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editorial/indeksi

Lexues të dashur,

Që nga fillimi përhapjes së 
pandemisë COVID-19, 
ekspertët në mbarë botën kanë 

paralajmëruar se kjo pandemi do të 
ndryshojë shumë mënyrën tonë të 
jetës. Disa prej këtyre ndryshimeve 
tashmë janë shumë të dukshme për të 
gjithë ne dhe ato tashmë janë duke u 
quajtur: “Normalja e Re”.

Një nga masat kryesore për 
parandalimin e përhapjes së pandemisë 
është ruajtja e distancës dhe kufizimi i 
kontakteve fizike me njerëzit e tjerë. Kjo 
ka bërë që një pjesë e mirë e aktiviteteve 
tona të përditshme dhe të domosdoshme 
si shkuarja në shkollë për fëmijët dhe 
shkuarja në punë për prindërit të kryhen 
të gjitha online përmes shfrytëzimit 
të teknologjisë informative dhe 
kompjuterike (TIK). Madje, në shtete të 
zhvilluara si Gjermania puna nga shtëpia 
tashmë po shihet si një domosdoshmëri 
e kohës dhe ka zëra që janë duke e 
kërkuar rregullimin e saj me ligj.

Përqendrimi në teknologji për të 
përmbushur nevojat për shkollim dhe 
punë, pa dyshim, do të rris kërkesën për 
përparimin e ofertave dhe mundësive 
ekzistuese teknologjike për kryerjen 
e këtyre veprimeve nga shtëpia. S’do 
mend, kjo do të rezultojë në avancimin e 
mëtejshëm të teknologjisë përkatëse dhe 
nuk do të jemi shumë gabim nëse arrijmë 
në përfundimin se mësimi online dhe puna 
nga shtëpia zor se do të zhduken më.

Distancimi social ka bërë që edhe 
mënyra se si ne ndërveprojmë me 
njëri-tjetrin të ndryshojë. Të gjithë ne, 
tashmë kemi filluar të mësohemi që 
kontaktet me familjen e gjerë t’i mbajmë 
përmes teknologjisë e kështu me 
radhë. Me fjalë të tjera, normalja e re 
tashmë është këtu.

Mirëpo, ajo që duhet ta kuptojmë është 
se ashtu siç ka ndryshuar normalja e vjetër 
edhe normalja e re do të ndryshojë sikurse 
edhe ajo e vjetra. Këtë e dëshmojnë faktet. 
Kjo nuk është hera e parë që njerëzimi 
përballet me situata të tilla. Pa marrë 
parasysh, se sa gjatë kanë zgjatur ato, një 
gjë është e sigurt: ne njerëzit jemi specie 
shoqërore, si të tillë, ne më së shumti kemi 
nevojë për njëri-tjetrin. 

Me fjalë të tjera, në momentin e parë 
që siguria e jonë si shoqëri do të na 
mundësojë ne vetvetiu do të fillojmë të 
kërkojmë kontaktin me njëri-tjetrin. Kurse 
sa i përket teknologjisë, ashtu si edhe 
në të kaluarën ne do të gjejmë mënyrë 
që përparësitë që i ofron teknologjia t’i 
përfshijmë në jetën tonë dhe t’i bëjmë ato 
pjesë të përditshmërisë dhe të normales 
sonë të zakonshme.

Deri në takimin tonë të ardhshëm 
#rriN’shpi, qëndro i shëndetshëm dhe 
lexo revistën For You!

Leonora 
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Dear readers,

Since the outbreak of COVID-19 
pandemic, experts around the 
world have warned that this 

pandemic will greatly change our way 
of life. Some of these changes are 
already very visible to all of us and 
they are already being called: “The 
New Normal.”

One of the main preventive 
measures against the spread of 
pandemics is to maintain distance 
and limit physical contact with 
other people. Consequently a 
good part of our mandatory daily 
activities such as going to school 
for children and going to work 
for parents are all done online 
through the use of information 
and computer technology (ICT). 
Moreover, in developed countries 
like Germany, working from home 
is being viewed as a necessity 
of the time and there are voices 
demanding its regulation by law. 
Focusing on technology to meet the 
needs for education and work will 
undoubtedly increase the demand 
for advancing existing technological 
possibilities and opportunities for 
performing these actions from 
home. Undoubtedly, this will result 
in the further progression of the 
relevant technology, and we would 
not be so wrong if we conclude that 
online learning and work from home 
are here to stay.

Social distancing has also 
changed the way we interact with 
each other. We all have already 
started to learn to keep in touch 
with family through technology 
and so on. In other words, the new 
normal is already here.

However, what we need to 
understand is that just as the old 
normal has changed, the new 
normal will change too. This is 
proved by facts. This is not the first 
time that humanity has faced such 
adversity. No matter how long they 
lasted, one thing is for sure: we 
humans are social species, thus, 
we need each other the most.

In other words, as soon as the 
safety of our society will permit 
us, we will automatically begin to 
seek contact with each other. As 
for technology, as in the past, we 
will find ways to incorporate the 
benefits of technology into our lives 
and make them part of our daily 
routine and normality.

Until our next meeting, 
#stayhome, stay healthy, and read 
For You Magazine.

Leonora 

2-3: Editorial, index
4-5: School of the 
month: Distance or 
online learning!
6-7: Hacking idea: 
Volonteers deliver 
groceries by bike!
8-9: Fashion: Cleaning 
and hygiene tips to help 
keep COVID-19 out of 
your home
10-11: Music Box: 
World-renowned 
musicians fight 
COVID-19 through 
online performances: the 
right thing to do is stay 
at home and observe the 
rules!
12-13: Discover how to 
face the psychological 
fear
14-15: Animal 
Kingdom: There is no 
evidence that pets can 
spread COVID-19

16-17: Poster: 
#Stayhome
18-19: Moviemania: 
Derry Girls (2018- ); 
Chilling adventures of 
sabrina (2018- ); Atypical 
(2017- ); Trollhunters
20-21: Sports corner: 
UEFA eEURO 2020: All 
you need to know!
22-23: Hi-Tech: 
Applications and internet 
tools at the time of 
COVID-19 pandemic
24-25: How does 
the WHO help fight 
COVID-19?
26-27:Questionnaire:
What is your message 
to someone you are 
longing to meet, but 
you cannot because of 
COVID-19?
28-29: Your corner ...
30: Puzzle
31-32: Reader’s  letters

MBRETËRIA 
E KAFSHËVE

KËNDI SPORTIV

14

20

editorial/index

INDEX

SHKOLLA E MUAJIT

4

16

HI-TECH

FASHION

22

8

Cover:  
#stayhome

‘For You’ is an official 
publication of KFOR, 
produced and financed 
by KFOR, printed in 
Kosovo and distributed 
freely.The contents do 
not necessarily reflect 
the official point of 
view of the coalition 
or that of any of its 
member states. KFOR 
accepts and wel-
comes your opinions, 
it will publish some of 
these, eventually in 
a condensed form. If 
requested the name 
of the writer will be 
withheld but no anony-
mous, defamatory or 
malicious letters will 
be printed.

Chief Editor: 
Leonora Shabanaj 
Niksic
Journalists: 
Ali Rexha, Violeta 
Matovic, Ana Marija 
Ivkovic
Photos by: “4U” team
Design & Layout: 
Bekim Shabani & 
Leopard Cana

The editorial staff 
can be contacted on: 
038/503-603-2139
Any letters can be 
sent at: 
HQ KFOR - Film City;
For You magazine; 
Strasbourg building; 
10000 Pristina;
E-mail: magazinefory-
ou2003@gmail.com;
http://www.maga-
zineforyou.com

POSTER



4

shkolla e muajit

Ç do muaj në këtë rubrikë 
ne e prezantojmë një prej 
shkollave të shumta fillore 

dhe të mesme të cilat operojnë në 
Kosovë. Sidoqoftë, për shkak të 
pandemisë COVID-19, në këtë muaj 
ne kemi vendosur që të flasim për 
mësimin në distancë ose online.

Mësimi online - 
mësimi i së 
ardhmes
Ndonëse, kjo metodë e 
të mësuarit erdhi në pah 
si pasojë e mbylljes së 
shkollave për të paranda-
luar përhapjen e COV-
ID-19, ajo, pa asnjë dys-
him në të ardhmen do të 
jetë po aq e zakonshme 
sa edhe shkuarja në 
shkollë në ditët e sotme. 
Duke qenë se zbatimi i 
saj erdhi në mënyrë të 
papritur dhe pa përgatitjet 
e nevojshme, fillimi i saj 
nuk ishte aspak i lehtë. 
Përkundër kësaj, re-
agimi ishte mjaft i shpejt 
dhe qysh më 23 mars 
institucionet më të larta 
arsimore në vend (Minis-
tria e Arsimit, Shkencës, 
Teknologjisë dhe Ino-
vacionit - MASHTI) me 
ndihmën e transmetuesit 
publik të Kosovës (RTK) 
dhe partnerëve të tjerë 
filluan që t’i transmetonin 
orët e para në distancë. 
Kjo do të thotë se mësimi 
në distancë filloi vetëm 
tetë ditë pasi që qeve-
ria vendosi që të gjitha 
institucionet arsimore 
në Kosovë të ndërpris-
nin punën, si masë për 
parandalimin e përhapjes 
së COVID-19.

Ndoshta ky 
është fat 
në fatkeqësi!
Mbase sot, për shkak të 
rrethanave aktuale që 
kanë të bëjnë me pan-
deminë COVID-19 është 
e vështirë që të shihet 
si e tillë, kjo fatkeqësi 
mund të ketë nxitur një 
nismë tejet pozitive dhe 

të domosdoshme për zhvillimin e mësimit 
në të ardhmen. Mundësitë teknologjike 
për zhvillimin e mësimit në përputhje 
me kërkesat e sotme për arsim janë të 
pafundme. Mirëpo, për arsye të ndry-
shme ato janë shfrytëzuar shumë pak. 
Pastaj, mund të themi se për herë të parë 

në histori nxënësit në mbarë Kosovën i 
vijojnë dhe kanë qasje të plotë në ligjëra-
tat e njëjta, duke siguruar kështu një 
standard të njëjtë për sa i përket cilësisë 
së ligjërimit. Po ashtu, mësimi online 
kërkon më shumë angazhim të prindërve 
me fëmijët por, edhe punë të pavarur 
nga nxënësit dhe rrjedhimisht i përgatit 
ata më mirë për fazat e mëvonshme 
të arsimimit të tyre dhe sidomos për 
studimet e tyre. Rrjedhimisht me të drejtë 
shtrohet pyetja: Cilat janë përparësitë e 
të mësuarit online?

Përsëritja - Nuk duhet harruar se 
krahas transmetimit në dy kanalet e 
sipërpërmendura të transmetuesit publik 
të gjitha materialet mund të rishikohen sa 
herë që të keni nevojë përmes platformës 
https://emesimi.rks-gov.net. Madje, 
jo vetëm në gjuhën shqipe por edhe në 
gjuhën turke dhe boshnjake. Një plus më 
shumë është se të gjitha këto ligjërata 
mund të plotësohen me materiale të 
tjera shtesë të cilat gjithashtu, mund të 
gjenden online.

Rehatia - Një ndër debatet më të 
mëdha kohëve të fundit ka qenë pesha 
e rëndë e çantave shkollore. Mësimi 
online e ka zgjedhur këtë problem sa 
hap e mbyll sytë. Madje, fëmijët jo 
vetëm që nuk duhet të bartin çantat e 
tyre por, ata nuk janë më të detyruar 
as që të qëndrojnë ulur për orë të tëra 
në karrige të parehatshme. Po ashtu, 
mos të harrojmë se mësimi nga shtëpia 
duhet të jetë shumë më pak stresues 
dhe frikësues për më të vegjlit pasi 
që ata fillojnë të përshtaten me këtë 
ndryshim të madh në jetën e tyre nga 
rehatia dhe siguria e shtëpisë së tyre.

Shpenzimet - Duke qenë se shumi-
ca e prindërve sot punojnë, shkuarja në 
shkollë për fëmijët ka kërkuar shpenz-
ime shtesë të cilat varësisht nga rretha-
nat individuale nuk kanë qenë aspak 
të ulëta. Pa 
e përmendur 
këtu sigurinë 
e fëmijëve të 
cilët ngan-
jëherë kanë 
udhëtuar 
me mjete të 
transpor-
tit të cilat 
nuk i kanë 
përmbushur 
as kushtet 
minimale për 
sigurinë e 
tyre.

Zhvillimi i 
vetë disipli-
nës - Fakti se 
fëmijëve nuk 
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iu kërkohet që të jenë fizikisht të 
pranishëm në shkollë nënkup-
ton që ata duhet të zhvillojnë 
vetë disiplinë dhe të tregohen të 
përgjegjshëm në menaxhimin e 
kohës dhe detyrave të tyre. Tek 
e fundit, mos të harrojmë se kjo 
është një shkathtësi që do t’iu 
duhet gjatë tërë jetës së tyre.

Përshtatja e ambien-
tit të mësimit (qetësia) 
- Të mësuarit në shtëpi ju 
mundëson që ambientin e të 
mësuarit ta përshtatni sipas 
dëshirës së vet fëmijëve në 
mënyrë që ata të kenë sa 
më pak shpërqendrime. Për 
shumë fëmijë ulja në bankat 
e fundit ka qenë problem më 
vete për shkak të zhurmës 
apo pengimeve nga shokët 
dhe shoqet e klasës. Përmes 
mësimit online çdo fëmijë 
është i ulur në bankën e 
parë. Pastaj, mësimi online 
është jashtëzakonisht i për-
shtatshëm edhe për fëmijët 
që janë më të turpshëm pasi 
që ata nuk duhet të bren-
gosen për ndërveprimin e 
tyre me bashkëmoshatarët 
apo edhe mësimdhënësit e 
tyre në klasë.

Këto janë vetëm disa prej 
përparësive që i ofron mësimi 
online. Jo rastësisht univer-
sitetet më me emër në botë 
janë duke ofruar gjithnjë e 
më shumë ligjërata dhe kurse 
studimore online. Sepse, duam 
apo s’duam ne, mësimi online 
është e ardhmja dhe ajo që nisi 
nga pandemia COVID-19 mund 
të rezultojë në një prej refor-
mave më të suksesshme në 
arsim jo vetëm në Kosovë por, 
në mbarë botën.

5

Every month in this column we intro-
duce one of the many primary and 
secondary schools that function in 

Kosovo. However, due to the COVID-19 pan-
demic, this month we decided to talk about 
distance or online learning.

Online learning - the future way 
of learning
Although, this method of learning came to the 
fore as a result of the closure of schools to 
prevent the spread of COVID-19, without a 
doubt it will be as common in the future as going 
to school nowadays. Since its implementation 
came unexpectedly and without the necessary 
preparations, its beginning was by no means 
easy. Despite this, the response was quite fast 
and as of March 23 the highest educational insti-
tutions in the country (Ministry of Education, Sci-
ence, Technology and Innovation - MEST) with 
the help of the Kosovo Public Broadcaster (RTK) 
and other partners began to broadcast the first 
lessons in distance. This means that distance 
learning only began eight days after the govern-
ment decided that all educational institutions in 
Kosovo should stop working, as a preventive 
measure against the spread of COVID-19.

Good things come when you 
least expect them!
Perhaps today, due to the current circum-
stances related to COVID-19 pandemic it is 
difficult to see it as such, this disaster may 
have prompted a very positive and necessary 
initiative for the development of learning in the 
future. The technological possibilities for the 
development of learning in line with today’s re-
quirements for education are endless. However, 
for various reasons they have been utilized very 
little. Then, we can say that for the first time in 
history, pupils all over Kosovo attend and have 
full access to the same lectures, thus providing 
the same standard in terms of their lecture qual-
ity. Also, online learning requires more commit-
ment from parents with their children, but also 
independent work by pupils, which subsequent-
ly prepares them better for the later stages of 
their education and especially for their studies. 
And, rightly so the question arises: What are 

the advantages of online learning?

Repetition - It should not be forgot-
ten that in addition to broadcasting on the 
two aforementioned channels of the public 
broadcaster, all materials can be viewed 
again, whenever you need, through the plat-
form https://emesimi.rks-gov.net. Moreover, 
not only in Albanian but also in Turkish and 
Bosnian. An additional plus is that all of these 
lectures can be supplemented with other addi-
tional materials, which can also be found online.

Comfort - One of the biggest debates 
lately has been the heavy school bags. Online 
learning has solved this problem in the blink of 
an eye. In fact, children not only do not have to 
carry their bags, but they are no longer forced 
to sit in uncomfortable chairs for hours. Also, 
let’s not forget that learning from home should 
be much less stressful and intimidating for the 
younger children as they begin to adapt to this 
huge change in their lives from the comfort and 
safety of their homes.

Expenditures - Nowadays most parents 
work, so going to school for children required 
additional costs, which, depending on individual 
circumstances, were quite considerable. Not to 
mention the safety of children who sometimes 
traveled by transportation means that did not 
even meet the minimum safety requirements.

Developing self-discipline - The fact that 
children are not required to be physically pres-
ent at school means that they must develop 
self-discipline and be responsible in manag-
ing their time and assignments. Nonetheless, 
let’s not forget that this is a skill they will need 
throughout their life.

Adapting the learning environment 
(tranquility) - Learning at home allows 
you to adapt the learning environment to 
the children’s desire, so that they have 
as little distraction as possible. For many 
children, sitting on the last bench was a 
problem in itself due to noise or interfer-
ences from classmates. Through online 
learning every child is seated in the first 
bench. Then, online learning is extremely 
suitable even for children who are shyer 
as they do not have to worry about their 
interaction with peers or even their teach-
ers in the classroom.

