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Shkodra përkujton Dëshmorët e
Demokracisë së 2 Prill 1991

3 PRILL 2020 Kryetarja e Bashkisë Shkodër kerkesë
për informacion Ministrisë së Mbrojtjes

E FUNDIT

Sot qindra e mijëra shkodranë do të donin të ishin këtu 
për të nderuar katër Dëshmorët e Demokracisë, për të 
nderuar Shkodrën e shkodranët që i prinë historisë së 
Shqipërisë më 2 Prill 1991.
Nderimi për bijtë e rënë, Arben Brocin, Bujar 
Bishanakun, Nazmi Kryeziun dhe Besnik Cekën është 
detyrë e jona por edhe brezave që do të vijnë. Ata 
vunë në themelet e demokracisë shqiptare jetët e tyre, 
për të mos u harruar kurrë.
Këtë mesazh përcolli sot Shkodra e shkodranët, edhe 
në një moment shumë të vështirë, siç është ky që po 
kalojmë sot të gjithë ne!
Shkodra nuk i harron kurrë HERONJTË E VET!

Kryetarja e Bashkisë së Shkodrës Voltana Ademi, i 
është drejtuar me një shkresë Ministrisë së Mbrojtjes 
dhe Agjensisë Kombëtare për Mbështetjen e 
Vetëqeverisjes Vendore ku ka kërkuar informacionin e 
mëposhtëm:
1. Sa është fondi i shpenzuar nga buxheti i shtetit për 
ndihmat ushqimore dhe jo ushqimore (materiale 
higjienike) për muajin mars 2020?
2. Sa është sasia e pakove ushqimore, pakove me 
materiale jo ushqimore (materiale higjienike) dhe të 
tjera, që ka përfituar nga buxheti i shtetit secila nga 61 
bashkitë e vendit?
3. Cila është përbërja e çdo pakoje ushqimore dhe jo 
ushqimore të shpërndarë dhe vlera e çdo artikulli të 
kësaj pakoje?
Pas marrjes së Vendimit për shpalljen e "Fatkeqësisë 
Natyrore", qeveria deklaroi mbështetjen për individët 
dhe familjet në nevojë.
Me të drejtën që jep ligji “Për të Drejtën e Informimit”, 
kryetarja Ademi ka kërkuar  transparencë të plotë.

2 PRILL 2020
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Bashkia e Shkodrës vë në monitorim
të plotë tregjet kryesore të qytetit

7 PRILL 2020
Presidenti i Republikës viziton Bashkinë
e Shkodrës, takohet me kryetaren Ademi

E FUNDIT

Të dashur bashkëqytetarë!

 Duke nisur nga dita e nesërme, e hënë 6 prill 2020, do 
të vijojë monitorimi i tregjeve kryesore të qytetit të 
Shkodrës:

▶Tregut të Zdrales

▶Tregut të Rusit (Merkato)

▶Tregu i shumicës fruta-perimeve

 Do të lejohen të kryejnë blerje, sipas nevojës që kanë, 
vetëm ata persona që janë të pajisur me leje- kalimi të 
lëshuar përmes sistemit e-albania.
Policia do të bëjë monitorim edhe të respektimit të 
distacimit social në këto tregje.
Personat që nuk do t’i respektojnë këto rregulla:

 që nuk kanë leje - kalimi nga sistemi e-albania
 që nuk zbatojnë distancimin social

Presidenti i Republikës SHTZ Ilir Meta, ka 
zhvilluar një takim në Bashkinë e Shkodrës me 
Kryetaren, Zj. Voltana Ademi.

Qytetarja e Parë e Shkodrës ka informuar 
Presidentin lidhur me punën e bërë nga Bashkia 
e Shkodrës për parandalimin e epidemisë 
COVID-19 si dhe për mbështetjen e familjeve 
dhe individëve më në nevojë në këtë situatë të 
vështirë.

Nga ana e tij, Presidenti i Republikës SHTZ Ilir 
Meta, ka vlerësuar angazhimin e deritanishëm 
të Bashkisë së Shkodrës në menaxhimin e 
situatës së pandemisë, duke nënvizuar se 
bashkëpunimi i të gjithë faktorëve, është i 
rëndësishëm për tejkalimin me sa më pak 
probleme të situatës.

