
Ndikimet e pandemisë COVID-19 në 
sistemet e ujit të pijshëm dhe ujërat e 

ndotur në Shqipëri  

Rezultatet e Anketimit, Prill 2020 



Përmbledhje 

• SHUKALB është duke monitoruar nga afër pandeminë e koronavirusit (COVID-19) dhe 
ndikimet e saj në sistemet e ujit të pijshëm dhe ujërat e ndotur.  
 

• SHUKALB ka zhvilluar një anketim online drejtuar shoqërive ujësjellës kanalizime dhe 
organizatave të tjera të sektorit të ujit në Shqipëri, në mënyrë që të masë ndikimin fillestar 
të pandemisë dhe masave që janë ndërmarrë për të menaxhuar rrezikun dhe planet për 
emergjencat. 
 

• Anketimi u shpërnda dhe mblodhi informacion gjatë periudhës 6-24 Prill, 2020.  Gjithsej 
kanë marrë pjesë 132 të anketuar, 105 të anketuar nga Shoqëritë UK në Shqipëri dhe 27 
nga institucione të tjera. 
 

• Rezultatet e anketimit do të shpërndahen më tej tek institucionet kombëtare dhe 
Donatorët/ IFN që punojnë në sektorin e ujit, në mënyrë që të krijohet një dialog me të 
gjithë aktorët për nevojat afatshkurtra të shoqërive UK duke marrë parasysh ndikimin e 
situatës COVID-19. 



• Anketimi hulumtoi informacion në fushat e mëposhtme: 
 Informacion mbi institucionet e të anketuarëve; 
 Sfidat të cilat po hasen ose parashikohen në të ardhmen në lidhje me vazhdimësinë e 

shërbimit për shkak të COVID-19; 
 Masat që janë në zbatim ose po zhvillohen nga shoqëritë UK për të menaxhuar 

rrezikun/planin e emergjencave për shkak të COVID-19; 
 Hapat e ndërmarra nga shoqëritë UK për të ndihmuar kosumatorët në përgjigje ndaj 

pandemisë aktuale COVID-19; 
 Politikat që shoqëritë uk janë duke ndërmarrë apo duke konsideruar për të vazhduar 

operacionet thelbësore për punonjësit në terren dhe/ose të impianteve dhe të tjerët që 
nuk mund të punojnë nga shtëpia; 

 Reduktimet buxhetore, të të ardhurave ose shpenzimeve që shoqëritë uk po përjetojnë 
aktualisht apo potencialisht për shkak të COVID-19; 

 Vlerësimet për ndikimin e përafërt te të ardhurat; 

Struktura e anketimit 



Cilën prej kategorive të mëposhtme  përfaqësoni? 
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Përafërsisht sa është numri i klientëve që shoqëria 
UK e juaj shërben? 
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Çfarë sfidash po hasni apo parashikoni në të ardhmen në lidhje me 
sigurimin e vazhdueshmërisë së shërbimit për shkak të COVID-19? 
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Ju lutemi tregoni se cilat janë në zbatim ose po zhvillohen nga 
shoqëria juaj për të menaxhuar rrezikun/planin e emergjencave për 
shkak të COVID-19? 

79% 

61% 58% 
65% 

45% 

31% 32% 

46% 

17% 
23% 

5% 

13% 15% 

25% 

14% 

10% 3% 

11% 

7% 
3% 

14% 

11% 
6% 

8% 

16% 

10% 

38% 

11% 

7% 8% 

2% 

4% 
11% 

10% 

16% 

2% 

7% 

23% 

11% 
17% 

2% 
14% 

38% 

11% 

30% 

61% 

45% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Plani i vazhdimësisë
së biznesit

Kufizimet e
udhëtimit

Politika e punës nga
shtëpia/përmes

telefonit për
punonjësit e zyrës

Planifikimi për të
vazhduar

operacionet
thelbësore për

punonjësit në terren
dhe/ ose në impiante

dhe të tjerët

Rishikimi i politikave
të ndryshimit të
turneve për të

përfshirë distancimin
shoqëror

Planifikimi për
operatorët /

punëtorët kryesorë
të impiantit të

jetojnë në vendin e
punës nëse është e

nevojshme

Shtyrja e ndërtimeve
të parashikuar të

kapitalit

Reduktimi i orarit të
parashikuar për

mirëmbajtjen dhe
riparimet

Shfrytëzimi i
furnizimeve

alternative me ujë

Ndihma e ndërsjellë
ose bashkëpunimi

me shoqëritë UK në
afërsi

Aktualisht në zbatim Aktualisht duke zhvilluar Duke shqyrtuar Aktualisht nuk ka plane për t'u zhvilluar Nuk aplikohet