These are just some of the advantages that 
are provided by online learning. Not coinciden-
tally, the world’s most renowned universities are 
increasingly offering online lectures and study 
courses. Because, whether we like it or not, on-
line learning is the future, and what started with 
the COVID-19 pandemic could result in one of 
the most successful education reforms not only 
in Kosovo but around the world.

school of the month

SCHOOL OF THE MONTH – 
DISTANCE OR ONLINE LEARNING!
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Katër të rinj e “hakuan 
krizën”. Nga hakimi lin-
di ideja që do të lehtë-

sojë jetën dhe përditshmërinë 
në komunën e Graçanicës, 
madje në kohën e pandemisë 
COVID-19. Ndërsa i respekto-

jmë udhëzimet për vetizolim, 
vullnetarë të Graçanicës së 
të Rinjve Aktivë (GRA), me 
biçikleta, do të shpërndajnë 
ushqim, artikuj ushqimor, ila-
çe... Ideja e një shërbimi për 
shpërndarje përmes biçikle-

tave - “Bike delivery 
service” - fitoi vendin e 
tretë në Hakathonin e 
mbajtur së fundmi në 
Qendrën e Inovacionit 
të Kosovës.

Me një platformë 
“online” www.bike-
ds.store, ju mund 
të porositni ato që ju 
nevojiten. Do të ar-
rijnë në adresën tuaj! 
“Qëllimi ynë është 
që qytetarëve t’ua 
lehtësojmë qëndrimin 
në shtëpi dhe nga ana 
tjetër të lehtësojmë 
plasimin e produkteve 
për prodhuesit vendorë 
duke përdorur platfor-
mën tonë bike-ds.store. 
Përmes kësaj do të 
zvogëlojmë qarkullimin 
e njerëzve jashtë dhe 
përhapjen e korona 
virusit”, shpjegon drej-
tor i Graçanicës së të 
Rinjve Aktivë (Young 
Active Gracanica) 
Petar Xhorxheviq për 
Revistën “For You”.

Përveç anëtarëve të 
GRA-së, në zhvillimin 
e idesë ose platformës 
punuan edhe Millosh 
Saviq, Ivan Kërstiq, 
Petar Xhorxheviq dhe 
Nemanja Popoviq, 
si dhe mentori Mark 
Culaj. Ata arritën tek 
kjo ide, me qëllimin që 
të përdorin biçikletat 
që më herët i pranuan 
si donacion. Vitin e 
kaluar, ato i përdorën 
për zhvillimin e çiklizmit 
dhe turizmit të çiklizmit. 
“Tani kjo nuk është më 
e mundur, kemi vendo-
sur të ndryshojmë qël-
limin e tyre,” shton ai.

Ata e paraq-
itën idenë e tyre në 
Hakathon “Hakojmë 
krizën në Kosovë” që e 
ka organizuar Qendra 

e Inovacionit të Kosovës. 
Xhorxheviq shpjegoi se atyre 
u pëlqeu se si ky Hakathon 
u organizua në mënyrë 
praktike dhe shpejt përmes 
internetit. “Pas tre ditësh duke 

punuar në idenë tonë, me 
mbështetjen e një mentori, 
ne e prezantuam atë përmes 
videos. Menjëherë ditën tjetër 
juria e ekspertëve na ndau 
çmimin e tretë në një konkur-
rencë prej 40 ekipesh dhe 
shpalli këtë ide më të mirën 
në fushën e ekonomisë dhe 
të ardhmërisë së afarizmit për 
shkak të qëndrueshmërisë, 
reagimit konkret ndaj proble-
mit aktual dhe shqetësimeve 
shëndetësore dhe mjedisore, 
pasi të gjitha shpërndarjet 
kryhen me biçikletë,” thotë ai.

Aktualisht ka dhjetra 
vullnetarë në shumicën e 
vendeve në komunën e 
Graçanicës që bëjnë dërgesa. 
Vullnetarët mund të regjistro-
hen në faqen e “Bike Delivery 
Service” në Facebook ose 
Instagram. Sidoqoftë, ideja 
e ekipit të të rinjve është që 
shërbimin e tyre ta shtri-
jnë edhe në pjesët e tjera 
të Kosovës, posa të kenë 
mundësi më të mira teknike. 
Gjersa tani, gjatë kohës së 
situatës së jashtëzakonshme 
të shkaktuar nga pandemia 
COVID-19, shpërndarja e 
produkteve është falas. “Në 
këtë mënyrë njerëzit do të 
marrin atë që u nevojitet në 
adresën e shtëpisë së tyre 
me të njëjtin çmim sikur ta 
kishin blerë vetë. Dorëzimi 
ose shpërndarja do të  bëhet 
nga vullnetarët tanë që do 
të jenë të mbrojtur si duhet”, 
thotë një aktivist nga Gra-
çanica.   

Ideja, shtoi ai, ngjalli in-
teres të madh si nga vendasit 
ashtu edhe nga afaristët: 
“Deri më tani, ne kemi bërë 
vetëm dërgesa më të vogla, 
gjersa planifikojmë të kufizo-
jmë në platformë vlerën e 
dërgesës minimale në 5 euro, 
në mënyrë që të mos i ngar-
kojmë shumë vullnetarët tanë. 
Ne kemi ende shumë punë 
për të bërë në lansimin ose 
ofrimin e produkteve, por ne 
do të bëjmë çmos të ofrojmë 
edhe më shumë në një kohë 
sa më të shkurtër.”

Restorantet janë ato që 
më së shumti interesohen për 

IDE PËR PËRMIRËSIM (HACKING): VULLNETARËT 
SHPËRNDAJNË ARTIKUJ USHQIMORË ME BIÇIKLETË!
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Four young men “hacked the crisis.” 
From the hacking came the idea which 
will facilitate life and everyday routine 

in the municipality of Gracanica, at the time 
of the COVID-19 pandemic. While following 
the instructions on self-isolation, bike volun-
teers of Young Active Gracanica will deliver 
food, groceries, medicines... The idea of 
Bike delivery service” - came third at the 
recently held Hackathon of the Innovation 
Center of Kosovo.

With an online platform www.bike-ds.store, 
you can order what you need. It will arrive at 
your address!  “Our goal is to make it easier 
for citizens to stay at home and, on the other 
hand, to make it easier for local producers to 
market their products using our bike-ds.store 
platform. This will reduce the flow of people 
outside and the spread of COVID-19,” ex-
plains President of “Young Active Gracanica” 
(Mlada Aktivna Gracanica), Petar Djordjevic, 
for “For You” Magazine.

In addition to the members of YAG, Milos 
Savic, Ivan Krstic, Petar Djordjevic, Nemanja 
Popovic also worked on the development of 
the platform, as well as mentor Mark Culaj. 
They came up with the idea to use the bikes 
they received earlier as a donation. Last 
year, they were used for the development 
of cycling and cycling tourism. “Now this is 
not feasible, and we have decided to change 
their purpose,” he adds. 

The idea was submitted to the hackathon 
“Hack the crisis Kosova” organized by the 
Innovation Center of Kosovo. Djordjevic ex-
plains that they liked how this hackathon was 
quickly organized through the Internet. “After 
three days of work on the idea, with the 
support of a mentor, we presented it through 
video. The expert jury awarded us third prize 
in a competition of 40 teams, and declared 
this idea the best in the field of Economy and 
the Future of Business because of sustain-
ability, concrete reaction to the resulting 
problem and health and environmental con-
cerns, since all the deliveries are carried out 

by bicycle,” he says. 
Currently, there are about 

a dozen volunteers in the mu-
nicipality of Gracanica making 
deliveries. Volunteers can join by 
signing up for the Bike Delivery 
Service on Facebook or Insta-
gram page. The idea of the young 
team is to extend the service to 
other parts of Kosovo as soon as 
they improve their technical capa-
bilities. Now, during an emergen-
cy caused by a COVID-19 pan-
demic, delivery is free. “This way 
people will get what they need at 
their home address at the same 

price as if they were shopping themselves. 
Delivery will be done by our volunteers who 
will be adequately protected” says an activist 
from Gracanica. 

The idea, he added, has attracted much 
interest from both locals and business-
men: “So far we have carried out only 
small deliveries, and we plan to l imit the 
value of the minimum delivery to 5 euros 
on the platform, in order to make it easier 
for our volunteers. We sti l l  have a lot of 
work to do on product offerings, but we 
wil l do our best to offer even more in the 
shortest possible time.” 

Restaurants in the area are interested in 
YAG’s service, which, according to Djord-
jevic, recognizes the Bike Delivery service 
as an opportunity to survive in the months 
of a pandemic. Thus, this service is also 
a significant benefit to improve the local 
producers and small businesses, otherwise 
would suffer losses due to the limited free-
dom of movement caused by the pandemic. 
“It is also in our interest to support people 
who previously sold products at the green 
market, to do it through our service,” he 
concludes.

His message for the end is #stayathome: 
“From the comfort of your home, all you 
have to do is select the products you need 
on our site: bike-ds.store, and our volunteers 
will deliver it to your home address.” 

HACKING IDEA: VOLONTEERS DELIVER 
GROCERIES BY BIKE!

Na vizitoni në:
Visit us at:

shërbimin e GRA-së, të 
cilat, sipas Xhorxheviqit, 
e shohin mundësinë 
në shpërndarjen me 
biçikletë për të  mbi-
jetuar gjatë muajve të 
pandemisë. Kështu, ky 
shërbim është gjithashtu 
një lloj përmirësimi i 
punës së prodhuesve 
vendorë dhe sipër-
marrësve të vegjël, të 
cilët pësojnë humbje 
për shkak të lirisë së 
kufizuar të lëvizjes të 
shkaktuar nga pan-
demia. “Gjithashtu është 
në interesin tonë të 
mbështesim njerëzit që 
dikur i shisnin produk-
tet e tyre në tregun e 
gjelbër, që ta bëjnë 
këtë përmes nesh tani,” 
përfundon ai.

Mesazhi i tij për 
fund është #rriNshpi: 
“Nga rehatia e shtëpisë 
suaj ju mund të 
zgjedhni produktet që 
ju nevojiten në faqen 
tonë bike-ds.store, 
gjersa vullnetarët tanë 
do t’i sjellin ato në ad-
resën e shtëpisë suaj”.

Shmangni daljen 
nga shtëpia sa më 
shumë që të jetë e 
mundur. Njerëzit mbi 
65 vjeç janë më të 
rrezikuarit. Blerja dhe 
dërgimi i ushqimit ose 
ilaçeve deri tek ata e 
zvogëlon rrezikun e 
tyre nga infeksioni. 
Qëndroni në kontakt 
me më të dashurit 
tuaj përmes telefonit 
ose aplikacioneve me 
video-thirrje. Për t’u 
informuar mbi gjendjen 
aktuale dhe rregulloret 
shfrytëzoni burimet 
zyrtare të informa-
cionit. Përmbajuni nga 
organizimi i tubimeve 
sociale në shtëpi. Mar-
rëdhëniet e mira fqinjë-
sore ose miqësore tani 
nënkuptojnë mbrojtjen 
e të tjerëve nga rreziku 
i infeksionit.

Avoid leaving the house as much as possible. 
People over 65 are at the highest risk. If we 
buy and deliver food or medicine for them, we 
reduce their risk of infection. Stay in contact 
with your loved ones via phone or video call 
application. Use official sources of information 
to stay up to date about the current situa-
tion and regulations. Refrain from organizing 
social gatherings at home. Good neighborly 
or friendly relationships now mean protecting 
others from the risk of infection.



fashion

Nga larja e rrobave e deri te përgatitja e vakteve - masa të përditshme për ta mbrojtur familjen tuaj

A mund të infektoheni me COVID-19 nga ushqimi? Si duhet t’i laj rrobat tani? Detyrat e përditshme shtëpiake janë shndërruar në 
një burim të pasigurisë dhe ankthit pasi familjet mundohen të bëjnë gjërat e zakonshme duke i mbajtur të dashurit e tyre të sigurt 
dhe të shëndetshëm. Keqinformimi i përhapur në masë të madhe në lidhje me virusin i vë të gjithë në rrezik dhe e shton stresin 
për të filtruar faktet nga trillimet. Virusi mund të mbijetojë në sipërfaqe për disa orë dhe deri në disa ditë. 

Lajmi i mirë është se: Dezinfektuesit e zakonshëm mund ta vrasin atë! Tani çfarë do të thotë kjo për 
shtëpinë tuaj?

Lani, lani, lani duart!

Po, ju po e dëgjoni kudo, sepse 
është mënyra më e mirë e 
mbrojtjes. Lani shpesh duart 

me sapun dhe ujë për të paktën 20-
30 sekonda. Një mënyrë e thjeshtë 
për ta matur kohën e larjes së duarve 

me fëmijët tuaj është duke kënduar dy 
herë tërë këngën e urimit të ditëlindjes. 

Pasi të keni fryrë hundën sigurohuni që 
të lani duart, teshtini në një pecetë, lani 

duart kur të përdorni banjën dhe para se të 
largoheni nga shtëpia e juaj dhe kur të ktheheni 

në shtëpi, gjithashtu, përpara se të përgatisni ose të 
hani ushqim, para se të vendosni grimin, para se të prekni thjerrëzat e syve 
(lentet), etj. Nëse përdorni një dezinfektues duarsh sigurohuni që ai të përmbajë 

të paktën 60 përqind alkool dhe 
që të gjitha pjesët e duarve të 
jenë të lyera me dezinfektues dhe 
fërkoni duart për 20-30 sekonda 
derisa duart të ndjehen të thata. 
Nëse duart janë dukshëm të 
papastërta, atëherë gjithmonë 
lani duart me sapun dhe ujë.
A e dini se? Uji i ftohtë dhe uji i 
ngrohtë janë po aq të efektshëm në 
vrasjen e mikrobeve dhe viruseve, 
përderisa e përdorni sapunin dhe 
i lani duart në mënyrën e duhur. 
Mos e prekni fytyrën tuaj, shmangni 
prekjen e syve, hundës dhe gojës, 
mos u kollitni ose teshtini në duar, 

kur kolliteni ose teshtini mbuloni gojën dhe hundën me bërrylin tuaj ose me 
pecetë! Pecetat e përdorura hidhni menjëherë!  

Wash, wash, wash your hands! 

Yes, you’re hearing it everywhere, because it’s the best line of defence. Wash 
hands frequently with soap and water for at least 20-30 seconds. An easy 
way to time it with your children is by singing the full happy birthday 

song, twice. Make sure to wash hands after you blow your nose, sneeze 
into a tissue, use the restroom, when you leave and return to your 
home, before preparing or eating food, applying make-up, handling 
contact lenses etc. If using a hand sanitizer ensure that it contains at 
least 60 per cent alcohol, ensure coverage on all parts of the hands 
and rub hands together for 20-30 seconds until hands feel dry. If 
hands are visibly dirty, always wash hands with soap and water.  
Did you know? Cold water and warm water are equally 
effective at killing germs and viruses - as long as you use 
soap and wash your hands the right way! Don’t touch 
your face, Avoid touching your eyes, nose and mouth, 
Don’t cough or sneeze into your hands Cover your mouth 
and nose with your elbow or tissue when coughing or 
sneezing. Dispose used tissues immediately.

Trajtimi dhe përgatitja e ushqimit

Ndërsa aktualisht nuk ka prova se njerëzit mund të 
infektohen me COVID-19 përmes ushqimit ose paketimit 
të ushqimit, është e mundur që njerëzit të infektohen nga 

prekja e fytyrës pasi që të kenë prekur një sipërfaqe ose objekt 
të kontaminuar. Rreziku më i madh vjen nga kontakti i ngushtë 
me njerëzit e tjerë gjersa dalim për të blerë ushqim ose gjatë 
pranimit të një dërgese ushqimore (si pranimi i ndonjë dërgesë 
ushqimore në zonat me përhapje lokale). Si gjithmonë, kur 
merremi me ushqim higjiena e mirë është e rëndësishme, në 
mënyrë që të parandalojmë çdo sëmundje që mund të vijë nga 
ushqimi. Pra, largoni çdo paketim të panevojshëm të ushqimit 
dhe hidheni atë në një kosh mbeturinash me kapak! Largojeni 
ushqimin e porositur nga paketimet dhe vendoseni në pjata të 
pastra, ndërsa paketimet e tyre hidhni në mbeturina! Paketimet 
si kanaçet mund të pastrohen me dezinfektues para se të 
hapen ose të magazinohen. Lani mirë me ujë të rrjedhshëm 
produktet e papaketuara si pemët dhe perimet! 

Handling and preparing food

While at present there is no evidence of people 
catching the COVID-19 from food or food 
packaging, it may be possible that people can 

become infected by touching their face after touching a 
contaminated surface or object. The greater risk comes 
from being in close contact with other people while 
outside food shopping or receiving a food delivery (as 
receiving any delivery in areas with local transmission). 
As always, good hygiene is important when handling food 

to prevent any food-borne illnesses. So, remove any 
unnecessary packaging and dispose into a waste bin 
with a lid. Remove food from take-out containers, 
place on a clean plate and dispose of the container. 
Packaging like cans can be wiped clean with a 
disinfectant before being opened or stored. Wash 
unpackaged products, such as fruit and vegetables, 
thoroughly under running water.

KËSHILLA PËR PASTRIM DHE HIGJENË QË TA MBANI 
COVID-19 JASHTË SHTËPISË SUAJ
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Higjiena 
personale

Masat e thjeshta të higjienës 
mund të ndihmojnë në mbrojtjen 

e shëndetit të familjes suaj dhe të 
gjithë të tjerëve. 

Personal hygiene
Simple hygiene measures can 

help protect your family’s 
health and everyone 

else’s. 