5 PRILL 2020

nuk do të lejohen të hyjnë në këto tregje si dhe do 
të kenë penalizime sipas parashikimeve të Aktit 
Normativ Nr.3, datë 15.03.2020 “Për marrjen e 
masave të veçanta administrative gjatë 
kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të 
shkaktuar nga Covid-19”.

 Lusim të gjithë qytetarët të marrin masa për 
plotësimin e kërkesave të mësipërme. Shendeti i 
njerëzve është prioritet absolut për Bashkinë e 
Shkodrës.



Shkodra BULETIN INFORMATIV ELEKTRONIK

Nr. 19, Maj 2020

Buletini Informativ Elektronik është një urë e re komunikimi me banorët e Bashkisë së Shkodrës
por edhe më gjërë, një mundësi për të mësuar mbi atë që ndodh në territor.
Jeni të mirëpritur me sugjerime në adresën e postës elektronike info@bashkiashkodër.gov.al 

Kryetarja e Bashkisë së Shkodrës kerkesë
për informacion Ministres së Shendetësisë

9 PRILL 2020 Kryetarja Ademi bisedë me ambasadoren e
SHBA në Tiranë, zonjën Yuri Kim 

E FUNDIT

Kryetarja e Bashkisë Shkodër zj. Voltana 
Ademika patur një bisedë telefonike me 
Ministren e Shëndetësisë Znj. Ogerta 
Manastirliu.

Në kuadër të bashkëpunimit  për 
përballimin e situatës së shkaktuar nga 
pandemia COVID - 19, si kryetare e 
Bashkisë së Shkodrës, përfaqësuese e 
komun i te t i t ,  Ademi  ka  pë rc je l l ë 
problematikat që më janë referuar 
dhe që shqetëso jnë qy te tarë t  e 
Shkodrës.
Duke vlerësuar të domosdoshme 
marrjen e masave për përballimin e 
pasojave të pandemisë, transparenca 
dhe ndarja e informacionit me qytetarët 
është e rëndësishme.
Ademi i  ka kërkuar Znj. Ministre 
informacionin mbi:

• Numrin e personave që kanë telefonuar 
Urgjencën Kombëtare në numrin 127 që 
nga data 1 janar 2020, banues në 
Bashkinë Shkodër;

Gjatë bisedës, Ademi informoi Ambasadoren lidhur 
me përballimin e situatës në Bashkinë e Shkodrës, 
masat e marra për parandalimin e përhapjes së virusit, 
për mbështetjen e individëve dhe familjeve në nevojë, 
për bashkëpunimin dhe punën e Bashkisë Shkodër 
me institucionet dhe qytetarët, me organizatat e 
shoqërisë civile dhe biznesin.

Bashkia e Shkodrës do të bëjë çdo gjë, duke vënë të 
gjithë kapacitetet e mundësitë e saja, për të kaluar me 
sa më pak pasoja përballjen me COVID19, për të 
ndihmuar çdo ditë në vazhdimësi, duke shkuar tek 
secila familje!

Kryetarja Ademi shprehu besimin e saj, dhe e siguroi 
Ambasadoren, se Shkodra dhe shkodranët, me 
qytetarinë, karakterin, me solidaritetin në ditë të 
vështira dhe bashkëpunimin që i karakterizon do ta 
përballojnë këtë sfidë. Kjo është e mundur! Nëse 
qëndrojmë në shtëpi dhe mbajmë higjienën personale, 
ka nënvizuar Qytetarja e Parë e Shkodrës.

8 PRILL 2020
• Numrin e personave që kanë telefonuar 
numrin 127, dhe që janë orientuar të 
qëndrojnë në shtëpi, me shenja të 
dyshuara të pandemisë;
• Numrin e personave që kanë telefonuar 
numrin 127, dhe që janë orientuar sipas 
protokollit shëndetësor për analiza 
paraprake pas shqetësime që kanë patur, 
si të dyshuar me COVID-19:
a) Drejt Spitalit Rajonal në Shkodër
b) Drejt Spitalit Infektiv në Tiranë
• Numrin e personave që kanë telefonuar 
numrin 127, që kanë kryer testimin e plotë 
për COVID - 19, në territorin e Bashkisë 
Shkodër;
• Numrin e testeve në dispozicion të 
autoriteteve shëndetësore të Bashkisë 
Shkodër në datën 6 Prill, për rastet e 
dyshuara me COVID - 19;
• Numrin e testeve që priten të vijnë pranë 
autoriteteve shëndetësore në Shkodër, 
në ditët në vijim, për realizimin e testimit të 
personave që dyshohen të jenë prekur 
nga COVID - 19;

Kryetarja Ademi ka falenderuar Ambasadoren e SHBA-
së në Tiranë, Zonjën Yuri Kim, me të cilën pati 
kënaqësinë të komunikojë nga Shkodra.