Çfarë hapash po ndërmerrni për të ndihmuar kosumatorët në 
përgjigje ndaj pandemisë aktuale COVID-19? 
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Shumë shoqëri UK janë duke hartuar politika për të vazhduar operacionet thelbësore për 
punonjësit në terren dhe/ose të impianteve dhe të tjerët që nuk mund të punojnë nga 
shtëpia.  Ju lutemi zgjidhni se çfarë politikash keni në zbatim ose jeni duke shqyrtuar? 
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A paraqet aktualisht ose potencialisht COVID-19 ndonjë 
reduktim buxhetor, të ardhurash ose shpenzimesh? 
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Ju lutemi jepni vlerësimin tuaj të përafërt mbi ndikimin 
te të ardhurat, shumën në Lek dhe/ose në përqindje.  
 

• Vlerësimi i ndikimit deri më sot, rënie të të ardhurave nga 15% deri në 50%. 
• Vlerësimi i ndikimit në tremujorin e dytë të vitit, rënie të të ardhurave nga 10% deri në 70%. 
• Vlerësimi i ndikimit në parashikimin e fundvitit, rënie të të ardhurave nga 10% deri në 60%. 

 
A ka ndonjë mënyrë shtesë që shoqëria juaj po planifikon për ndikimet e mundshme të COVID-
19?  
• Arkëtimet në terren të faturave nga faturistët 
 
Cilat janë, nëse ka, sfidat mbi përputhshmërinë rregullatore që shoqëria juaj po has aktualisht 
për shkak të pandemisë COVID-19? 
• Arkëtim i ulët, leximi i matësave, Furnizimi normal me ujë 
 
Cilat janë, nëse ka, sfidat mbi përputhshmërinë rregullatore që shoqëria juaj po parashikon për 
shkak të pandemisë COVID-19?  
•  Kostot e larta te klorinimit si pasojë e numrit të madh dhe shtrirjes gjeografike të depove dhe garantimi i 

sigurisë së tyre. 
•  Vështirësia financiare për pagat 

 
 



• Sfidat kryesore në lidhje me vazhdimësinë e shërbimit për shkak të COVID-19: 
 Vazhdimësia e operacioneve për shkak të pamundësisë për të shkuar në punë dhe ndikimet në 

operacionet në terren dhe /ose operacionet e trajtimit të ujit, janë aktualisht sfidat më të ngutshme 
(respektivisht, 50%, 61%) dhe shfaqen dhe në muajt e ardhshëm; 

 Ndërprerja në zinxhirin e furnizimit të kimikateve të trajtimit, të materialeve të tjera dhe pajisjet 
mbrojtëse personale, është e ulët aktualisht, por parashikohet të bëhet shqetësuese në muajt e 
ardhshëm (respektivisht, 50%, 59%, 76%); 

 Gjenerimi i të ardhurave /fluksi i parave vlerësohet si një sfidë aktuale dhe që parashikohet të rritet në 
muajt e ardhshëm, duke arritur në 94%; 

 
• Masat që janë në zbatim ose po zhvillohen nga shoqëritë për të menaxhuar rrezikun/planin e 

emergjencave: 
 Planifikimi për të vazhduar operacionet thelbësore për punonjësit në terren dhe/ ose në impiante dhe të 

tjerët (90%); 
 Plani i vazhdimësisë së biznesit (84%);   
 Kufizimet e udhëtimit (74%);  
 Politika e punës nga shtëpia/përmes telefonit për punonjësit e zyrës (73%);  
 Rishikimi i politikave të ndryshimit të turneve për të përfshirë distancimin shoqëror (59%);  
 Reduktimi i orarit të parashikuar për mirëmbajtjen dhe riparimet (57%). 

Gjetjet kryesore  



• Hapat e ndërmarra nga shoqëritë UK për të ndihmuar kosumatorët në përgjigje ndaj pandemisë COVID-19: 
 Komunikimi me konsumatorët në lidhje me sigurinë e ujit të pijshëm (58%); 
 Pezullimi i kamatvonesave (48%); 
 Mënyra të tjera për të ndihmuar konsumatorët të ndikuar nga pasoja ekonomike (48%); 