(Burimi: www.unicef.org) 



From doing laundry to preparing meals - every day measures to help protect your family

Can you catch COVID-19 from food? How should I do laundry now? Mundane household tasks have turned into a 
source of uncertainty and anxiety as families grapple with getting the basics done all while keeping their loved ones 
safe and healthy. Widespread misinformation about the virus puts everyone at risk and adds to the stress of having to 
filter fact from fiction.  The virus may survive on surfaces for a few hours up to several days. The good news? Simple 
disinfectants can kill it. Now what does this mean for your home?

fashion

Pastrimi në shtëpi

Pastrimi dhe dezinfektimi i rregullt i 
sipërfaqeve që preken më së shumti 
në shtëpinë tuaj është një masë 

paraprake e rëndësishme për të ulur rrezikun 
e infeksionit. Çdo shtëpi dallon nga tjetra, por 
sipërfaqet që zakonisht preken më së shumti 
në shtëpi janë: dorzat e dyerve, tavolinat, 
karriget, parmakët, sipërfaqet e kuzhinës 
dhe banjës, çezmat, tualetet, ndërprerësit e 
dritave, telefonat mobil, kompjuterët, tabletët, 
tastaturat, telekomandat, komanduesit e 
lojrave dhe lodrat e preferuara.

Çfarë duhet të përdorni për të 
pastruar dhe dezinfektuar?
Nëse një sipërfaqe është e papastër, 
së pari pastrojeni me sapun ose 
detergjent dhe ujë. Pastaj përdorni 
një dezinfektues që përmban alkool 
(rreth 70 përqind) ose zbardhues. 
Uthulla dhe produktet e tjera natyrore 
nuk rekomandohen. Në shumë vende 
mund të jetë e vështirë të gjesh sprej 
(spërkatës) dhe peceta dezinfektuese. 
Në raste të tilla, vazhdoni të pastroni 
me sapun dhe ujë. Zbardhuesit 
shtëpiak të përzier me ujë mund të 
përdoren gjithashtu në disa sipërfaqe.

Si të dezinfektoni
Është e rëndësishme të mos i fshini preparatet 
e pastrimit menjëherë pasi t’i keni aplikuar në 
një sipërfaqe. Shumë produkte dezinfektuese, 
si pecetat e lagëta dhe spërkatësit (sprejet) 
duhet të qëndrojnë në një sipërfaqe, pra ajo 
të jetë e lagur, për disa minuta në mënyrë që 
këta dezinfektues të jenë efektivë. Gjithmonë 
lexoni udhëzimet për t’u siguruar që jeni duke 
i përdorur produktet ashtu siç rekomandohet 
dhe për të shmangur dëmtimin e sendeve të 

ndjeshme, siç janë telefonat mobilë 
dhe pajisjet e tjera elektronike. Për 
pajisjet elektronike konsideroni të 
përdorni fotrolla që pastrohen.

Pastrimi i rrobave
Aktualisht është e paqartë se sa 
kohë mund të mbijetojë virusi i 
ri korona në pëlhurë, por shumë 
sende të veshjeve kanë elemente 
plastike dhe metalike, në të cilat 
virusi mund të jetojë për disa orë 
deri në disa ditë.

Larja e rrobave në shtëpi
Pastroni rregullisht çarçafët, 
peshqirët dhe rrobat. Pastroni rrobat 
me sapun ose detergjent, duke 
përdor ujë më të nxehtë për ato 
rroba dhe thani plotësisht rrobat - të 
dy këta hapa ndihmojnë për të vrarë 
virusin. Lani ose dezinfektoni thesin 
dhe shportën e rrobave të palara. 
Mbase mund t’i  futni rrobat e palara 
në thasë për një përdorim.

Cleaning around the home

Cleaning and disinfecting high-touch 
surfaces in your home regularly is 
an important precaution to lower the 

risk of infection. Every home is different, but 
common high-touch surfaces include: Door 
handles, tables, chairs, handrails, kitchen 
and bathroom surfaces, taps, toilets, light 
switches, mobile phones, computers, tablets, 
keyboards, remote controls, game controllers 
and favourite toys. 

What to use to clean and disinfect
If a surface is dirty, first clean it with soap or 
detergent and water. Then use a disinfectant 
product containing alcohol (of around 70 per 
cent) or bleach. Vinegar and other natural 
products are not recommended.In many 
places it can be difficult to find disinfectant 
sprays and wipes. In such cases, continue 
to clean with soap and water. Diluted 
household bleach solutions may also be 
used on some surfaces.

How to disinfect
It’s important not to wipe cleaning solutions 
off as soon as you’ve applied it to a 
surface. Many disinfectant products, such 
as wipes and sprays, need to stay wet on 
a surface for several minutes in order to 
be effective. Always read the directions 
to make sure you’re using the products 
as recommended and to avoid damaging 
sensitive items such as mobile phones and 
other electronic devices. Consider using 
wipeable covers for electronics. 

Cleaning clothes
It is currently unclear how long the 
COVID-19 virus can survive on fabric, but 
many items of clothing have plastic and 
metal elements on which it might live for a 
few hours to several days.

Doing laundry at home
Clean bed sheets, towels and clothes 
regularly. Launder items with soap or 
detergent, using the warmest appropriate 
water setting and dry items completely — 
both steps help to kill the virus. Wash or 
disinfect your laundry bag and hamper as well. 
Consider storing laundry in disposable bags.

CLEANING AND HYGIENE TIPS TO HELP KEEP 
COVID-19 OUT OF YOUR HOME

9 (Source: www.unicef.org)

Maska në modë për fytyrën

Vendosja e maskës mbrojtëse gjatë pandemisë 
është bërë e DOMOSDOSHME në shumë 
vende. Për shkak të mungesës së këtyre 

maskave, njerëzit kanë gjetur mënyra të ndryshme 
krijuese dhe interesante për të mbrojtur veten e tyre.

Fashionable face masks 

Wearing protective masks has become a MUST 
HAVE in many countries during the pandemic. 
Due to the lack of these masks, people have 

found creative and interesting ways to protect themselves.



Si rezultat i 
pandemisë 
COVID-19 

gjërat kanë ndry-
shuar në botën e 
muzikës. Udhëtimet 
dhe shfaqjet janë 
pezulluar. Sido-
qoftë, muzikantët 
po kontribuojnë 
në mënyrën e tyre 
në luftën kundër 
përhapjes së virusit. 
Përveç qëndrimit në 
shtëpi, ata i nxisin 
të tjerët të bëjnë të 
njëjtën gjë por, ata, 
gjithashtu, marrin 
pjesë në fushatën e 
veçantë të lëvizjes 
“Global Citizens” 
të Kombeve të 
Bashkuara (OKB)
dhe Organizatës 
Botërore të Shëndetësisë 
(OBSH). OKB-ja dhe OBSH-
ja kanë kërkuar që lëvizja të 
mbështesë përpjekjet e tyre 
në reagim ndaj pandemisë 
COVID-19, duke e bashkuar të 
gjithë botën përmes muzikës 
dhe veprimeve frymëzuese. 
Kështu, “Global Citizens”, 
bashkë me artistë me famë 
botërore, lansuan: “një botë: së 
bashku në shtëpi”.

Si pjesë e fushatës u 
krijua edhe Fondi i Ndihmës 
së Solidaritetit i OBSH-së për 
të mbështetur dhe pajisur 
profesionistë të kujdesit shën-
detësor në të gjithë globin, 
ku si rezultat i këtij fondi janë 
dërguar mjete mbrojtëse në 68 
vende të globit, duke u siguruar 
vendeve më të varfëra burimet 
e nevojshme për ta luftuar CO-
VID-19. Fondi gjithashtu i ka 
dorëzuar mbi një milion pajisje 
diagnostikuese në 120 vende, 
duke i rritur kështu kapacitetet 
e tyre.

Fushata “së bashku në 
shtëpi” filloi si një fushatë vir-
tuale në një kohë kur shumicës 
qëndrimi në shtëpi iu krijoi 
ndjenjën e izolimit. Kjo fushatë 
është realizuar përmes rrjeteve 
sociale, ku muzikantë të fam-
shëm i publikojnë performancat 
e tyre “në shtëpi”, duke i sjellë 

“ngjarjet muzikore te të gjithë”. 
Artistët që kanë marrë pjesë 
në “së bashku në shtëpi” dhe u 
kërkuan fansave të mbështesin 
fushatën “Global Citizens” janë: 
Chris Martin, John Legend, 
Charlie Puth, Ryan Tedder nga 
One Republic, Steve Aoki, Jen-
nifer Hudson, HER dhe shumë 
të tjerë.

Cila ka qenë porosia 
që ata e ndanë me 
fansat e tyre?
“Gjëja e duhur që të gjithë 
duhet të bëjmë është të rrimë 
në shtëpi ...”ne të gjithë jemi 
një familje ... të gjithë luten 
për të gjithë, shpresoj;” “Me 
dashuri,” tha Chris Martin.

“Virusi korona po prek 
njerëzit në të gjithë botën 
dhe një formë se si mund 
ta parandalojmë përhapjen 
e tij edhe më shumë dhe 
të mos rrezikojmë edhe më 
shumë njerëz është duke u 
distancuar fizikisht nga ata, 
përfshirë ata që mund të 
jenë të sëmurë,” tha John 
Legend gjatë performancës 
së tij online, duke shtuar se 
shumë artistë kanë vendosur 
që duan ta bëjnë qëndrimin 
në shtëpi pak më të lehtë 
për të gjithë. Ai gjithashtu 
kujtoi se shumë njerëz po 
mundohen të gjejnë forma 
se si të ushqejnë familjet e 
tyre dhe i ftoi ata që kanë 
mundësi të ndihmojnë pikat 
për grumbullimin e ushq-
imit. “Kjo gjë na çmendi por 
të gjithë së bashku do t’ia 
dalim; në ndërkohë, gjersa 
ta kalojmë edhe këtë, do të 
përpiqemi të lidhemi dhe të 
sjellim buzëqeshje te njëri-

tjetri,” tha Camila Cabello në 
një performancë të përbash-
kët me Shawn Mendes. “Kjo 
është koha që mendoj se të 
gjithë duhet të falin shumë 
dhe të jenë dashamirës ndaj 
vetvetës dhe njerëzve në 
shtëpitë dhe familjet e tyre,” 
tha Mendes. “Mënyra më e 

mirë për të treguar dhemb-
shurinë është vërtet duke 
u distancuar nga të gjithë, 
veçanërisht të rinjtë, duke 
mbrojtur më të moshuarit e 
komunitetit tonë dhe njerëzit 
që janë më të rrezikuar,” 
shtoi Cabello.

Emeli Sandé u dërgoi një 
porosi të gjithë atyre që janë 
duke punuar në këtë periudhë 
kohore, gjersa ne po ndjekim 
rekomandimet e vetëizo-
limit: “puna që ata po bëjnë 
është absolutisht e jashtëza-
konshme ... ju falem nderit 
shumë, të gjithë atyre që janë 
duke e shpëtuar botën.” 

“Ne duhet të sigurohemi 
që të qëndrojmë të sigurt, që 
t’iu përmbahemi rregullave 
dhe të bëjmë siç na është thë-
në,” tha Hudson. “Sigurohuni 
që të gjithë të rrini brenda. 
Qëndroni pranë familjeve 
tuaja,” shtoi ajo.

“Unë do të bëj muzikë 
dhe ju inkurajoj të dhuroni 
dhe të vazhdoni të mbani 
distancë sociale sepse 
kjo është diçka shumë e 
rëndësishme - dhe është 
diçka e jashtëzakonshme 
për ne që të bashkohemi 
dhe ta tejkalojmë këtë krizë 
me integritet, dashuri dhe 
përgjegjësi,” tha Jon Batiste.
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MUZIKANTË ME FAMË BOTËRORE E LUFTOJNË COVID-19 PËRMES PERFOR-
MANCAVE TË TYRE NË INTERNET: GJËJA E DUHUR QË DUHET TA BËNI ËSHTË 
TË RRINI NË SHTËPI DHE T’IU PËRMBAHENI RREGULLAVE!

music box

Në bashkëpunim me Lady 
Gaga, më 18 prill u mbajt 
një edicion i veçantë digjital 
i “një botë: së bashku në 
shtëpi”, në të cilin, ndër 
të tjerë, morën pjesë edhe 
Alanis Morissette, Andrea 
Bocelli, Billie Eilish, Chris 
Martin, David Beckham, 
Elton John, Paul McCartney, 
Steve Wonder. Nikoqirët e 
këtij aktiviteti ishin: Jimmy 
Fallon, Jimmy Kimmel dhe 
Stephen Colbert.



Things have changed 
in the music world as 
well as a result of the 

COVID-19 pandemic. Tours 
and performances have been 
suspended. Nevertheless, 
musicians are contributing to 
the fight against the spread of 
the virus in their own way. In 
addition to staying at home, 
they urge others to do the 
same, but they also take part in 
the United Nations and World 
Health Organization’s “Global 
Citizens” movement special 
campaign. The UN and WHO 
have asked the movement 
to support their response to 
the COVID-19 pandemic, by 
uniting the entire world through 
music and inspiring action. 
Thus, the Global Citizens, 
together with  world-renowned 
artists, launched “One World: 
Together At Home.”

As part of the campaign, 
a WHO Solidarity Assistance 
Fund has been established to 
support and equip healthcare 
professionals around the globe, 
owing to which protective gear 
has been delivered to 68 coun-
tries around the globe, provid-
ing the poorest countries with 
the resources needed to fight 
the COVID-19. The Fund has 
also delivered over one million 

diagnostic kits in 120 countries, 
increasing their capacities.

The Together at Home 
campaign started off as a 
virtual campaign at a time 
when many felt isolated stay-
ing at home. This campaign 
is conducted through social 
networks, where famous 
musicians publish their “at 
home” performances and thus 
“bring music events to homes 
around the world.” Artists who 
have participated in “Together 
at Home” and asked fans to 
support the Global Citizens 
Campaign include: Chris Mar-
tin, John Legend, Charlie Puth, 
Ryan Tedder of OneRepublic, 
Steve Aoki, Jennifer Hudson, 
HER and many others.

What messages 
have they shared 
with their fans?
“The right thing we should 
all be doing is staying 
home…” “We’re all one 
family... Everyone’s pray-
ing for everyone, I hope;” 
“I send you love,” Chris 
Martin said.

“Coronavirus is affect-
ing people all around the 
world and part of how we 
prevent it from spreading 
to even more people, and 
hurting even more people, 
is by physically distanc-
ing ourselves from people, 
including people who might 
be sick,” John Legend said 
during his online perfor-
mance, adding that a lot 
of artists have decided 
they want to make stay-
ing home a little bit easier 
for everybody. He also 
recalled that a lot of 
people are struggling to 
figure out how to feed their 
families and invited those 
who have the ability to do 
so to help the food banks. 
“This is a crazy time, and 
we’re all going to come 
out of this together, we’re 
going to pull through, and 

we’re going to 
try and connect 
and make each 
other smile in 
the meantime,” 
Camila Cabello 
said in a joint 
performance 
with Shawn 
Mendes. “This 
is a time when 
I think every-
body should be 
extremely, ex-
tremely forgiv-
ing and kind to 
themselves and 
the people in 
their house and 
their family,” 
Mendes said. 
“And the best 
way to show 
compassion is 

really by distancing yourself 
from everybody, especially 
the young people, pro-
tecting our elders in the 
community and the people 
that are more vulnerable,” 
Cabello added.

Emeli Sandé sent out a 
message to all those who 
are working at this time, 
while we are following the 
self-isolation recommenda-
tions: “The work they’re 
doing is absolutely incred-
ible… Thank you so much 
to everybody that’s out 
there, just saving the world 
basically.” 

“We need to make sure 
we’re staying safe, follow-
ing the rules, and doing as 
we’re told,” Hudson said. 
“Be sure to stay indoors ev-
eryone. Stay close to your 
families,” she added.

“I’m going to play some 
music and I encourage you 
to donate and continue to 
socially distance yourself, 
because this is a very, very 
big deal - and it’s a big time 
for us in the world to come 
together and we have to 
meet this crisis with integ-
rity and love and responsi-
bility,” Jon Batiste said.
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WORLD-RENOWNED MUSICIANS FIGHT COVID-19 THROUGH ONLINE 
PERFORMANCES: THE RIGHT THING TO DO IS STAY AT 
HOME AND OBSERVE THE RULES!

music box

In cooperation with Lady 
Gaga a special digital 
edition of “One World: 
Together At Home” took 
place on 18 April, which 
also featured Alanis Moris-
sette, Andrea Bocelli, Billie 
Eilish, Chris Martin, David 
Beckham, Elton John, Paul 
McCartney, Steve Wonder, 
among others. The event 
was hosted were Jimmy 
Fallon, Jimmy Kimmel and 
Stephen Colbert.



ZBULONI SE SI TË PËRBALLENI 
ME FRIKËN PSIKOLOGJIKE

“Athina u shkatërrua nga frika 
e murtajës, jo nga murtaja”

Tukididi 430 p.e.s.

“Mbani mendimet e juaja 
pozitive sepse, mendimet 
e juaja bëhen fjalët e juaja. 
Mbani fjalët e juaja pozitive 
sepse, fjalët e juaja bëhen 
sjellja e juaj. Mbajeni sjelljen 
e juaj pozitive sepse, sjellja e 
juaj bëhet zakoni i juaj. Mba-
jini zakonet e juaja pozitive 
sepse, zakonet e juaja bëhen 
vlerat e juaja. Mbani vlerat e 
juaja pozitive sepse, vlerat e 
juaja bëhen fati juaj”. Gandi

Kur Organizata Botërore 
e Shëndetësisë (OBSH) 
shpalli zyrtarisht pande-

minë globale, për pasojë një frikë 
universale u përhap në të njëjtën 
kohë me statistikat që transmeto-
nin çdo ditë numra të pacientëve 

në terapi intensive, pacientë me 
simptoma, njerëz të izoluar në 
shtëpi, ata që aktualisht janë pozi-
tivë, dhe numri i vdekjeve sipas 
rajonit, vendit dhe kontinentit. Pa 
e kuptuar, filluam të magjepsemi 
nga lajmet, ndërsa prisnim dhe 
shpresonim në kulmin e virusit që 
ngjitja e tij vdekjeprurëse të ulet. 
Në mënyrë të pavetëdijshme, ne 
u dhamë vend këtyre emocioneve 
dhe ndjenjave negative që 
ngadalë por në mënyrë të pash-
pjegueshme shndërrohen në 
mendime, fjalë dhe qëndrime 
negative. Shumë prej tyre pa 
vetëdije ia kanë hapur derën 
e frikës. Jo vetëm frika për 
shëndetin personal, por frika 
për të dashurit e vet, për efektet 
në ekonominë individuale dhe 
kombëtare, kufizimet në jetë 
dhe ndarjen nga gjithçka që 
jemi mësuar të kemi.

