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KY BOTIM U PËRGATIT NE BASHKËPUNIM ME PROGRAMIN SCPA              

 

Me moton “Mbështesim njëri-tjetrin 
në ditë të vështira”, efektivët e 
Drejtorisë Vendore të Policisë 
Elbasan, në shenjë falënderimi për 
mbështetjen dhe mirëkuptimin e 
qytetarëve në vijimësi, si dhe gjatë 
periudhës së pandemisë, kanë 
shprehur  humanizmin e tyre për 
familjet e varfra të qytetit të 
Elbasanit.  Ata me kontributet e tyre 
kanë blerë dhe shpërndarë paketa 

ushqimore dhe detergjente, për 
familje me të moshuar, familje me 
pjesëtarë me aftësi të kufizuara dhe 
familjet në nevojë.  

Nga ana e tyre, familjarët kanë 
falënderuar punonjësit e Policisë për 
këtë gjest human, si dhe për punën e 
sakrificën, sidomos në këtë periudhë 
pandemie, ku rreziku i infektimit për 
punonjësit e Policisë është i lartë, 
pasi ata janë në vijën e parë të 
frontit, së bashku me mjekët, 
ushtarakët e zjarrfikësit, për të 
parandaluar përhapjen e COVID-19.  

#tiqëndronështëpi 

#respektomasatkufizuese 

 Efektivi i DVP Elbasan ndihmon familjet në nevojë. 
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Vazhdojnë kontrolle në  të 
gjithë territorin e  qarkut në 
zbatim të masave për  COVID
-19 
 

Gjatë  gjithë muajit  prill, shërbimet e policisë  të 

DVP Elbasan kanë  ushtruar kontrolle në  të 

gjithë territorin e  qarkut në zbatim të masave 

kufizuese të shpallura nga qeveria shqiptare, për 

vënien në kontroll të pasojave që sjellin 

përhapjen e COVID-19. 

Në ketë kuadër janë ushtruar kontrolle për të 

parandaluar drejtues mjetesh që të mos shkelin 

urdhrin e ndalim qarkullimit. Në të gjithë qarkun 

janë  ushtruar kontrolle  nga strukturat e Policisë 

dhe  është reaguar ndaj denoncimeve të ardhura 

nga qytetarët në adresat zyrtare të Policisë së 

Shtetit, në 112/129 dhe Komisariatin Dixhital. 

Njekohesisht, janë këshilluar të gjithë pronarët 

dhe administratorët e lokaleve, bareve, restoran-

teve, sallave të  lojërave dhe të sportit, supermar-

keteve, tregjeve etj., për zbatimin e masave 

kundër pandemisë Covid -19. 

Janë bëre thirrje nepermjet mediave lokale në 

qytet  si dhe nëpermjet rrjeteve sociale për zbati-

min e masave kufizuese në oraret e caktuara. 

Janë shoqëruar ne Komisariat dhe janë 

ndëshkuar këmbësorë me masë administrative 

10 mijë lekë gjobë  . 

Janë shoqëruar ne komisariat bllokuar dhe gjobi-

tur  disa drejtues automjetesh .  

Gjithashtu është arrestuar në flagrancë një sht-

etas banues në Përrenjas, pasi është konstatuar 

duke drejtuar mjetin në gjendje të dehur, në 

masën 0.89 mg/l.  
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Qendra e Bashkëpunimit Ndërfetar i 
dhuroi Drejtorisë Vendore të Policisë 
Elbasan, pajisje personale për mbrojtjen 
ndaj COVID-19. Pajisjet konsistuan në 
1000 maska, 1000 doreza dhe 500 
dezinfektantë të cilët do të përdoren nga 
efektivi  i DVP Elbasan gjatë shërbimit të 
tyre në terren e më gjerë. 

Me rastin e dorëzimit të pajisjeve,  
Myftiu i Elbasanit Z. Agim Duka 
falënderoi Policinë e Elbasanit për punën 
e palodhur që po bën në këto ditë të 
vështira pandemie. 

Ne fjalën e tij Myftiu theksoi se kjo është 
një dhuratë simbolike   e cila nuk mund 
të vlerësojë aq sa duhet punën e 
efektivëve të Policisë, të  cilët ashtu si 
edhe bluzat e bardha janë në vijën e parë 
të fronit. 

Ndërsa koordinatori i Qendrës së 
Bashkëpunimit  ndërfetar Sokol 
Lulugjuraj në fjalën e tij  u shpreh se  
"QBNF", vendosi të ndihmojë policinë 
pikërisht për faktin se janë çdo ditë më 
të ekspozuarit dhe me më shumë 
kontakte në komunitet dhe të 
kudondodhur". 

Në mbështetje të kësaj nisme të QBNF 
ishte edhe deputeti Florenc Spaho, i cili 
falënderoi efektivët e Policisë për punën 
e tyre fisnike dhe të shenjtë për sigurinë 
e qytetarëve. 

Zv/Drejtori i Drejtorisë Vendore të 
Policisë së Elbasanit,  Z. Albert Nushi, në 
fjalën e tij falënderoi Qendrën e 
Bashkëpunimit Ndërfetar e cila vlerëson 
ata që janë gjithmonë në shërbim të 
komunitetit dhe që i shërbejnë dhe 
garantojnë sigurinë e tyre. Mbështetja 
juaj është frymëzuese për ne - theksoi në 
fjalën e tij Z. Nushi -pasi nuk ka rëndësi 
sasia e materialeve por solidariteti dhe 
mbështetja që ju ofroni është tepër e 
madhe. 

Dhurohen pajisje personale për mbrojtjen e 
personelit te DVP Elbasan ndaj COVID-19. 
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Krahas angazhimeve të tjera të 

përhershme, për sigurimin e rendit e 

sigurisë publike dhe me detyra të 

shtuara për parandalimin e përhapjes 

së COVID-19, Policia e Shtetit iu 

përgjigj thirrjes për dhurim gjaku. 

Nevoja për gjak dhe transfuzioni një 

herë në muaj është sfida e çdo fëmijë 

talasemik, duke e  bërë më urgjente 

kërkesën për dhurim gjaku, sidomos 

në këtë situatë ku dhuruesit janë 

shumë herë më të pakët se 

zakonisht.   

Apelit për dhurim gjaku iu përgjigjen 

një numër i konsiderueshëm i 

personelit të Drejtorisë Vendore të 

Policisë së Elbasanit.  Me moton 

“Dhuro gjak, shpëto jetë”, këta  

punonjës policie kanë dhuruar gjak për 

fëmijët talasemikë. Dhurimi u bë në 

ambientet e Drejtorisë Vendore të 

Policisë Elbasan.  

Humanizmi dhe sakrifica janë në thelb 

të misionit të Policisë së Shtetit dhe 

pikërisht  në këtë kontekst u realizua  

edhe  ky  event i dhurimit të  

gjakut për këta pacientë në nevojë. Ky 

solidarizimin dhe kontribut do  të 

vijojë .  DVP Elbasan   njofton se  “edhe 

në ditët e ardhshme, krahas 

angazhimit maksimal për 

parandalimin, evidentimin dhe 

goditjen e paligjshmërisë, si dhe për 

monitorimin e zbatimit të masave për 

parandalimin e përhapjes së COVID-19, 

shërbimet e Policisë do të vijojnë të 

japin gjak, për të shpëtuar jetën e 

fëmijëve talasemikë.”   

#DhuroGjakShpëtoJetë 

Aktivitete   të tjera  

Solidaritet dhe ndihmë për fëmijët talasemikë. 