• Politikat që shoqëritë uk janë duke ndërmarrë apo duke konsideruar për të vazhduar operacionet 
thelbësore për punonjësit në terren dhe/ose të impianteve dhe të tjerët:   
 Trajnimi i punëtorëve në mënyrë që ata të mund të ndihmojnë një supervizor/ menaxher nëse ka mungesa në mes 

të stafit të kualifikuar dhe stafit mbështetës normal (100%) 
 Identifikimi i stafit që kanë përvojë prej punëve të mëparshme, të cilët mund të thirren për të ndihmuar në operimin 

e impianteve (60%) and Sigurimi i përkrahjes/kujdesjes familjare nëse punonjësve u kërkohet të izolohen nga 
familjet e tyre ose të ndryshojnë turnet (69%); 

 Krijimi i forcave rezervë të punës si ekip/turne rezervë  (54%) 
• Reduktimet buxhetore, të të ardhurave, ose shpenzimeve për shkak të COVID-19: 

 COVID-19 po paraqet reduktime të buxhetit, të ardhurave ose shpenzimeve (aktualisht dhe e parashikuar 98%) 
 Vlerësimet e përafërta mbi ndikimin në të ardhurat, shkojnë deri në 70% deri në 3 muajt e ardhshëm, dhe në 60% 

deri në fund të vitit. 
• Sfidat mbi përputhshmërinë rregullatore kanë të bëjnë me: 

  Arkëtimet, kostot e larta të klorinimit dhe sigurinë e depove. 

Gjetjet kryesore (vazhdim) 



• Shoqëritë UK të mbështeten nga Pushteti Qendror/Lokal me grante/kredi të buta për të kapërcyer hendekun 
financiar të krijuar për shkak të COVID-19 dhe për të mbuluar kostot operacionale; 

• Shoqëritë UK të sigurojnë masa mbrojtëse për stafin e tyre dhe respektimin e të gjitha rregulloreve të 
përcaktuara nga Qeveria, përfshirë distancimin shoqëror dhe mbajtjen e higjenës së duhur; 

• Shoqëritë UK të zbatojnë rotacion për stafin; 
• Ndërsa po merren me ndikimin e COVID-19, shoqëritë UK gjithashtu duhet të fokusohen në përpjekjet e tyre 

për të siguruar shërbime adekuate të furnizimit me ujë për sezonin veror që po afron, i cili është sezoni me 
kërkesën më të lartë për ujë, veçanërisht duke pasur parasysh dimrin e thatë që kaluam; 

• Automatizimi i pagesave të faturave të ujit nga pensionistët (të cilët mbeten klientët më të rregullt), përmes 
një marrëveshje të veçantë me bankën ku marrin pensionin e tyre (me pëlqimin paraprak të pensionistëve); 

• Shoqëritë UK duhet të hartojnë dhe zbatojnë plane të vazhdimësisë së biznesit, të mbështetur nga 
donatorët; 

• Falja e kamatvonesave nga shoqëritë UK ka një ndikim negativ në të ardhurat dhe nuk duhet të aplikohet. 

Rekomandimet e marra nga Shoqëritë UK të Anketuara 



• Më shumë mund të mësohet nga konsultimet e mëtejshme me shoqëritë UK ose përmes një takimi virtual, 
duke përdorur si bazë rezultatet e Anketimit. 

• Do të ishin të nevojshme reagime shtesë nga institucionet kombëtare dhe Donatorët /IFN-të që punojnë 
në sektorin e ujit rreth nevojave aktuale dhe që parashikohen nga shoqëritë UK. 

• Fushat që kanë nevojë për vëmendje të menjëhershme janë: 
 Adresimi i inefiçencave kryesore 
 Menaxhimi i të ardhurave 
 Menaxhimi i shpenzimeve 
 Vlerësimi i riskut dhe zbutja e riskut 
 Menaxhimi i emergjencës 

• Duhet të vendoset një dialog dhe bashkëpunimi i përbashkët me aktorët kryesorë është i nevojshëm për 
të mbështetur shoqëritë UK në vazhdimin e shërbimeve të tyre. 

• SHUKALB, do të propozonte një kornizë të kurseve të mësimit online / webinare që do t'i përgjigjeshin më 
mirë nevojave emergjente të shoqërive bazuar në rezultatet e anketimit dhe reagimet e palëve të 
interesuara. 

• Një webinar në bashkëpunim me institucionet kombëtare duke u fokusuar në politikat dhe kornizën 
rregullatore konsiderohet i dobishëm. 
 

Rekomandimet për t’u ndjekur 



Pyetje dhe Reagime 



Shoqata Ujësjellës Kanalizime e Shqipërisë 
 

Rruga “Pjetër Bogdani”, P. 39/1, K. 5, Ap. 3,  
Tiranë, Shqipëri 

Tel: (+355/4) 2245 101; 
E-mail:  info@shukalb.al;  
Web:    www.shukalb.al  

mailto:info@shukalb.al
http://www.shukalb.al/
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