Tani, shtrohet pyetja: A mund 

ta ndalojmë frikën psikologjike, 
a mund ta ndalojmë përhapjen 
e virusit?” Për t’iu përgjigjur 
pyetjes, është e rëndësishme 
të kuptojmë se ne nuk mund 
të punojmë vetëm në anën e 
jashtme, por, ç’ është edhe 
më e rëndësishme, edhe në 
anën tonë të brendshme. 
Kërkohet një ndryshim i plotë 
i prioriteteve të jetës sonë. Në 
artikullin e kaluar, ne folëm për 
zakonet që mund të përmirë-
sojnë sistemin tonë imunitar. 
Ky artikull, flet për rëndësinë e 
lidhjes së dimensionit shpirtëror 
me dimensionin njerëzor. Për 
një ushtar, të folësh për dimen-
sionin shpirtëror mund të duket 
mospajtueshmëri, por nuk 
është; është në natyrën tonë. 
Ushtarët besojnë dhe jetojnë 
sipas vlerave, duke i ofruar 
fatin e tyre njësisë dhe vendit 
të tyre. Prandaj, dimensioni 
shpirtëror është i rëndësishëm, 
sikurse dhe ai fizik.

Në këto javët e fundit ne i 
kemi rishqyrtuar aktivitetet tona 
operacionale që janë mbajtur 
në nivel thelbësor, pa kompro-
mentuar misionin e KFOR-it i 
cili është akoma i përqendruar 
në ruajtjen e një mjedisi të qetë 
dhe të sigurt (SASE) dhe lirisë 
së lëvizjes (FOM) si dhe në 

mbështetje të Institucioneve në 
Kosovë (IiK), veçanërisht gjatë 
kësaj kohe të vështirë emergjen-
te. Janë zbatuar shumë kufizime 
në aktivitetet e jashtme dhe 
sociale për të ruajtur shëndetin e 
të gjithë ushtarëve të KFOR-it dhe 
punonjësve civilë që mbështesin 

misionin tonë në mënyrë logjis-
tike. Ne kemi provuar boshllëkun 
e jashtëm që ka shndërruar 
brendinë tonë me një plotësim 
të ri mendimesh, kryesisht nga 
frika. Mendimet janë pra, kritike 
për të zhvilluar një vetëdije të re 
kundër frikës së infektimit. Është 
e rëndësishme me ditë, që ne 
duhet të mbetemi vigjilent, të pra-
nishëm dhe të vetëdijshëm. Por, 
gjithashtu edhe në lidhje me njëri-
tjetrin. Kjo na sjell në përfundimin: 
Sa më shumë njerëz të veprojnë 
në harmoni dhe respektojnë ligjet 
e universit, janë të vetëdijshëm, 
të pranishëm dhe të lidhur, aq 
më i fortë është ndikimi i tyre në 
planetin tonë për shpëtimin e 
njerëzimit.

Një aspekt tjetër, mbi të 
cilin duhet të reflektojmë dhe 
drejtojmë mendimin tonë është 
paanshmëria e virusit: nuk bën 
dallime midis grupeve etnike, të 
pasurve ose të varfërve, gjuhës 
ose fesë. Në mënyrë indirekte, 
virusi na bën thirrje për unitet, në 
bashkëpunim kundër çdo ndarje, 
për të ndarë energji dhe njohuri 
përtej çdo lloj kufiri. Kapërcimi i 
“frikës nga virusi”, pra, nuk mund 
të ndodhë përmes demonizimit 
ose refuzimit të tij. Frika nga 
konfliktet e vjetra dhe të reja dhe 
emocionet negative (zemërimi, 
ankthi, izolimi, zhvlerësimi, ndarja, 
humbja e besimit) duhet të ndjek 
rrugën e vet duke dëgjuar dhe 
pranuar. Frika duhet të njihet para 
se të kapërcehet përmes shndër-
rimit në dashuri që përfaqëson 
armën më të fortë që ekziston 
brenda nesh. Dashuria mund të 
pranohet në të gjitha format e 
saj të guximit, bashkimit, gëzimit, 
besimit, ndarjes, falënderimit.

Meditimi dhe vetëdija janë 
disa nga praktikat më të mira 
për të përmirësuar praninë dhe 
lidhjen tonë me dimensionin 
shpirtëror dhe ato rekomandohen 
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DISCOVER HOW TO FACE 
THE PSYCHOLOGICAL FEAR

Na vizitoni në:
Visit us at:

“Athens was destroyed by the 
fear of the plague, not by the 

plague”
Thucydides 430 a. c.

“Keep your thoughts posi-
tive because your thoughts 
become your words. Keep 
your words positive because 
your words become your 
behavior. Keep your behavior 
positive because your behav-
ior becomes your habits. Keep 
your habits positive because 
your habits become your val-
ues. Keep your values positive 
because your values become 
your destiny”. Gandhi

When the World Health 
Organization officially 
declared the global pan-

demic, a universal fear was quickly 
spread, with statistics issued daily, 
broadcasting numbers of patients 
in intensive therapy, patients with 
symptoms, people secluded at 
home, those currently positive, and 
the death tolls by region, country, 
and continent. Without realizing 
it, we started to be fascinated by 
news, while waiting and hoping 
for a decrease in the virus peak. 
Unconsciously, we gave room for 
emotions and negative feelings that 
slowly but inexorably transformed 
into negative thoughts, words, and 
attitudes. Many have unconscious-
ly opened the door to fear. Not only 
fear for own health, but fear for 
own loved ones, for the effects on 
economies, both individual and na-
tional, the restrictions on own life, 
and the separation from everything 
we are accustomed to having. 

Now, the question is, “can 
we stop the psychological fear, 
can we stop the spread of the 
virus?”. To address this question, 
it is important to understand and 
realize that we cannot work only on 
the outside but, more importantly, 
on our inside. A complete change 
of life’s priorities is required. In 
the previous article, we spoke 
about habits that could improve 
our immune system. This article 
discusses about the importance of 
connecting the spiritual dimension 
with the human dimension. For 

a soldier, consider the spiritual 
dimension might seem unlikely, but 
it is not; it is in our nature. Soldiers 
trust and live by values, offering 
their destiny to their Unit and their 
Country. Therefore, the spiritual 
dimension is as important as the 
physical one. 

In these last weeks we have 
reconsidered our operational ac-
tivities that have been maintained 
to the essential ones, without 
compromising the KFOR mission 
which is still focused on maintain-
ing the Safe and Secure Environ-
ment (SASE) and Freedom of 
Movement (FOM), and supporting 
the Institutions in Kosovo (IiK), 
especially during this difficult time 
of crisis. Many restrictions have 
been applied to external and social 
activities to preserve the health 
of all KFOR soldiers and civilian 
employees who logistically support 
our mission. We have experienced 
the emptiness of the outside that 
has transformed our inside with a 
new fullness of thoughts, often of 
fear. Thoughts are therefore critical 
to develop a new consciousness 
against the fear of contagion. It is 
important to know, that we must 
remain vigilant, present, and con-
scious. But also connected. This 
brings us to the conclusion: the 
more people act in harmony and 
respect the laws of the universe, 
are conscious, present, and con-
nected, the stronger their influence 
will be on the planet and the salva-
tion of mankind. 

Another aspect which we 
should reflect on and focus our 
thinking is the impartiality of the 
virus: it makes no difference be-
tween ethnic groups, rich or poor, 
language or religion. Indirectly, the 
virus calls us to unify, to discourage 
any division, and to share energies 
and knowledge beyond any type 
of boundary or border. Overcom-
ing the “fear of the virus” therefore 
cannot just happen through its 
demonization or rejection. The 
fear of old and new conflicts and 
negative emotions (anger, anxiety, 
isolation, devaluation, separation, 
loss of trust) must follow a path 
made of listening and acceptance. 
Fear must be recognized before 

it can overcome, through 
the transformation of 
Love which represents 
the strongest weapon that 
exists within us. Love can 
be accepted in all forms, of 
courage, union, joy, trust, 
sharing, and thanksgiving.

Meditation and mindful-
ness are some of best practices to 
improve our presence and connec-
tion with the spiritual dimension, 
and are recommended by the 
World Health Organization against 
the effects of COVID-19. They are 
simple actions that anyone can do 
to experience presence.

Other actions that anyone can 
do are positive visualizations and 
prayers. When these activities 
are practiced, the effect is much 
stronger and they transform 
individual intent into a stronger 
magnet that attracts those who 
share common values towards 
the same destiny. Finally, I want 
to conclude this article by inviting 
all to pay attention to everything 
that happens to us, being at an 
event, a situation, a talk, a TV or 
radio program or a chat. Let’s ask 
ourselves this simple question “Is 
it useful for my personal growth? 
What can I do with it? Does this 
news, energy, message, thought 
nourish my soul?” If not, reject it, 
delete it, switch it off, and transform 
it with three positive actions of your 
choice to counter the research 
showing that one person with CO-
VID-19 passes it onto three people. 
This really benefits the planet and 
mankind. Examples of actions can 
be: to give something that contains 
your emotion to a person dear to 
you or unknown; take a conscious 
walk, admiring the beauty of the 
little things that, usually, distracted 
or taken by haste, we never stop 
to observe; call a friend and 
simply say “I thought of you, I love 
you”. These emotions produce 
the “happiness hormones” that 
strengthen the immune system 
and, above all, contribute to in-
creasing the frequency of overall 
positive energy, not only yours 
but of all the people connected to 
you. The stronger your network is, 
the better results you will experi-
ence and the more you will adopt 
the mindset that no viruses can 
really harm you.

This article was written by: 
Lieutenant Colonel Caiazza Nico 

Italian Army, a KFOR mem-
ber and a great friend of Kosovo.
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nga OBSH-ja kundër efekteve të 
COVID-19. Ato janë veprime të 
thjeshta që çdokush mund t’i bëjë 
për të provuar praninë.

Veprimet tjera që çdokush 
mund të bëjë janë vizualizime 
pozitive dhe lutjet. Kur këto aktiv-
itete bëhen në grup efekti është 
shumë më i fortë dhe ato shndër-
rojnë qëllimin individual në një 
magnet më të fortë që tërheq ata 
që ndajnë vlera të përbashkëta 
drejt të njëjtit fat. Më në fund, unë 
dua ta përfundoj këtë artikull duke 
i ftuar të gjithë që t’i kushtojnë 
vëmendje gjithçkaje që na ndodh, 
qoftë një ngjarje, një situate, një 
programi televiziv apo radios apo 
edhe një bisede. Le t’ia shtrojmë 
vetes këtë pyetje të thjeshtë “a 
është e dobishme për rritjen time 
personale?” Çka mund të bëj me 
të? A e ushqen ky lajm, energji, 
mesazh, mendim shpirtin tim?” 
Nëse jo, refuzojeni, fshijeni atë, 
fikeni dhe shndërrojeni atë me 
tri veprime pozitive të zgjedhjes 
suaj për të kundërshtuar studimin 
që tregon se një person me CO-
VID-19 ua kalon atë tre person-
ave. Kjo me të vërtetë i shërben 
planetit dhe njerëzimit. Shembuj 
të veprimeve mund të jenë: të 
jepni diçka që e përmban emocio-
nin tuaj për një person të dashur 
për ju ose për një të panjohur; 
bëni një shëtitje me vetëdijshme, 
duke admiruar bukurinë e gjërave 
të vogla që, zakonisht, për shkak 
se jemi të shpërqëndruar ose 
në nxitim, nuk ndalemi kurrë t’i 
vëzhgojmë; telefononi një miku 
dhe thjesht thoni “kam menduar 
për ty, të dua”. Këto emocione 
prodhojnë “hormonet e lumturisë” 
që forcojnë sistemin imunitar dhe, 
mbi të gjitha, kontribuojnë në 
rritjen e shpeshtësisë së energjisë 
së përgjithshme pozitive, jo vetëm 
tuajin por të gjithë njerëzit e lidhur 
me ju. Sa më i fortë të jetë rrjeti 
juaj, aq më shumë rezultate do të 
përjetoni dhe aq më shumë do të 
pranoni mentalitetin se asnjë virus 
nuk mund t’ju dëmtojë vërtet.

Ky artikull është shkruar nga: 
Nënkoloneli Caiazza Nico

Ushtria Italiane, pjesëtar i KFOR-it 
dhe një mik i shkëlqyeshëm i 

Kosovës.



TIGRI I QUAJTUR 
NADIA ËSHTË RAS-
TI I PARË I NJOHUR 
I NJË KAFSHE TË 
INFEKTUAR ME 
COVID-19
Një tigreshë malajane katër 
vjeçare në Kopshtin Zoologjik të 
Bronksit ka testuar pozitive me 
COVID-19. Tigresha e quajtur 
Nadia (Nadja), besohet të jetë 
rasti i parë i njohur në SH.B.A i një 
kafshe të infektuar me COVID-19. 
Nadia së bashku me gjashtë mace 
të tjera të mëdha mendohet se 
janë infektuar nga një kujdestar 
i kopshtit zoologjik që nuk e ka 
shfaqur asnjë simptomë. Tigrat 
filluan të shfaqnin simptoma, 

përfshirë një kollë të thatë, në fund 
të muajit të kaluar pas ekspozimit 
nga një punonjës, i cili nuk është 
identifikuar. “Kjo është hera e parë 
në botë që dëgjojmë se një person 
e ka infektuar një kafshë dhe kaf-
sha është sëmurë”, tha veterinari 
kryesor i kopshtit zoologjik. 
Ka pasur raste të izoluara të kaf-
shëve shtëpiake që kanë rezultuar 
pozitiv për COVID-19 nëpër vende 
të tjera të botës, por ekspertët 
kanë theksuar se nuk ka asnjë 
provë që ata të mund të sëmuren 
ose të përhapin virusin. Nadia, 
motra e saj Azul, dy tigra amuranë 
(siberianë) dhe tre luanët afrikanë 
që shfaqën simptoma, të gjithë 
pritet të shërohen plotësisht, thanë 
zyrtarë të kopshtit zoologjik. Macet 
e mëdha kishin humbje të oreksit 
por përkundër kësaj thuhet se “janë 
në gjendje të mirë nën kujdesin vet-

erinar dhe janë të kthjellët, vigjilent 
dhe bashkëveprues me kujdestarët 
e tyre”. Kopshti zoologjik tha që 
nuk dihet se si do të zhvillohet 
virusi në kafshë si tigrat dhe luanët, 
pasi specie të ndryshme mund të 
reagojnë ndryshe ndaj infeksioneve 
të reja, por të gjitha kafshët do të 
monitorohen nga afër.

THE TIGER, 
NAMED NADIA, IS 
THE FIRST KNOWN 
CASE OF AN ANI-
MAL INFECTED 
WITH COVID-19 
A four-year-old female 
Malayan tiger at the Bronx 
Zoo has tested positive for 

COVID-19. The tiger, named 
Nadia, is believed to be the 
first known case of an ani-
mal infected with COVID-19 
in the US. Nadia, along with 
six other big cats, is thought 
to have been infected by an 
asymptomatic zoo keeper. 
The cats started showing 
symptoms, including a dry 
cough, late last month after 
exposure to the employee, 
who has not been identified. 
“This is the first time that 
any of us know of anywhere 
in the world that a person 
infected the animal and the 
animal got sick,” said the 
chief veterinarian at the zoo.

There have been iso-
lated instances of pets test-
ing positive for COVID-19 
elsewhere in the world, but 

experts have stressed there 
is no evidence they can 
become sick or spread the 
disease. Nadia, her sister 
Azul, as well as two Amur 
tigers and three African lions 
who showed symptoms, 
are all expected to make a 
full recovery, the zoo said. 
The big cats did have some 
decrease in appetite but “are 
otherwise doing well under 
veterinary care and are 
bright, alert, and interactive 
with their keepers”, it is said. 
The zoo said it is not known 
how the virus will develop in 
animals like tigers and lions 
since various species can 
react differently to new infec-
tions, but all the animals will 
be closely monitored.

