatueshëm.

Shkelja e kërkesave ligjore 
do të përbënte baza për subjektet 
e të dhënave të cilat preken nga 
procesimi i padrejtë i të dhënave 
personale për të ndërmarrë ve-
prime juridike kundër kontrol-
luesve përgjegjës.

Përveç kësaj, Udhëzimi i 
përmendur më lart, përcjell me-
sazhin e Deklaratës së Komitetit 
Ekzekutiv të Asamblesë Globale 
të Privacisë, ku tregohet në 
mënyrë të qartë qasja konstruk-
tive që autoritetet e mbrojtjes së të 
dhënave duhet të adoptojnë ndaj 
kontrolluesve publik dhe privat 
në dobi të luftës kundër përhapja 
e virusit. Mbrojtja e të dhënave 
nuk duhet të kuptohet në një 
mënyrë që të pengojë adresimin 
e suksesshëm dhe efikas të sit-
uatës së krijuar nga përhapja e 
virusit COVID-19.

GERHARD VELAJ
| Partner | Boga & Associates
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Misioni i 
Nokia-s është 
të përmirësojë 
jetën e njerëzve 

Nokia, ka dhuruar 
fonde për të ndihmuar 
komunitetet dhe 
spitalin “Shefqet 
Ndroqi” 

LAJME ANËTARËSH

Tona po qëndron 
pranë këtyre 
familjeve në këto 
ditë të vështira 

TONA-ALB ka 
mundur të sigurojë 
ndihmë ushqimore 
për qindra familje në 
nevojë 

Kompania TONA-ALB ka dhënë ndihmën e vet 
në situatën e jashtëzakonshme të shkaktuar 
nga pandemia e COVID-19, duke mbështetur 
Kishën Ortodokse, por edhe organizata të 
shoqërisë civile në ndihmë të komunitetit rom 
dhe Grave të Dhunuara. Nëpërmjet Kishës 
Ortodokse, kompania TONA-ALB, ka mundur 
të ndihmojë me ushqime qindra familje, të 
cilat janë asistuar jo vetëm me produktet e 
kompanisë, por edhe me furnizime të 
përditshme me mish dhe lëng mishi. Rreth 180 
pako me ushqime të kompanisë TONA-ALB 
kanë shkuar në ndihmë të komunitetit rom dhe 
grave të dhunuara.

Nokia, një kompani ndërkombëtare që operon 
në Shqipëri prej disa vitesh, ka dhuruar fonde 
tek fondacioni “Fundjavë Ndryshe”. Nga ky 
donacion, si pjesë e përgjegjësisë sociale të 
korporatës së kompanisë, 40 për qind shkon 
për të lehtësuar sadopak problemet me të cilat 
shoqëria jonë po përballet, dhe 60 për qind për 
t’i ardhur në ndihmë spitalit “Shefqet Ndroqi”, 
i cili po përballon peshën më të madhe të 
traumës shëndetësore COVID-19. “Përmirësimi 
i jetës së njerëzve është misioni i Nokia-s. Ne 
mendojmë për njerëzit në komunitetin tonë, si 
edhe për ata që po bëjnë një punë të paçmuar 
për të ndihmuar të tjerët në këto kohë të 
vështira”.

E.H.W. ka  
kontribuar me 500 
pako ushqime 
për familjet në 
vështirësi.

Përgjegjësia për 
komunitetin është 
pjesë e programeve 
të E.H.W.

E.H.W. ka përqafuar nismën e Bashkisë 
së Tiranës dhe të Qendrës Alert, duke 
kontribuar me 500 pako ushqime për 
familjet në vështirësi.
E.H.W. ka bërë pjesë të programit të 
saj përgjegjësinë ndaj komuniteteve, 
duke dhënë kontributin e vet modest 
për ato familje që janë prekur më 
shumë nga COVID-19.

AMCHAM ËSHTË KRENARE 
PËR ANËTARËT E SAJ.

AMCHAM ËSHTË KRENARE 
PËR ANËTARËT E SAJ.

AMCHAM ËSHTË KRENARE 
PËR ANËTARËT E SAJ.
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COVID-19

LAJME EKONOMIKE

----
BIZNESET E PËRSHTATURA 
ME TEKNOLOGJINË PO 
MBIJETOJNË DHE PO 
KRIJOJNË AVANTAZHE TË 
REJA – MONITOR.AL
Pandemia e COVID-19 po 
përshpejton një tendencë 
ku Shqipëria kishte mbetur 
pas në raport me vendet 
e tjera, atë të rendjes pas 
teknologjisë së informacionit. 
“Pandemia e tregoi se bizneset 
e përshtatura me teknologjinë, 
jo vetëm mbijetuan, por edhe 
po krijojnë avantazhe të reja”, 
thotë Drejtoresha e Agjencisë 
Kombëtare të Shoqërisë së 
Informacionit (AKSHI), Linda 
Karçanaj.