NUK KA PROVA QË KAFSHËT SHTËPIAKE 
MUND TË PËRHAPIN COVID-19
OBSH-ja thotë se kafshët shtëpiake mund të infektohen, por nuk ka asnjë provë që 

kafshët shtëpiake mund të përhapin sëmundjen ose që ato vet të sëmuren nga 
ajo. Studimet e mëtutjeshme mund të sjellin gjetje të reja. Ndërsa më shumë njerëz 

fillojnë të mbajnë distancën sociale dhe të punojnë nga shtëpia, atëherë kontakti më i 
shpeshtë me qenin tuaj, macen tuaj ose një kafshë tjetër shtëpiake është i pashmangshëm. 
OBSH-ja këshillon të lani duart me sapun dhe ujë pas kontaktit me kafshë shtëpiake. Janë 
pronarët e kafshëve shtëpiake e jo kafshët shtëpiake, ata që paraqesin një rrezik më të lartë 
për të përhapur virusin. Sipas OBSH-së, tani për tani, një lehtësim për pronarët e kafshëve 
shtëpiake është se nuk ka asnjë provë që kafshët shoqëruese të tilla si qeni ose macja 
mund të infektohen me COVID-19. Ashtu si viruset e mëparshme SARS, COVID-19 kryesisht 
transmetohet përmes spërkalave të kollitjes, teshtitjes, përmes pështymës ose rrjedhjes 
së hundës. Ndërsa kafshët shtëpiake gjenerojnë mjaft lehtë spërkala, ekzistojnë pengesa 
domethënëse që virusi të kalojë nga njerëzit te kafshët dhe anasjelltas. Në situata të rralla, 
kur një kafshë shtëpiake e bart virusin, ai nuk ka të ngjarë që të përhapet tek një person, 
pra njeri. Duke i njohur faktet shkencore se si transmetohet virusi, mund të ndihmojë në 
luftimin e dezinformatave të shumta në mes të epidemisë.

mbretëria e kafshëve
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Asnjë nga tigrat e tjerë 
të kopshtit zoologjik 
nuk po tregojnë shen-
ja të kësaj sëmundjeje.
“Në SHBA nuk ka asnjë provë 
që tregon se ndonjë person 
është infektuar me COVID-19 
nga ndonjë kafshë, përfshirë 
këtu nga qen shtëpiakë ose 
kafshë shtëpiake,” vuri në pah 
deklarata e kopshtit zoologjik. 
Gjithashtu këtë këndvështrim 
e ndajnë edhe Organizata 

Botërore për Shëndetin e 

Kafshëve dhe Organizata 
Botërore e Shëndetit (OBSH), 
të cilat thonë se nuk ka prova 
që qentë ose macet shtëpiake 
mund të transmetojnë CO-
VID-19. Organizata Botërore për 
Shëndetin e Kafshëve thotë se 
janë duke u zhvilluar studime 
për t’a kuptuar më shumë këtë 
çështje. Ekspertët për mbrojtjen 
e mjedsit dhe kafshëve kanë 
paralajmëruar 
se virusi 
mund të 
për-

bëjë një kërcënim për disa 
kafshë të egra si majmunët 
e mëdhenj - dhe kanë thënë 
se masat janë të nevojshme 
për të zvogëluar rrezikun ndaj 
gorillave, shimpanzave dhe 
orangutanëve të egër.

None of the zoo’s 
other big cats are 
showing any signs of 

illness. 
There is “no evidence 

that any person has 
been infected with 

Covid-19 in the US 
by animals, includ-
ing by pet dogs or 
cats,” the zoo’s 
statement noted. 

That is also the view 
of the World Organiza-

tion for Animal Health 
and the World Health 

Organization (WHO), which 
says there is no evidence that 
pet dogs or cats can pass on 
COVID-19. The World Organiza-
tion for Animal Health says stud-
ies are under way to understand 
the issue more. Conservation 
experts have warned that the vi-
rus could pose a threat to some 
wildlife like the great apes - and 
have said measures are needed 
to reduce the risk of wild gorillas, 
chimps and orangutans.

THERE IS NO EVIDENCE THAT PETS 
CAN SPREAD COVID 19

animal kingdom

The WHO says that pets can get infected, but there is no evidence that 
pets can spread the disease or that the disease can cause an animal 
to fall ill. Further studies may bring new findings. As more people start 

exercising social distancing and working from home, more frequent con-
tact with your dog, cat or another pet is inevitable. WHO advises washing 
your hands with soap and water after contact with pets. It’s the pet owners, 
rather than pets, that have a higher risk of spreading the virus. A relief to pet 
owners is that there’s no evidence that companion animals such as dogs or 
cats can be infected with COVID-19 as of now, according to the WHO. Like 
previous SARS viruses, COVID-19 transmits primarily through droplets of 
coughing, sneezing, saliva, or discharge from the nose. While pets generate 
droplets quite easily, there are significant barriers for the virus to jump from 
humans to animals, and vice versa. In rare situations, when a pet carries 
the virus, it’s unlikely that it would spread to a person. Knowing the science 
about how the virus transmits could help combat the abundance of misinfor-
mation amid the epidemic. 
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TROLLHUNTERS
TV Network: Netflix
Data e premierës: 23 dhejtor 2016
Zhanri: Animacion
Krijuesi: Guillermo del Toro
Rolet: Kelsey Grammer, Ron Perlman, Steven Yeun
________________________________________________

Një djalosh adoloshent e zbulon një luftë në mes të dy gru-
peve të kukudhëve nën qytetin e tij të lindjes dhe fillon një 
aventurë pasi gjenë një hajmali mistike.

ATYPICAL (2017- )
TV Network: Netflix
Data e premierës: 11 gusht 2017
Zhanri: Dramë
Krijuesit: Robia Rashid, Seth Gordon
Rolet: Keir Gilchrist, Jennifer Jason Leigh, Michael Rapaport
________________________________________________

Atypical është historia e pjekurisë së Sam (lujatur nga Keir 
Gilchrist), një 18-vjeçar në spektrin autist ndërsa ai është 
në kërkim të dashursë dhe pavarësisë. Përderisa Sam 

është në udhëtimin e tij qesharak por, emocional të vetë-zbulim-
it, pjesa tjetër e familjes së tij duhet të përballen me ndryshimin 
në jetën e tyre, pasi të gjithë luftojnë me temën qendrore: çfarë 
do të thotë në të vërtetë të jesh normal? 

TROLLHUNTERS
TV Network: Netflix
Premiere Date: Dec 23, 2016
Genre: Animation
Creator: Guillermo del Toro
Starring: Kelsey Grammer, Ron Perlman, Steven Yeun
________________________________________________

A teenage boy discovers a war being waged between two 
groups of trolls underneath his hometown and sets off 
on an adventure after finding a mystic amulet.

ATYPICAL (2017- )
TV Network: Netflix
Premiere Date: Aug 11, 2017
Genre: Drama
Creators: Robia Rashid, Seth Gordon
Starring: Keir Gilchrist, Jennifer Jason Leigh, Michael Rapaport
__________________________________________________

Atypical is a coming of age story that follows Sam 
(played by Keir Gilchrist), an 18-year-old on the 
autistic spectrum as he searches for love and inde-

pendence. While Sam is on his funny yet emotional journey 
of self-discovery, the rest of his family must grapple with 
change in their own lives as they all struggle with the central 
theme: what does it really mean to be normal?
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TV SERITË MË TË MIRA PËR 
ADOLESHENTË QË MUND TË 
SHIKOHEN NË NETFLIX

Një nga aspektet negative të pandemisë CO-
VID-19 është se nuk mund të shkoni jashtë dhe 
të takoni miqtë tuaj. Por e mira e kësaj situ-

ate është se ju keni më shumë kohë për të kaluar në 
shtëpi. Kjo do të thotë më shumë kohë për të mësuar, 
për familjen tuaj dhe pse jo edhe për të shikuar programe 
televizive me vëllezërit ose motrat tuaja. Për t’ ju ndi-
hmuar të fi l loni, ne kemi përgatitur një l istë të shkurtër të 
disa prej programeve më të mira televizive për adolesh-

entët që mund t’ i  gjeni në Netfl ix.

BEST TV SERIES FOR TEENS YOU 
CAN WATCH ON NETFLIX

One of the downsides of the COVID-19 pandemic is that 
you should not be going outside and meet your friends. 
The upside of this situation is that you have more time 

to spend at home. This means that you have more time to learn, 
more time to spend with your family and why not more time to 
watch some TV shows with your siblings or even your parents. 
In order to help you get started we have prepared a shortlist of 
some of the best TV shows for teenagers you can find on Netflix.

moviemania



DERRY GIRLS (2018- )
TV Network: Channel 4
Zhanri: Komedi
Krijuesi: Lisa McGee
Rolet: Nicola Coughlan, Louisa Harland, Kathy Kiera Clarke
__________________________________________________

Programet për adoleshentët shpesh janë gazmore, por 
pak janë aq histerike sa Derry Girls. Bashkëprodhimi i 
Channel 4/Netflix për nxënëset e shkollave katolike në 

vitet ‘90-ta në fundin e Problemeve të Irlandës Veriore, ka të 
bëjë me problemet e tyre, të pashteruara të adoleshencës që 
janë tejet qesharake. Tërë grupi i aktoreve dhe sjelljet e tyre 
të çuditshme janë gati perfekte; pasi t’i shikoni disa episode 
një pas një, ju nuk do të keni nevojë për asnjë ekip tjetër 
imagjinar për t’u relaksuar.

CHILLING ADVENTURES OF SABRINA (2018- )
TV Network: Netflix
Data e premierës: 26 tetor 2018
Rolet: Kiernan Shipka, Miranda Otto, Chance Perdomo
__________________________________________________

Sabrina Spellman është një vajzë tipike adoloshente, 
përveç fatktit që ajo është edhe një gjysmë shtrigë dhe 
jeton në një shtëpi të mbinatyrshme me dy hallat e saj 

shtriga dhe kushëririn e saj magjistar. Heroina, e luajtur nga din-
amikja Kiernan Shipka, duhet të gjejë poiztën e saj si në botën 
njerëzore ashtu edhe në botën e saj të re të magjisë: pasi të 
mbush 16 vjeç, ajo duhet të zgjedhë nëse duhet ta nënshkruajë 
apo jo emrin e saj në Librin e Bishës dhe mbi Zotin e Errët, i cili, 
pa dijeninë e saj, e sheh shtrigën e re gjithnjë e më të fuqishme 
si anijen e përsosur për qëllimet e tij më të këqija. 

CHILLING ADVENTURES OF SABRINA (2018- )
TV Network: Netflix
Premiere Date: Oct 26, 2018
Starring: Kiernan Shipka, Miranda Otto, Chance Perdomo
__________________________________________________

Sabrina Spellman is a typical teenage girl, aside from 
the fact that she’s a half-witch and lives in a super-
natural household with her two witchy aunts and her 

warlock cousin. The heroine, played by the dynamic Kier-
nan Shipka, must find her footing in both the human world 
and her new world of witchcraft: once she turns 16, she 
must choose whether or not to sign her name in the Book 
of the Beast and over to the Dark Lord, who, unbeknownst 
to her, sees the increasingly powerful young witch as the 
perfect vessel for his most evil bidding.

DERRY GIRLS (2018- )
TV Network: Channel 4
Genre: Comedy
Creator: Lisa McGee
Starring: Nicola Coughlan, Louisa Harland, Kathy Kiera Clarke
__________________________________________________

Teen shows are often good for some laughs, but 
few are as goddamn hysterical as Derry Girls. 
The Channel 4/Netflix co-production about Catho-

lic schoolgirls in the ‘90s living through the end of the 
Northern Ireland Troubles is all about their own, unfiltered 
teenaged troubles, and outright laugh-out-loud hilarious. 
The entire cast and their quirks are near perfect; after 
a quick binge, you’ll find there’s no other fictional crew 
you’d rather kick-back with.

moviemania
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Zhvillimi i teknologjisë virtuale ka 
hapur mundësi të mëdha veça-
nërisht në fushën e lojërave. Si 

rezultat i kësaj turnetë virtuale të lojërave 
janë një trend në rritje, ashtu si edhe intere-
simi për ta. Dëshmi e kësaj është se tani 
për ca kohë edhe në Kosovë e kemi një 
kanal televiziv 24-orësh të dedikuar posa-
çërisht për lojëra. Si rezultat, organizata, 
promovues dhe investitorë të ndryshëm 
po kërkojnë mënyra të ndryshme për t’u 
përfshirë në lojërat kompjuterike.

Që nga muaji nëntor i vitit 2019, UEFA 
është duke e përgatitur kampionatin e parë 
virtual të futbollit, të quajtur “UEFA eEURO 

2020”. Sidoqoftë, shpërthimi i pandemisë 
COVID-19 dhe më pas shtyrja e “EURO 
2020” dhe e të gjitha aktiviteteve të tjera të 
futbollit (dhe sporteve të tjera gjithashtu), 
papritmas e ka vënë këtë e-turne në qendër 
të vëmendjes. Ne ju ftojmë që të lexoni më 
poshtë gjithçka që duhet të dini për këtë 
turne.

Çka është “UEFA eEURO 
2020”?
“UEFA eEURO 2020” është gara e parë 
në botë e kombëtareve të efutbollit (futbollit 
virtual), që i përfshin të 55 federatat anëtare të 
UEFA-së. Formati i turneut është i ngjashëm 
me “UEFA EURO 2020”, që përfshin një fazë 
kualifikimi dhe një turne përfundimtar - final.

Turneu është gara e parë e kombëtareve 
të efootball e këtyre përmasave në mbarë 
botën. Lojtarët garojnë ekskluzivisht në “eFoot-
ball Pro Evolution Soccer 2020” (PES 20) të 
Konamit në “PlayStation 4”.

Kush është duke garuar për 
secilin vend?
Fokusi i turneut është elementi i ekipit, thelbi i 
futbollit. Prandaj, çdo federatë pjesëmarrëse 
është duke garuar me një kombëtare të efut-
bollit me dy deri në katër lojtarë që e përfaqë-
sojnë vendin e tyre.

Nga muaji nëntor i vitit 2019 deri në muajin 
janar të vitit 2020, federatat i emëruan ekipet e 
tyre kombëtare përmes një turneu, qoftë online 
ose fizik, përveç në rastet kur ka ekzistuar 
më herët një ekip kombëtar efutbolli. Më pas 
kombëtaret e përzgjedhura garuan në fazën e 
kualifikimit “online”.

Si funksionoi faza kualifi-
kuese?
Shorti u mbajt në muajin janar. Kjo i ndau 
vendet konkurruese në dhjetë grupe për fazën 
kualifikuese, e cila u mbajt midis datës 9 dhe 
30 mars. Secili vend i luajti nga dy ndeshje 
(një kundër një) kundër vendeve të tjera në 
të njëjtin grup; pikët nga të dyja ndeshjet u 
shtuan në tabelën e grupit. Dhjetë fituesit e 
grupit u kualifikuan drejtpërdrejt për turneun 
final. Kurse, dhjetë kombëtaret e plasuara në 
vendet e dyta garuan në një turne “play-off” 
për të përcaktuar gjashtë finalistët tjerë.

“eEURO 2020”: si funk-
sionon - çfarë ndodh pasi të 
keni arritur në finale?
Një ngjarje “live” ishte planifikuar të mbahet në 
Londër në muajin korrik për të përcaktuar 

kampionët e “UEFA eEURO 2020”, por fi-
nalja tani do të mbahet virtualisht më 23 dhe 
24 maj. 16 skuadrat do të ndahen me short 
në katër grupe me nga katër ekipe, dhe dy 
ekipet e para nga secili grup do të shkojnë 
në çerekfinale.

Çfarë çmimi marrin 
fituesit?
Gjithsej 100.000€ si çmime me para të 
gatshme do të ndahen midis çerekfinal-
istëve, përfshirë 40.000€ për fituesit.

Kush luajti me kë në fazën 
e grupeve?

Grupi A: Anglia, Serbia (kualifikuar), 
Shqipëria, Spanja, Letonia

Grupi B: Sllovenia, Skotlanda, Portuga-
lia, Rumania (kualifikuar), Lihtenshtajni

Grupi C: Zvicra, Maqedonia e Veriut, 
Moldavi, Kazakistani, Bosnja dhe Herce-
govina (kualifikuar)

Grupi D: Sllovakia, Greqia (kualifikuar), 
Finlanda, Norvegjia, Azerbaixhani

Grupi E: Austria, Izraeli (kualifikuar), 
Islanda, Rusia, Polonia

Grupi F: Kosova, Gjeorgjia, Irlanda 
Veriore, Lituania, Bjellorusia, Luksemburgu 
(kualifikuar)

Grupi G: Hungaria, Gjibraltari, Turqia, 
Bullgaria, Estonia, Gjermania (kualifikuar)

Grupi H: Uells, Ishujt Faroe, Ukraina, 
Andorra, Italia (kualifikuar), Mali i Zi

Grupi I: Suedia, San Marino, Danimarka, 
Malta, Holanda (kualifikuar), Republika e 
Irlandës

Grupi J: Belgjika, Franca (kualifikuar), 
Armenia, Qipro, Republika Çeke, Kroacia

Kush luajti në “play-off-a”?
Grupi 1 “Play-off”: Austria, Kroacia, 

Finlanda, Mali i Zi, Portugalia
Grupi 2 “Play-off”: Danimarka, Kaza-

kistani, Lituania, Spanja, Turqia

Orari i eEURO
Gjatë katër të hënave në muajin mars 
u vendos se kush ishin dhjetë finalistët 
e parë të “eEURO”. Gjashtë finalistët e 
fundit u përcaktuan në ‘”play-off”, i cili 
filloi më 20 prill dhe përfundoi më 27 prill. 
Të gjithë finalistët e kualifikuar tani do të 
takohen në turneun final që do të mbahet 
virtualisht më 23 dhe 24 maj, 2020. Të 
gjithë të interesuarit mund të shohin tërë 
aksionin “eEURO 2020” në kanalin e 
UEFA-së në YouTube. Ndërsa, një grup i 
zgjedhur i ndeshjeve transmetohet drejt-
përdrejt në UEFA.com.

UEFA eEURO 2020: TË GJITHA QË DUHET T’I DINI!
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The development of virtual technol-
ogy has opened up enormous op-
portunities especially in the gaming 

department. As a result, virtual gaming 
tournaments are a growing niche and the 
interest for them is on the up. Testament 
to this is that for some time now even 
in Kosovo there is a dedicated 24-hour 
gaming TV station. As a result, various 
organizations, promoters, and investors 
are looking into ways of getting involved 
in gaming. 

Since November 2019, UEFA has been 
preparing the first ever virtual football 
championship called UEFA eEURO 2020. 
However, the breakout of the COVID-19 
pandemic and the consequent postpone-

ment of the EURO 2020 and all other 
footballing activities (and other sports as 
well), has suddenly put this e-tournament 
in the spot. We invite you to read below 
everything you need to know about this 
tournament.

What is UEFA eEURO 
2020?

UEFA eEURO 2020 is the first ever 
national team efootball (virtual football) 
competition featuring all 55 UEFA 
national associations. The format of the 
tournament is similar to UEFA EURO 
2020, involving a qualification phase 
and a final tournament.

The tournament is the first 
national team efootball competi-
tion of this size worldwide. Gamers 
compete exclusively in Konami’s 
eFootball Pro Evolution Soccer 2020 
(PES 20) on PlayStation 4.

Who is competing for 
each country?
The focus of the tournament is the 
team element, the essence of football. 
Therefore, each participating national 
association is competing with a national 
efootball team of between two and four 
gamers to represent their country.

Between November 2019 and 
January 2020, national associations 
nominated their national team through 
a tournament, either online or physical, 
unless a national efootball team already 
existed. The team then competed in the 
online qualifying phase.

How did the qualifying 
phase work?
The draw took place in January. This 
divided the competing countries into 

ten groups for the qualifying phase, which 
ran between 9 and 30 March. Each country 
played two matches (one versus one) against 
the other countries in the same group; points 
from both matches were added to the group 
table. The ten group winners qualified directly 
for the final tournament. The ten runners-up 
competed in a play-off tournament to deter-
mine the other six finalists.

eEURO 2020: How it 
works - What happens 
once you reach the finals?
There was a live event scheduled in London 

in July to determine the UEFA eEURO 2020 
champions, but the finals will now take 
place virtually on 23 and 24 May. The 16 
teams will be drawn into four groups of four, 
with the top two from each advancing to the 
quarterfinals.

What prize do the winners 
receive?
A total of €100,000 in cash prizes will be 
split between the quarterfinalists, including 
€40,000 for the winners.

Who played who in the 
group stage?

Group A: England, Serbia (qualified), 
Albania, Spain, Latvia

Group B: Slovenia, Scotland, Portugal, 
Romania (qualified), Liechtenstein

Group C: Switzerland, North Mace-
donia, Moldova, Kazakhstan, Bosnia and 
Herzegovina (qualified)

Group D: Slovakia, Greece (qualified), 
Finland, Norway, Azerbaijan

Group E: Austria, Israel (qualified), 
Iceland, Russia, Poland

Group F: Kosovo, Georgia, Northern 
Ireland, Lithuania, Belarus, Luxembourg 
(qualified)

Group G: Hungary, Gibraltar, Turkey, 
Bulgaria, Estonia, Germany (qualified)

Group H: Wales, Faroe Islands, 
Ukraine, Andorra, Italy (qualified), Monte-
negro

Group I: Sweden, San Marino, Den-
mark, Malta, Netherlands (qualified), 
Republic of Ireland

Group J: Belgium, France (qualified), 
Armenia, Cyprus, Czech Republic, Croatia

Who was in the play-offs?
Play-off Group 1: Austria, Croatia, Fin-

land, Montenegro, Portugal
Play-off Group 2: Denmark, Kazakh-

stan, Lithuania, Spain, Turkey

eEURO schedule
Over four Mondays in March the first 
ten eEURO finalists were decided. The 
final six finalists were determined in the 
play-offs, which began on 20 April and 
concluded on 27 April. All the qualified 
finalists will now meet in the final tour-
nament that will be conducted virtually 
on 23 and 24 May 2020. All those in-
terested can catch all the eEURO 2020 
action on the UEFA YouTube channel. 
Whereas, a select group of matches are 
streamed live on UEFA.com.

UEFA eEURO 2020: ALL YOU NEED TO KNOW!
sports corner
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Aplikacioni “lani duart!”.

Larja e duarve është e lehtë dhe është një nga mënyrat më efikase për të parandaluar 
përhapjen e mikrobeve, baktereve, COVID-19. Ky aplikacion do t’ua përkujtojë kur duhet 
t’i lani duart. Instaloni aplikacionin në telefonin tuaj të mençur. Shkruani moshën, gjininë 

dhe qëllimin tuaj, ose sa herë në ditë dëshironi t’i lani duart. Gjithashtu, ju mund ta përcaktoni 
edhe melodinë që ju njofton se kur duhet t’i lani duart përsëri. Po ashtu mund të kërkoni edhe 
një raport të veçantë se sa herë në ditë i keni larë duart ose sa herë duhet t’i lani ato, varësisht 
nga ajo se çka keni kërkuar.

“Wash Your Hands!” application

Washing your hands is easy, and it is one of the most effective ways to prevent the 
spread of germs, bacteria, COVID-19. This application will remind you to wash your 
hands throughout the day. Install the application on your smartphone. Type in your age, 

gender, and objective, that is, how many times a day you want to wash your hands. You can also 
set the sound you want to notify you when you need to wash your hands next time. You can also 
ask for a special report on how many times a day you have washed your hands, that is, how 
many more times are left to wash your hands with respect to your previously set objective. 

“Wash Your Lyrics”: larja e duarve 
me tekstin e këngës suaj të preferuar

Larja e shpeshtë e duarve aktualisht është shumë e 
rëndësishme. Mund të jetë pak monotone, por programerët janë kujdesur edhe për këtë. 
Në faqen e internetit www.washyourlyrics.com, ju mund të krijoni një poster me fotografi të 

metodës suaj të larjes së duarve, me tekstin e këngës së preferuar. Hyni në faqen e lartpërmen-
dur dhe shkruani emrin e këngës tuaj të preferuar dhe emrin e artistit/es. Zgjidhni nëse duhet 
t’i lani duart me sapun ose xhel, si dhe ngjyrën e lëkurës suaj. Klikoni në butonin “gjeneroni” 
dhe sistemi do të përpunojë të dhënat tuaja dhe ju do të merrni një poster që mund të ruani në 
kompjuterin ose në telefonin tuaj të mençur.

“Wash Your Lyrics”: Washing your hands with lyrics 
of your favorite song

Washing your hands frequently is especially important at this moment. This can become 
a bit dull, but developers have taken care of it. www.washyourlyrics.com website allows 
you to create a poster with pictures detailing hand-washing methods, accompanied by 

lyrics of your favorite song. Visit the aforementioned website and type in the name of your favor-
ite song and the name of the artist. Choose whether you want to wash your hands with soap or 
gel, as well as your skin color. Press the “generate” button and the system will process your data 
and you will receive a poster that you can save on your computer or smartphone.

Mos e prekni fytyrën!

Një mënyrë tjetër për bartjen e baktereve, mikrobeve, por edhe COVID-19 është duke e prekur fytyrën. 
Edhe për këtë gjë, programerët kanë krijuar dhe kanë gjetur mënyrën për të zvogëluar ose për të 
ndaluar plotësisht prekjen e fytyrës. Në faqen e internetit www.donottouchyourface.com, algoritmi 

monitoron se sa shpesh e prekni fytyrën tuaj. Pasi të ketë kaluar koha e caktuar dhe algoritmi “mëson” se sa 
shpesh po e prekni fytyrën tuaj, aplikacioni ju vëzhgon përmes kamerës dhe ju paralajmëron sa herë që e 
prekni fytyrën. Mos u shqetësoni për sigurinë tuaj sepse kjo faqe funksionon “në mënyrë të ndarë”, kështu që 
të gjitha përllogaritjet dhe paralajmërimet nga kamera e juaj kryhen në kompjuterin tuaj dhe të dhënat kurrë 
nuk dërgohen përmes Internetit.
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Programerët janë duke punuar vazhdimisht në ide të reja për zhvillimin e aplikacioneve dhe mjeteve që 
mund të na ndihmojnë në jetën tonë të përditshme, që na mundësojnë qasje në telefonat e mençur, ose të 
kalojmë kohën e lirë sa më mirë që mundemi. Kështu po ndodh edhe tash. Janë gjithë ato ide të reja në 
të cilat po punohet edhe në kohën e COVID-19. Disa nga aplikacionet dhe mjetet e paraqitura më poshtë 
janë tashmë veç të njohura, por tani kur është e nevojshme të mbajmë distancë fizike, ato janë bërë 
shumë të popullarizuara dhe të dobishme.



Google arti dhe kultura

Përveç në kompjuter, shërbimi “Google” është gjithashtu në dispozicion 
si një aplikacion për telefonat e mençur. Përdoreni atë për të kërkuar 
veprat e artit, koleksionet, tregimet në të gjithë botën. Vizitoni muzetë 

më të famshëm në botë, shihni pikturat më të famshme, fotot me tema 
specifike, lexoni për traditat. Përcillni ngjarje kulturore drejtpërdrejt ose më-
soni se si të përdorni aplikacione për të krijuar veprën tuaj të artit. Më e mira 
nga të gjitha, ju mund të bëni gjithçka nga shtëpia juaj, në internet.

Google Arts and Culture

This Google service is available both on computers and as a smart-
phone application. Use it to explore works of art, collections, stories 
from around the world. Visit the most famous museums in the world, 

see the most famous paintings, explore photos by specific topics, read 
about traditions. Follow live-streams of cultural events, or learn how to use 
the application to create your own artwork. Best of all is that you can do 
everything from your home, through the internet.

“Houseparty” – në telefon

Tashmë veç i dini “Skype”, “Zoom”, “Facebook”, Google Chat Video”. Por ekziston 
gjithashtu një aplikacion i “Houseparty” (ndenja në shtëpi), i cili po bëhet gjithnjë e më 
i popullarizuar, dhe jo vetëm kaq, ai ka një numër karakteristikash interesante. Biseda 

mundësohet në “dhoma” me deri në tetë persona për dhomë. Ky aplikacion ju mundëson edhe 
të ndërroni grupin tuaj në të cilin po bisedoni. Mund t’ia filloni duke biseduar me familjen tuaj 
e pastaj të kaloni në “dhomën” me miqtë tuaj, e pse jo të vazhdoni bisedën me shokët/shoqet 
e shkollës. Nëse keni krijuar një dhomë të veçantë për bisedë dhe nuk dëshironi që dikush 
ta përdorë atë pa lejen tuaj, atëherë ju mund ta mbyllni atë dhomë ose grupin për të tjerët. 
Gjithashtu, është e mundur t’i bashkoheni një grupi me dhe pa paralajmërim, por në të njëjtën 
kohë edhe të dërgoni porosi private për anëtarët individualë. Diçka tjetër që mund të bëni është 
edhe të luani lojëra dhe të dërgoni video-mesazhe.

“Houseparty” on your phone

You are all familiar with Skype, Zoom, Facebook, Google Hangouts. But there is also the “House-
party” application which is gaining popularity as well. Not only that, it has an array of interesting 
features. The app allows you to chat in “rooms,” where a room can have up to eight people. You 

can also switch between the groups, meaning that you can chat with your family in one group, and 
then hop to a “room” with your friends and then to one where you may want to chat with school friends. 
You can also lock a room, or a group, provided that you have created it so that no one can enter with-
out your permission. The app also gives you the ability to join a group with or without a notification, and 
to send private messages individually to certain members of a group at once. Houseparty also gives 

you the possibility to play games and to send video messages.

Don’t touch your face!

Another way to transmit bacteria, germs, but also COVID-19, is by touching your face. This is 
also where developers have been creative and they have come up with a method for you to 
minimize or completely stop touching your face. An algorithm at the www.donottouchyourface.

com website, through a webcam, monitors how often you touch your face. Once the algorithm has 
“learned” how often you touch your face after a certain amount of time, it continues to watch you 
through the camera and alerts you whenever you touch your face. Do not worry about the security, as 
the site runs “locally,” and all the calculations from your webcam and alerts are done on your computer 
and are never sent over the Internet.
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Developers are constantly working on new ideas for developing applications and tools that can help us in our 
everyday lives, enable access to contents on smartphones or help us spend our free time in the best possible 
way. This is also the case at the present time. There is a multitude of new ideas they are working on even amid the 
COVID-19. You are already familiar with some of the applications and tools you will find below, but at the time of 
physical distancing, they have become more popular and useful.



SI NDIHMON OBSH NË LUFTIMIN 
E PANDEMISË SË COVID-19?

Që kur u identifikuan ras-
tet e para në qytetin ki-
nez Wuhan në dhjetor të 

vitit 2019, Organizata Botërore 
e Shëndetit (OBSH) e ka luajtur 
një rol vendimtar në trajtimin 
e pandemisë COVID-19. Në 
një nga shumë konferenca për 
shtyp që lidhen me këtë pan-
demi, drejtori i përgjithshëm i 
OBSH-së Dr. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, ka përshkruar 
pesë mënyra se si agjensia po 
e udhëheq reagimin global.

1) Ndihma vendeve për t’u 
përgatitur dhe reaguar 
OBSH-ja ka nxjerrë një Plan të 
Gatishmërisë dhe Reagimit Strat-
egjik kundër COVID-19, i cili iden-
tifikon veprimet kyçe që vendet 
duhet të ndërmarrin, dhe burimet 
e nevojshme për t’i realizuar ato. 
Plani, i cili përditësohet si informa-
cion i freskët dhe të dhënat e për-
mirësojnë të kuptuarit e OBSH-së 
për karakteristikat e virusit dhe si 
të reagojë ndaj tij, vepron si një 
udhëzues për zhvillimin e planeve 
specifike të vendit.
Gjashtë zyrat regjionale të 
agjencisë së shëndetit dhe 150 

zyrat nëpër vende tw ndryshme, 
punojnë ngushtë me qeveritë 
nëpër botë për t’i përgatitur siste-
met e tyre shëndetësore tyre për 
asgjësim të COVID-19 dhe për të 
reaguar në mënyrë të efektshme, 
sapo të paraqiten rastet e para 
dhe numri i tyre të fillojë të rritet. 
Me partnerët, OBSH-ja e ka 
themeluar Fondin e Solidaritetit 
për Reagim ndaj COVID-19, 
për t’u siguruar se pacientët do 
të marrin kujdesin që ju duhet 
dhe punëtorët në vijën e parë të 
pajisen me furnizmie themelore 
dhe informacione; të përshpje-
tojë hulumtimin dhe zhvillimin e 
një vaksine dhe trajtimit për të 
gjithë që kanë nevojë për të. Me 
donacione të qeverive, sektorit 
privat dhe individual, janë zotuar 
më shumë se 800 milionë dollarë 
deri më tash për reagim ndaj 
pandemisë.

2) Ofrimi i informacioneve 
të sakta për t’i thyer mitet e 
rrezikshme
Interneti është i mbushur me 
informacione rreth pandemisë, 
disa prej tyre të dobishme, disa 
prej tyre false apo çorinetuese. 

Në mes të kësaj “infodemije”, 
OBSH-ja po prodhon një udhë-
zues të saktë dhe të dobishëm që 
mund të ndihmojë në shpëtimin e 
jetëve. Kjo përfshin rreth 50 pjesë 
të këshillave teknike për publikun, 
punonjësit e shëndetësisë dhe 
shtetet, me udhëzime të bazuara 
në prova për çdo element të 
reagimit dhe thyerjes së miteve të 
rrezikshme. Agjensia e shëndetit 
përfiton nga ekspertiza e një rrjeti 
global të profesionistëve të shën-
detit dhe shkencëtarëve, duke 
përfshirë epidemiologë, mjek dhe 
virologë, për të siguruar që reagi-
mi të jetë sa më gjithëpërfshirës, 
autoritativ dhe përfaqësues.
Për të siguruar që informacioni 
është i saktë dhe i dobishëm, 
OBSH-ja ngriti një ekip për t’u 
dhënë të gjithëve qasje në këshil-
la, të sakta dhe të kuptueshme 
lehtë në kohë të duhur nga 
burime të besueshme. Për më 
tepër, raportet ditore të situatës 
dhe konferencat për shtyp, si 
dhe njoftimet me qeveritë, po e 
mbajnë botën të informuar në 
lidhje me të dhënat, informacio-
net dhe provat e fundit. Shumë 
media sociale dhe kompani të 
teknologjisë janë duke punuar 
ngushtë me OBSH-në për të 
ndihmuar rrjedhën e informacionit 
të besueshëm, duke përfshirë 
Instagram, Linkedin dhe TikTok; 
dhe chatbot-ët në platformat 
Whatsapp dhe Viber kanë mbled-
hur miliona ndjekës, duke dërguar 
përditësime dhe raporte me kohë.

3) Sigurimi që furnizimet vitale 
arrijnë deri te punëtorët shën-
detësor të vijës së parë 
Pajisjet personale mbrojtëse janë 
thelbësore për të siguruar që 
profesionistët shëndetësorë janë 
në gjendje të shpëtojnë jetë, duke 
përfshirë edhe jetën e tyre. Deri 
më tani, OBSH-ja ka dërguar më 
shumë se dy milionë artikuj të 
pajisjeve mbrojtëse personale në 
133 vende dhe po përgatitet të 
dërgojë dy milionë artikuj të tjerë 
në javët e ardhshme. Më shumë 
se një milion teste diagnostikuese 
janë dërguar në 126 vende, në të 
gjitha rajonet e edhe më shumë 

janë duke u dërguar.
Sidoqoftë, ka nevojë shumë më 
tepër dhe OBSH-ja po punon 
me Dhomën Ndërkombëtare 
të Tregtisë, Forumin Ekonomik 
Botëror dhe të tjerët në sektorin 
privat, për të rritur prodhimin 
dhe shpërndarjen e furnizimeve 
thelbësore mjekësore. Më 8 Prill, 
OBSH-ja themoloi një “Task Forcë 
të Zinxhirit të Furnizimit të OKB 
për COVID-19”, e cila synon të 
rrisë ndjeshëm furnizimin me 
pajisje thelbësore mbrojtëse aty 
ku është e nevojshme.