----
BANKAT PROPOZOJNË 
KRIJIMIN E REGJISTRIT TË 
LLOGARIVE - MONITOR.AL
Në Bankën e Shqipërisë ka 
mbërritur një propozim nga 
bankat tregtare që synon 
krijimin e regjistrit të llogarive 
bankave i ngjashëm me 
regjistrimin e kredive.

----
VËZHGIMI/ QENDRAT 
TREGTARE ZBATOJNË 
PROTOKOLLET, POR BLERËSIT 
I “NEGLIZHOJNË” MASAT - 
MONITOR.AL
Këtë javë, qendrat tregtare 
hapën dyert së bashku me disa 

kategori të tjera biznesesh si 
berberët, parukeritë, dentistët, të 
gjithë nën protokolle të veçanta 
rast pas rasti. “Monitor” kreu 
një vëzhgim për mënyrën sesi 
respektohen masat e vendosura 
në qendrat tregtare, ku numri 
i atyre që i vizitojnë është më i 
lartë dhe zbatimi i masave mbetet 
më shumë në ndërgjegjen e 
qytetarëve sesa te detyrimi.

----
NDRYSHON VENDIMI PËR 
KREDINË E GARANTUAR 
TË PAGAVE, SHTETI DO TË 
PAGUAJË INTERESAT E HUASË 
QË DO MARRIN BIZNESET; 
PËRJASHTOHEN KREDITORËT 
E KËQINJ - MONITOR.AL
Një ndryshim në vendimin për 
garancimin e huamarrjes së 
bizneseve, aktiviteti i të cilave 
është prekur nga Covid-19”, 
publikuar sot, thuhet që “MFE 
do t’i rimbursojë Huadhënësit 
interesat që burojnë nga Huatë e 
garantuara nga kjo Marrëveshje 
Garancie një herë në tre muaj, 
ku tremujori i parë do të fillojë 
të përllogaritet nga data e bërjes 
efektive të kësaj Marrëveshjeje.

----
RISITË TEKNIKE TË 
FISKALIZIMIT, SISTEM I RI 
REGJISTRIMI PËR BIZNESET 
DHE ASETET – MONITOR.AL
Drejtoria e Përgjithshme e 
Tatimeve (DPT) planifikon se me 
zbatimin e projektit të fiskalizimit 
do të ketë risi në të dhënat tatimore 
dhe regjistrave tatimorë.

----
SEJKO ME BIZNESET 
DHE BANKIERËT: RËNIA E 
EKONOMISË NË PËRMASA QË 
NUK E KEMI PËRJETUAR DY 
DEKADAT E FUNDIT, JA 5 SFIDAT 
– Monitor.al
Guvernatori i Bankës së 
Shqipërisë, Gent Sejko, në një 
takim që ka zhvilluar me drejtues 
të bankave dhe përfaqësues të 
bizneseve ka pohuar se sfidat me 
të cilat përballemi, janë serioze, si 
në aspektin e madhësisë dhe në 
atë të kompleksitetit.

----
AKEP MONITORON CELULARËT, 
RRITJE E PAPËRFILLSHME 

E ÇMIMEVE, POR SHTIM I 
NDJESHËM I INTERNETIT, 
SIDOMOS PËR NJËSITË E 
BIZNESIT – MONITOR.AL
Autoriteti i Komunikimeve 
Elektronike dhe Postare ka 
monitoruar tarifat me pakicë 
të telefonisë celulare, ku ka 
konstatuar rritje të papërfillshme 
të çmimeve, por shtim të ndjeshëm 
të njësive të internetit të ofruara, 
sidomos për paketat e biznesit.

----
PESIMIZMI I BERZH: 
EKONOMIA SHQIPTARE DO 
TË BJERË ME 9% NË 2020-N, 
MË E THELLA NË VENDET NË 
ZHVILLIM – MONITOR.AL
Sa më shumë kalon koha, aq më 
të zymta bëhen parashikimet e 
institucioneve ndërkombëtare për 
rritjen ekonomike të Shqipërisë, 
si rrjedhojë e pasojave që po 
shkakton COVID-19, duke rezultuar 
një nga vendet që do ta vuajë më 
shumë krizën në Europë.

----
TATIMET: PO I SHQYRTOJMË 
ANKESAT PËR NDIHMËN 
FINANCIARE – MONITOR.AL
Drejtoria e Përgjithshme e 
Tatimeve njofton se e konsideron 
shumë të rëndësishëm 
informimin e tatimpaguesve, 
individëve dhe publikut në tërësi, 
në lidhje me proceset, risitë 
dhe procedurat që ata duhet të 
ndjekin si dhe lehtësimin apo 
thjeshtimin e tyre.
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