4) Trajnimi dhe mobilizimi i 
punëtorëve shëndetëssor 
OBSH-ja po synon të trajnojë 
miliona punëtorë shëndetësorë, 
përmes platformës së vet Open-
WHO. Falë këtij mjeti në internet, 
njohuritë për të shpëtuar jetën 
po transferohen tek personeli 
i vijës së parë nga Organizata 
dhe partnerët e saj kryesorë. 
Përdoruesit marrin pjesë në një 
rrjet mbarëbotëror, të të mësuarit 
shoqëror, bazuar në kurse inter-
aktive në internet dhe materiale 
që mbulojnë një mori lëndësh. 
OpenWHO shërben, gjithashtu, si 
një forum për shkëmbimin e shpe-
jtë të ekspertizës së shëndetit 
publik, dhe diskutime të thelluara 
dhe informata kthyese mbi çësht-
jet kryesore. Deri më tani, më 
shumë se 1.2 milion njerëz janë 
regjistruar në 43 gjuhë.
Vendet po mbështeten gjithashtu 
nga ekspertë, të vendosur 
në të gjithë botën nga Rr-
jeti i Ndërgjegjësimit Global dhe 
Rrjetit të Reagimit të OBSH-së 
(GOARN). Gjatë shpërthimeve, 
rrjeti siguron që ekspertiza dhe 
aftësitë e duhura teknike janë në 
terren ku dhe kur ato janë më të 
nevojshme. Ekipet Mjekësore të 
Emergjencës janë gjithashtu një 
pjesë e rëndësishme e fuqisë 
punëtore globale shëndetë-
sore. Këto ekipe janë shumë 
të trajnuara dhe të 
vetë-mjaftueshme dhe 
dërgohen në vendet 
e identifikuara si 
zona katastrofike ose 
emergjente.

5) Kërkimi i një 
vaksine 
Laboratoret në shumë 
vende tashmë po 
kryejnë teste për një 
vaksinë. Në përpjekje 
për t’i bashkuar këto 
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HOW DOES THE WHO HELP 
FIGHT THE COVID-19 PANDEMIC?
Ever since the first cases 

were identified in the 
Chinese city of Wuhan 

in December 2019, the World 
Health Organization (WHO) has 
played a crucial role in tackling 
the COVID-19 pandemic. In one 
of many press conferences re-
lated to this pandemic, the WHO 
director-general Dr. Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, outlined 
five ways the agency is leading 
the global response.

1) Helping countries to prepare 
and respond
The WHO has issued a COVID-19 
Strategic Preparedness and 
Response Plan, which identifies 
the major actions countries need to 
take, and the resources needed to 
carry them out. The plan, which is 
updated as fresh information and 
data improve the WHO’s under-
standing of the characteristics of the 
virus and how to respond to it, acts 
as a guide for developing country-
specific plans.
The health agency’s six regional of-
fices, and 150 country offices, work 
closely with governments around the 
world to prepare their health systems 
for the spread of COVID-19, and 
to respond effectively when cases 
arrive and begin to mount. With part-
ners, the WHO set up the COVID-19 
Solidarity Response Fund, to ensure 
patients get the care they need, 
and frontline workers get essential 
supplies and information; and to ac-
celerate research and development 
of a vaccine and treatments for all 
who need them. With donations from 
governments, the private sector and 
individuals, more than $800 million 
has been pledged or received for the 
response so far.

2) Providing accurate information, 
busting dangerous myths
The internet is awash with informa-
tion about the pandemic, some of it 
useful, some of it false or misleading. 
In the midst of this “infodemic”, the 
WHO is producing accurate, useful 
guidance that can help save lives. 
This includes around 50 pieces 
of technical advice for the public, 
health workers and countries, with 
evidence-based guidance on every 
element of the response and bust-
ing dangerous myths. The health 
agency benefits from the expertise 
of a global network of health profes-

sionals and scientists, including 
epidemiologists, clinicians and virolo-
gists, to ensure that the response is 
as comprehensive, authoritative and 
representative as possible.
To ensure information is correct and 
helpful, the WHO set up a team 
to give everyone access to timely, 
accurate and easy-to-understand 
advice, from trusted sources. In 
addition, daily situation reports and 
press briefings, as well as briefings 
with governments, are keeping the 
world informed about the latest data, 
information and evidence. Many 
social media and tech companies 
are working closely with the WHO 
to aid the flow of reliable informa-
tion, including Instagram, Linkedin 
and TikTok; and chatbots on the 
Whatsapp and Viber platforms have 
garnered millions of followers, send-
ing out timely updates and reports.

3) Ensuring vital supplies reach 
frontline health workers
Personal protective equipment is es-
sential to ensure health profession-
als are able to save lives, including 
their own. So far, the WHO has 
shipped more than two million items 
of personal protective equipment 
to 133 countries and is preparing 
to ship another two million items 
in the coming weeks. More than a 
million diagnostic tests have been 
dispatched to 126 countries, in all re-
gions, and more are being sourced.
However, more is needed, and the 
WHO is working with the Interna-
tional Chamber of Commerce, the 
World Economic Forum, and others 
in the private sector, to ramp up the 
production and distribution of es-
sential medical supplies. On 8 April, 
the WHO launched a “UN COVID-19 
Supply Chain Task Force”, which 
aims to dramatically increase the 
supply of essential protective equip-
ment where it is needed.

4) Training and mobilizing health 
workers
The WHO is aiming to train millions 
of health workers, via its OpenWHO 
platform. Thanks to this online tool, 
life-saving knowledge is being trans-
ferred to frontline personnel by the 
Organization, and its key partners. 
Users take part in a worldwide, 
social learning network, based on 
interactive, online courses and ma-
terials covering a variety of subjects. 
OpenWHO also serves as a forum 

for the rapid sharing of public health 
expertise, and in-depth discussion 
and feedback on key issues. So far, 
more than 1.2 million people have 
enrolled in 43 languages.
Countries are also being supported 
by experts, deployed around the 
world by the WHO’s Global Out-
break Alert and Response Network 
(GOARN). During outbreaks, the 
network ensures that the right 
technical expertise and skills are 
on the ground where and when 
they are needed most. Emergency 
Medical Teams are also an important 
part of the global health workforce. 
These teams are highly trained, and 
self-sufficient, and are sent to places 
identified as disaster or emergency 
zones.

5) The search for a vaccine
Laboratories in many countries are 
already conducting tests for a vac-
cine. In an attempt to combine these 
efforts, the WHO brought together 
400 of the world’s leading research-
ers in February to identify research 
priorities.
The agency launched a “Solidarity 
Trial”, an international clinical trial, 
involving 90 countries, to help get 
an effective treatment. The aim is to 
rapidly discover whether any existing 
drugs can slow the progression of 
the disease or improve survival. 
To better understand the virus, the 
WHO has developed research 
protocols that are being used in 
more than 40 countries, in a coordi-
nated way, and some 130 scientists, 
funders and manufacturers from 
around the world have signed a 
statement committing to work with 
the WHO to speed the development 
of a vaccine against COVID-19.

Helping the poorest and most 
vulnerable
In his 8 April press briefing, Dr. 
Tedros said that the WHO is 
involved with many other initiatives 
and actions, but all of them come 
under these five essential pillars. 
The agency’s focus, he said, is “on 
working with countries and with 
partners to bring the world together 
to confront this common threat 
together”. A particular concern, he 
added, is for the worlds poorest and 
most vulnerable, in all countries, and 
the WHO is committed to “serve 
all people of the world with equity, 
objectivity and neutrality.”
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përpjekje, OBSH-ja në shkurt 
mblodhi 400 studiuesit krye-
sorë në botë, për të identifikuar 
prioritetet e kërkimit.
Agjensia ka filluar një “Test 
të Solidaritetit”, një test klinik 
ndërkombëtar, që përfshin 90 
vende, për të ndihmuar në 
gjetjen e një trajtimi efektiv. 
Qëllimi është të zbulojmë me 
shpejtësi nëse ndonjë ilaç 
ekzistues mund të ngadalësojë 
përparimin e sëmundjes ose 
të përmirësojë mbijetesën. Për 
të kuptuar më mirë virusin, 
OBSH-ja ka zhvilluar proto-
kolle kërkimore që janë duke 
u përdorur në më shumë se 
40 vende, në një mënyrë të 
koordinuar, dhe rreth 130 
shkencëtarë, financues dhe 
prodhues nga e gjithë bota 
kanë nënshkruar një deklaratë 
të përkushtimit pë të punuar 
me OBSH-në për të përshpe-
jtuar zhvillimin e një vaksine 
kundër COVID-19.

Ndihma ndaj të varfërve 
dhe më të cenueshmit 
Në paraqitjen e tij për shtyp 
të 8 prillit, Dr. Tedros tha 
që OBSH-ja është e përf-
shirë me shumë nisma dhe 
veprime të tjera, por të gjitha 
ato përfshihen nën këto pesë 
shtylla thelbësore. Fokusi i 
agjencisë, tha ai, është “të 
punojë me vendet dhe me 
partnerët për të bashkuar 
botën për t’u përballur së 
bashku me këtë kërcënim të 
përbashkët”. Një shqetësim 
i veçantë, shtoi ai, është 
për më të varfërit dhe më të 
prekurit në botë, në të gjitha 
vendet dhe OBSH-ja është e 
angazhuar që “t’u shërbejë të 
gjithë njerëzve të botës me 
barazi, objek-
tivitet dhe pa 
anësi”.

Na vizitoni në:
Visit us at:

(Source: https://news.un.org/)
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CILA ËSHTË POROSIA JUAJ PËR DIKË QË JU KA 
MARR MALLI QË TA TAKONI POR NUK E TAKONI 
DOT PËR SHKAK TË COVID-19??

pyetësor

Danijel Marinkovic

Më mungojnë shumë gjëra, si 
për shembull shokët e shkol-
lës dhe shokët e lagjes... 

por më së shumti më mungon tezja 
ime Olivera, e cila jeton në Beograd 
dhe halla ime Dushica, që jeton në 
Zvicër. Shpresoj se e gjithë kjo do të 
mbarojë shumë shpejt dhe se do të 
kem mundësinë t’i takoj ato. I dua më së shumti në botë!

I miss a lot of things, like hanging out with friends at 
school and at home ... But most of all I miss my aunt Oli-
vera who lives in Belgrade and aunt Dusica who lives in 

Switzerland. I hope this will end soon and we will see each 
other. I love them the most in the world!

Sofija Jovanovic

Porosia ime për babain tim 
është që më mungon jashtë 
masës dhe se e dua shumë. 

Të dua shumë, babi dhe lutem që 
kjo pandemi të kalojë sa më shpejt 
që ti të vish te ne ose ne te ti. E di që 
je vetëm dhe se merakosesh për ne, 
por edhe ne po bëhemi merak për ty. 
Ne jemi mirë dhe disi po ia dalim. Nuk po shkojmë më larg 
se nga oborri ynë. Unë dhe motra po luajmë bashkë në shtë-
pi dhe në oborr. Shpresoj që ti je mirë dhe po kujdesesh për 
veten. Porosia ime për babin është: KUJDESU PËR VETEN 
DHE MOS DIL NGA SHTËPIA. SHIHEMI SË SHPEJTI!

My message to my dad is that I miss him a lot and love 
him a lot. Daddy, I love you so much and I wish the 
pandemic will end soon and that you come to us or 

we come to you. I know that you are alone and that you care 
about us as we care about you.  We are well, we are manag-
ing somehow. We don’t go out of our yard. My sister and I 
play in the house and yard. I hope you’re doing well and tak-
ing care of yourself. My message to dad: TAKE CARE AND 
STAY AT HOME. SEE YOU SOON.

Luka Somić

Plani im ka qenë që pushi-
met pranverore t’i kaloj 
në Beograd te kushëriri 

im Mateo. Për shkak të situatës 
së re të krijuar, familja ime 
dhe unë qëndruam në shtëpi. 
Mateos i uroj që pushimet e 
Pashkëve t’i kalojë me shëndet 
të mirë në mënyrë që kur të kalojë e gjithë kjo dhe të 
vijnë pushimet verore, ai të mund të vijë te unë.

I’ve planned to spend spring school break in Bel-
grade with my cousin Mateja. Due to the new 
situation, my family and I stayed at home. I wish 

Mateja to spend Easter holidays in good health, so 
when this is all over, during the summer break, he 
may come to my place.

Lea Nikshiq

Porosia ime për ato që më ka marr malli dhe 
nuk mund t’i takoj për shkak të distancimit 
social është: edhe pse dashuria e përdit-

shme e njerëzve ndaj njeri- tjetrit na mungon çdo 
ditë, ne duhet të rikujtojmë se distancimi social 
është për të mirën tonë dhe për të mirën e vendit 
tonë dhe duhet të respektojmë secilin rregull të 
higjienës me përpikëri. Ky dedikim i veçantë shkon për dy gjyshet e mia 
për të cilat më ka marrë malli shumë dhe atyre iu dëshiroj që në këtë kohë 
pandemie të kenë shëndet dhe fat. Për fund dua t’ju them se mezi pres t’i 
ndjej përqafimet e dy gjysheve të mia të mrekullueshme. “JU DUA!”

My message to those that I miss and can’t meet because of 
social distancing is “even though we miss people’s daily 
love for each other every single day, we need to remember 

that social distancing is for our own good and for the good of our 
country, and we must respect every rule of hygiene with precision. 
This special dedication goes to my two grandmothers whom I am 
missing very much and I wish them much health and luck in this time 
of pandemic. At the end, I want to tell you that I can’t wait to feel the 
embraces of my two wonderful grandmothers. “I LOVE YOU!”

Tiara Shala

Më ka marr malli shumë për mësuesen 
time Egzontina Meqa dhe për shokët e 
shoqet e klasës. Gjatë kohës në shtëpi 

ua kam dedikuar një poezi: Jam Tiara, vij nga 
Prishtina. Pak më ka mërzit kjo karantina! Shkoj 
në shkollën “Hasan Prishtina,Mësuesja ime është 
e bukura Egzontina. Kam mall për shkollën e 
libra, Si dhe për shokët e shoqet e mia! Me padurim po pres që t’ju takoj. 
Dhe me shumë dashuri t’ju përqafoj!

I miss my teacher Egzontina Meqa and my classmates very much. During 
my time at home, I’ve dedicated a poem to them: I am Tiara, I come from 
Prishtine. I’m a little upset about this quarantine! I attend lessons at the 

school “Hasan Prishtina”, My teacher is beautiful Egzontina. I miss school 
and books, As well as my friends! I look forward to meeting you, And with 
much love embracing you!

Driana Peçani

Porosia ime për ata që nuk i kam takuar për 
shkak të distancimit social është që më 
mungojnë dhe pavarësisht rrethanave ne 

mund të komunikojmë çdo ditë nëpërmes internetit 
deri në ditën që të takohemi përsëri. E kjo sigurisht 
do të ndodhë pas një kohe,  andaj dëshiroj t’ju 
them JU DUA!!!!! Këtë ia dedikoj dy shoqeve të mia 
të shtrenjta Leas dhe Aleas.

My message to those that I have not met due to social distancing is 
that I miss them, and despite the circumstances we can commu-
nicate every day through the Internet until we meet again. And this 

will certainly happen after a while, so I want to tell you that I LOVE YOU!!!!! I 
dedicate this to my two precious friends Lea and Alea.



27

WHAT IS YOUR MESSAGE TO SOMEONE YOU 
ARE LONGING TO MEET, BUT YOU CANNOT 
BECAUSE OF COVID-19??

questionnaire

Tia Shabanaj

Unë kam një porosi për një person shumë të rëndë-
sishëm në jetën time. Ajo është mësuesja ime të 
cilës i them: “Mësuese e dashur, uroj të jesh mirë, 

edhe unë jam mirë. Uroj që kjo kohë të kalojë sa më shpejt 
dhe që unë së bashku me shokët dhe shoqet e mia të 
klasës të kthehemi në bankat shkollore dhe që prapë të 
arrijmë të përfitojmë nga dituritë që ti me aq dashuri dhe 
kujdes i bart tek ne. Të përqafoj shumë dhe uroj të shihemi së shpejti”.

I have a message for a very important person in my life - my teacher to 
whom I say: “Dear teacher, I wish you well, and I am well, too. I wish for 
this time to pass as soon as possible and that I, together with my class-

mates, return to the school benches and that we still manage to benefit from 
the knowledge that you pass on to us with so much love and care. I embrace 
you with all my hearth and wish to see you soon.”

Mihajlo Hectic

Kujdesu për vete xhaxhi 
në atë anije të madhe, 
kudo që je; pres të 

kthehesh shëndosh e mirë që 
të mund të të përqafoj përsëri.

Uncle, be careful while 
on that big ship whereever you are, I am 
waiting for you to come back safe and sond 

and hug you again.

Diana Ivkovic

Unë jam Diana. Unë jam 
nxënëse e Shkollës Fillore 
në Kamenicë të Kosovës. 

Gjendje e jashtëzakonshme është 
shpallur pothuajse kudo nëpër 
botë. Më duhet të mbaj distancë 
nga njerëzit që i dua. Ka shumë 
nga ata, por më së shumti më mungon motra ime. Ajo quhet 
Andrijana dhe jeton në Nish. Porosia ime për të është që e 
dua shumë, që më mungon shoqëria e saj dhe të këndoj me 
të dhe se, posa të me jepet mundësia e parë dhe të hiqen 
kufizimet, unë do të shkoj ta vizitoj atë. Ju përshëndes!

My name is Dijana. I am a student of primary school 
in Kosovska Kamenica. There is a state of emer-
gency everywhere in the world. I distance myself 

from the people I love. There are many, but I really miss 
my sister. Her name is Andrijana and she lives in Nish. My 
message to her is that I love her so much, I miss hanging 
out with her and singing along, and I’ll visit her at the first 
opportunity when our travel bans are lifted. Greetings!

Nikolija Maksimovic

Më së shumti po më mun-
gon mësuesja Miljana 
dhe shokët e shoqet e 

klasës. Ne po vazhdojmë aty ku 
e kemi lënë: ushtrojmë, mëso-
jmë dhe shoqërohemi përmes 
internetit. Këto klasë më pëlqejnë 
shumë sepse bëjmë llojlloj gjërash 
interesante dhe gjithashtu na jepet mundësia ta shohim 
njëri-tjetrin. Megjithatë, mezi po pres të shkoj në shkollë 
dhe ta takoj mësuesen time dhe shokët e shoqet e klasës. 
Porosia ime për ta është që të mos dalin nga shtëpia, të 
kujdesen për veten në mënyrë që ky virus të kaloj sa më 
shpejt dhe të mund të jemi prapë bashkë si dikur.

I miss my teacher Miljana and classmates the most. 
We continue where we left off, with online learning, 
practicing and socializing. I like these school les-

sons because we do interesting things and see each 
other. But I can’t wait to go back to school and see my 
teacher and classmates. My message to them is to stay 
at home and take care, in order to stop the virus and to 
be together as soon as possible!

Lea Drenori

Që nga data 14 mars nuk e kam takuar kush-
ërirën time Violën. Zakonisht, ne takohemi 
të paktën një herë në javë. Por, që ta ruajmë 

shëndetin, kemi vendosur që të mos takohemi. Tani 
komunikojmë vetëm përmes teknologjisë. Më ka mar-
rë malli shumë ta takoj, të paktën vetëm një minutë, e 
ta përqafoj fort. Mirëpo, tani për tani është me rëndësi 
që të qëndrojmë të shëndetshëm, prandaj: rrini në 
shtëpi, lani duart shpesh, shmangni prekjen e fytyrës, shmangni vendet ku 
ka njerëz të tjerë, lexoni libra dhe luani me motrat apo vëllezërit tuaj. 

Since March 14, I have not met my cousin Viola. Usually, we meet at least 
once a week. But in order to maintain our health, we decided not to meet. 
Now we communicate only through technology. I miss meeting her, at 

least for a minute, and hugging her tightly. However, for now it is important to stay 
healthy, so: “stay home, wash your hands often, avoid touching your face, avoid 
places where there are other people, read books and play with your siblings.

Dea Berisha

Porosia ime për të gjithë njerëzit që i dua është: 
Ju lutem qëndroni në shtëpi për të mirën e 
shëndetit tuaj dhe të gjithë shoqërisë. Jemi të 

vetëdijshëm se që nga 12 marsi 2020, jeta e të gjithë 
neve ndryshoi shumë befasisht dhe pa dëshirën 
tonë për shkak të COVID-19. Njerëzit e mi që ju dua 
fort e që po më mungoni shumë fizikisht si ju teze, 
dajë, halla, mësuese, shoqe e shokë e në veçanti gjyshërit e mi, kini durim 
edhe pak, bëni kujdes me shëndetin, ruajeni veten dhe të tjerët në mënyrë 
që të sfidojmë këtë armik të padukshëm me besim e shpresë që të dalim 
faqebardhë nga kjo situatë e pazakontë sa më shpejtë.

My message to all the people I love is: “Please stay home for the 
good of your health and of the whole society. We are aware that 
since March 12, 2020, the lives of all of us have changed very sud-

denly and against our wishes due to COVID-19. My people that I love you 
very much and physically miss you very much, such as you – aunts and 
uncles, teachers, friends and especially my grandparents, have a little more 
patience, take care of your health, protect yourself and others in order to 
challenge this invisible enemy with confidence and hope that we will over-
come this unusual situation safe and sound, as soon as possible.



Pandemia globale e vitit 2020 e ka prekur çdo 
person në çdo aspekt të jetës së tij. Bota e ka 
ngadalësuar ritmin e saj të shpejtë dhe gjithçka 

duket sikur është duke u qetësuar. Njerëzit e kanë lënë 
jetën e tyre dinamike dhe janë të mbyllur në shtëpitë 
e tyre për herë të parë në shumë vite. Ky ndryshim i 
madh i stilit të jetesës sigurisht që e ka pasur një efekt 
të madh. Një efekt i tillë është vërejtur edhe tek ne të 
rinjtë. Mësimi, socializimi dhe dëfrimi kanë marrë një 
kuptim tjetër dhe arrihen përmes metodave të reja. 
Mirëpo, më duhet të them se efektet e COVID-19 në 
jetën time nuk janë tërësisht negative.

Sigurisht që izolimi nga bota duke ndenjur në shtëpi 
nuk është gjë e mirë. Mirëpo, mund të thuhet se në një 
botë ku kalojmë shumicën e ditës jashtë duke punuar, 
qëndrimi në shtëpi është një ndryshim i mirëseardhur. 
Qëndrimi në shtëpi më ka bërë që të rri më shumë me 
familjen time, gjë që nuk e kisha bërë për shumë kohë. 
Sa nuk ishim në karantinë, unë zgjohesha në gjashtë të 
mëngjesit dhe nuk kthehesha në shtëpi deri në shtatë të 
mbrëmjes. Edhe kur kthehesha, isha duke bërë detyra 
ose duke mësuar. Shpesh nuk mund të rrija me prindërit 
e mi. Tani që jemi bashkë të gjithë, ndihem i gëzuar dhe 
mjaft i qetë që kam me kë të rri në shtëpi. Gjatë kësaj 
kohe jam afruar shumë me familjen time.

Mësimi nuk është problem. Madje, tani jam shumë 

më efektiv gjatë kohës së mësimit. Punoj më shumë, 
lexoj më shumë dhe mundohem më shumë, pasi që 
nevoja për t’i mësuar gjërat pa ndihmën e tjerëve më ka 
bërë që ta ngre ritmin e të mësuarit. Konferencat online 
me mësues janë mjaft efektive dhe të gjithë mësuesit 
po e japin maksimumin e tyre për ta na ndihmuar. Mund 
të them se kjo metodë e të mësuarit do të më ndihmojë 
shumë kur të vijë koha e studimeve. Ky lloj mësimi e 
ka krijuar një lloj pavarësie sa i përket mënyrës se si i 
mësoj gjërat, gjë që është mjaft e mirë.

Soicalizimi me të tjerët në anën tjetër është pak 
më i vështirë. Mua më mungon shoqëria e shkol-
lës dhe kam dëshirë të dal të shëtis me ta. Por, 
me anë të teknologjisë, unë jam në gjendje që të 
bisedoj me ta përditë dhe të flasim me njëri-tjetrin 
pa problem. Thirrjet me video apo edhe mesazhet e 
thjeshta janë bërë mjete shumë të rëndësishme për 
mua, pasi që janë mjete që më lidhin me botën e 
jashtme në këtë kohë të trazuar.

Izolimi sigurisht që ka të meta. Unë e kam ulur 
aktivitetin fizik dhe po ashtu flejë shumë më gjatë se 
zakonisht, mirëpo, në anën tjetër, ky izolim ka ndi-
kuar edhe për mirë tek unë. Stresi i madh nga jeta 
e shpejtë e këtij shekulli është zhdukur, si dhe kam 
qenë në gjendje të kaloj kohë të mirë me familjen 
time. Gjatë gjithë kohës mundohem ta shikoj anën e 
mirë të gjithë kësaj, pasi që në atë mënyrë e gjithë 
kjo do të kalojë më lehtë. Shpresoj që edhe të tjerët 
të mos kenë shumë vështirësi në përballimin e kësaj 
sfide që e ka zaptuar të gjithë botën.

Breror Rexha
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TEK TË RINJTË

këndi juaj



The global pandemic of 2020 has affected every per-
son in every aspect of his or her life. The world has 
slowed down its fast pace and everything appears to 

be calming down. People have left their dynamic life and 
are confined in their homes for the first time in many years. 
This huge lifestyle change has certainly had a huge effect. 
Such an effect has been noticed also in us, the young peo-
ple. Learning, socializing and recreation have taken on a 
different meaning and are achieved through new methods. 
However, I must say that the effects of COVID-19 on my 
life are not entirely negative.

Of course, staying isolated from the world while stay-
ing home is not a good thing. However, it can be said 
that in a world where we spend most of the day outside, 
working, staying at home is quite welcome. Staying at 
home has enabled me to spend more time with my fam-
ily, which I hadn’t done in a long time. Before the quar-
antine, I used to wake up at six in the morning and did 
not return home until seven in the evening. Even when 
I came back, I was doing homework or learning. I often 
could not stay with my parents. Now that we are all to-
gether, I feel happy and sufficiently calm to have some-
one to stay home with. During this time I’ve become very 
close to my family.

Learning is not a problem. In fact, I am now much 

more effective during class. I work 
harder, I read more, and I try harder, 
as the need to learn things without the 
help of others has made me elevate my 
pace of learning. Online conferences 
with teachers are quite effective and all 
teachers are giving their best to help us. 

I can say that this method of learning will help me a lot 
when the time for my university studies comes. This kind 
of learning has created a kind of independence in terms 
of how I learn things, which is pretty good.

On the other hand, socializing with others is a little 
harder. I miss my school friends and I want to go out 
for a walk with them. However, with the help of tech-
nology, I am able to talk to them every day and talk to 
each other without any problems. Video calls or even 
simple messages have become very important tools 
for me, as they are tools that connect me to the out-
side world at this turbulent time.

Isolation certainly has its drawbacks. I have reduced 
my physical activity and also sleep much longer than 
usual, but on the other hand, this isolation has also had 
a positive effect on me. The great stress of the fast-
paced life of this century has disappeared, and I have 
been able to have a good time with my family. All the 
time, I try to look at the good side of all this, since that 
way all this will pass more easily. I hope that others will 
also not have much difficulty in facing this challenge 
that has engulfed the entire world.

Breror Rexha
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letrat e lexuesve/reader’s letters

Përshëndetje,
Unë jam një lexuese e rregullt 
e revistës suaj dhe ajo sinqer-
isht me frymëzon shumë. Unë 
dua t’ua tregoj edhe disa gjëra 
të mija të cilat kisha dashur 
të jenë pjesë e revistës suaj. 
Këngëtarja  ime e preferuar 
është  Madison  Beer. Ndërsa 
aktorja ime e preferuar është 
Kira Kosarin. Rubrika ime e 
pëlqyer tek revista juaj është 
rubrika ku ne të rinjtë mund të 
lexojmë shkrimet tona e ajo 
është Këndi Juaj. Dua të cek 
se në këto kohë të vështira 
pandemie kemi kohë të lirë 
dhe atë po mundohemi ta 
shfrytëzojmë sa më shumë që 
mundemi për të mësuar gjëra 
të cilat ndoshta në kushte nor-
male nuk do të kishim kohë. 
Po ashtu po shikoj filma, seri 
televizive, jam aktive në Insta-
gram dhe TikTok etj. Ju falem 
nderit për punën e palodh-
shme që e bëni çdo ditë, e në 
veçanti këtyre ditëve në rrjetet 

e juaja sociale.
Lea Nikshiq
Shkolla fillore “Faik Konica” 
- Prishtinë

Tung!
Ju përshëndes shumë, dhe 
dua që përmes revistës suaj 
të tregoj se aktori im i prefer-
uar është Will Smith. Ndër 
këngëtarët do të veçoja Lana 
Del Rey. Hobi im është shkrimi 
i eseve. Revistën tuaj e lexoj 
rregullisht. Jeni shumë të mirë 
dhe ju dëshiroj suksese në të 
ardhmen.
Driana Peçani
SHFMU “Faik Konica” - 
Prishtinë

Mirëdita!
Revista For You është një 
revistë që e preferoj shumë, 
prandaj dua t’ju përgëzoj 
shumë për punën që po e 
bëni. Dëshira ime është që 
në ballinën e revistës ta kemi 
foton e Dhurata Doras, kjo 
është këngëtarja që e pëlqej 
më së shumti. Do të doja 
të publikonit një poster të 
blogeres së famshme Danielle 
Bernstein . Kohën e lirë e kaloj 
kryesisht duke shikuar filma 
por edhe duke marrë njohuri 

të reja mbi shkencën.
Lea Drenori
SHFMU “Faik Konica” - 
Prishtinë

Tung!
For You më pëlqen pa 
fund. Këngëtarja që më 
pëlqen shumë është Xhen-
sila Myrtezaj. Hobi im është 
arti. Ju lutem, kam dëshirë ta 
kem një poster nga artisti Andy 
Warhol. Ju falemnderit!
Dea Berisha
SHFMU “Faik Konica” - 
Prishtinë

Përshëndetje!
I përshëndes shumë të gjithë 
lexuesit e revistës For You. 
Këngëtarja që më pëlqen më 
së shumti është Bebe Rexha, 
kurse aktori im i preferuar është 
Leonardo DiCaprio. Posteri që 
kam dëshirë ta kem është ai me 
foton e Kylie Jenner. Kohën e 
lirë e kaloj duke bërë ushtrime 
dhe duke përcjellur trendet që 
janë në ditët e sotme.
Alea Abdyli
SHFMU “Faik Konica” - 
Prishtinë

Përshëndetje!
Revista juaj më pëlqen shumë. 

Si 

shoqeve dhe shokëve të mi, 
edhe mua më pëlqen pa masë 
këngëtarja Dhurata Dora. Sportet 
që unë i preferoj më shumë janë 
futbolli dhe volejbolli. Debby Ray-
an është aktorja ime e preferuar, 
ajo është edhe këngëtare shumë 
e mirë, por më shumë më pëlqen 
si aktore. Ju falënderoj shumë 
dhe dua t’ju them se jeni më të 
mirët.
Tia Shabanaj
SHFMU “Pavarësia” - Prishtinë
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Regards,
I am a regular reader of 
your magazine and it sin-
cerely inspires me a lot. I 
want to tell you some of my 
things that I want to be part 
of your magazine. My favor-
ite singer is Madison Beer. 
And my favorite actress is 
Kira Kosari. My favorite col-
umn in your magazine is the 
section where we, young 
people, can read our letters 
and Your Corner. I want to 
mention that in these dif-
ficult times of pandemics we 
have free time and we are 
trying to use it as much as 
we can to learn things that 
we would probably not have 
time under normal circum-
stances. I’m also watching 
movies, TV shows, I’m ac-
tive on Instagram and Tik-
Tok, etc. Thank you for the 
tireless work you do every 
day, especially these days 

on your social networks.
Lea Nikshiq
EJHS “Faik Konica” - 
Prishtina

Hello!
I greet you very much, and 
I want to share through 
your magazine that my 
favorite actor is Will Smith. 
Among the singers I would 
single out Lana Del Rey. 
My hobby is writing esays. 
I read your magazine regu-
larly. You are very good 
and I wish you success in 
the future.
Driana Peçani
EJHS “Faik Konica” - 
Prishtina

Good day!
For You is the magazine 
that I really like, so I want 
to congratulate you a lot 
for the work you are doing. 
My wish is to have a photo 
of Dhurata Dora on the 
front page of the magazine, 
as she is the singer I like 
the most. I would like you 
to publish a poster of the 
famous blogger Danielle 
Bernstein. I spend my free 
time mostly watching mov-
ies but also acquiring new 

knowledge on science.
Lea Drenori
EJHS “Faik Konica” - 
Prishtina

Hello!
I like ‘For You’ end-
lessly. The singer I 
like the most is Xhen-
sila Myrtezaj. My hobby 
is art. I kindly ask you to 
publish a poster of Andy 
Warhol. Thank you!
Bekim Berisha
EJHS “Faik Konica” - 
Prishtina

Greetings!
Greetings to all readers 
of For You magazine. The 
singer I like the most is 
Bebe Rexha, and my fa-
vorite actor is Leonardo Di 
Caprio. The poster I would 
like to have is the one with 
the photo of Kylie Jenner. 
I spend my free time ex-
ercising and following the 
current trends.
Alea Abdyli
EJHS “Faik Konica” - 
Prishtina

Greetings!
I really like your magazine. 
Just like my friends, both 

boys and girls, I also like 
the singer Dhurata Dora 
immensely. The sports I 
prefer the most are football 
and volleyball. Debby Rayan 
is my favorite actress, she 
is also a very good singer, 
but I like her more as an ac-
tress. Thank you very much 
and I want to tell you that 
you are the best.
Tia Shabanaj
EJHS “Pavarësia” - 
Prishtina

Reader’s
letters

Lexues tanë të dashur!

Na duhet ndihm
a juaj!

P
ërdoreni këtë pjesë që të na tregoni:

- Ç
ka ju intereson

- Ç
ka ju pëlqen

- Ç
ka dëshironi

Ë
shtë rasti juaj që të m

errni pjesë 
në krijim

in e revistës tone. A
ndaj ju 

lusim
 që të plotësoni këtë pjesë, 

nëse m
undeni dhe t’ia dorëzoni 

një ushtari te K
FO

R
-it.

M
e nderim

e!

Fute këtë pjesë në një 
zarf, vendosi një pullë 
postale dhe dërgoje në 
adresën e m

ëposhtm
e:

H
Q

 K
FO

R
Film

 C
ity

For You m
agazine

S
trasbourg building
10 000 P

ristina

O
se vetëm

 dorëzojani 
cilitdo ushtar të K

FO
R

-it 
m

e kerkesë që ta dërgojë 
m

ë tutje.

w
w

w
.m

agazineforyou.com

Shkruaj adresën m
ë poshtë:

M
biem

ri: _______________________

Em
ri: __________________________

D
ata e lindjes: ___________________

E-m
ail: _________________________

R
ruga: _________________________

N
um

ri: _________________________

Q
yteti: _________________________

Shkolla: ________________________

A
dresa e shkollës: _______________

N
um

ri i telefonit
të shkollës: _____________________

E-m
ail

i shkollës: ______________________
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