Zonja Ademi e ka falenderuar për interesimin dhe 
mbështetjen e treguar në vazhdimësi për Shkodrën, nga 
ajo personalisht, por edhe nga Ambasada Amerikane, 
edhe në këto ditë jo të lehta që po kalojmë.
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Ministria e Mbrojtjes informon për sasinë e
ndihmave për bashkitë në Shqipëri

15 PRILL 2020 Bashkia Shkodër kerkesë Prefektit të
Qarkut për masa shtesë kundër COVID-19

E FUNDIT

Pas kërkesës për informacion me Nr. 2 datë 3 prill 2020 dërguar 
nga ana kryetares së Bashkisë Shkodër, Agjensia Kombëtare e 
Mbrojtjes Civile ka kthyer përgjigje lidhur me numrin e pakove 
ushqimore për familjet, në kuadër të ndihmës për gjendjen e 
Fatkeqësisë Natyrore.

Sipas shkresës që po e bej publike në foto, Drejtoria e 
Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit, ka informuar për 
shpërndarjen sipas bashkive:

 BASHKIA TIRANË: 500 pako ushqimore për 500 familje
BASHKIA KRUJË: 550 pako ushqimore për 550 familje

BASHKIA SHIJAK: 650 pako ushqimore për 650 familje
BASHKIA DURRËS: 750 pako ushqimore për 750 familje

 BASHKIA LAÇ: 350 pako ushqimore për 350 familje
BASHKIA LEZHË: 350 pako ushqimore për 350 familje

 BASHKIA VORË: 300 pako ushqimore për 300 familje
BASHKIA SHKODËR: 209 pako ushqimore, 208 thasë miell 
gruri për 209 familje

BASHKIA KAVAJË: 100 pako ushqimore për 100 familje
BASHKIA KAMËZ: 100 pako ushqimore për 100 familje

10 PRILL 2020

BASHKIA RROGOZHINË: 50 pako ushqimore për 50 familje
BASHKIA RRËSHEN: 100 pako ushqimore për 100 familje

 BASHKIA MIRDITË: 100 pako ushqimore për 100 familje

▶Pesha e çdo pakoje ka qenë standart 17.2 kg (makarona, 

vaj, kripë, sheqer, ajvar)

Prej datës 9 mars 2020, Bashkia e 
Shkodrës punon në territor me grupet e 
punës për dezinfektimin, higjienizimin, 
pastrimin, shërbimin për individët dhe 
familjet në nevojë, për sigurinë dhe 
orientimin e qytetarëve për të zbatuar 
r r e g u l l a t  e  d o m o s d o s h m e  p ë r 
distancimin fizik.
Duke verifikuar që po shtohen rastet e 
konfirmuara pozitiv në institucionet 
publike (spital rajonal, prokurori, polici) 
dhe në bizneset akt ive,  është e 
domosdoshme marrja e masave shtesë 
për mbrojtjen e qytetarëve të Shkodrës, 
dhe administratës publike që shërben.

Me qëllim sigurimin e mbrojtjen e 
qytetarëve dhe vazhdimësisë së 
shërbimeve bazë ne territor kërkojmë:

1. Rritjen e numrit të testimeve në 
territorin e Bashkisë së Shkodrës.
2. Pjesëmarrjen e Bashkisë Shkodër në 
procesin e vendimmarrjes së

gjurmimit, identifikimit të personave në 
risk për shkak të kontaktit me individ të 
konfirmuar pozitiv me COVID19.

3. Kryerjen e testimit për personelin që 
shërben në rrugë dhe në kontakt me 
qytetarët: personeli i spitalit rajonal, 
shërbimit shëndetësor parësor, policisë 
së shtetit, policisë bashkiake, punonjësve 
të UKSH Shkodër, punonjësve të 
s h ë r b i m i t  s o c i a l ,  v u l l n e t a r ë v e , 
punonjësve të shërbimit të pastrimit dhe 
gjelbërimit, shpërndarësve të postës 
shqiptare, etj.

4. Informimin zyrtar për familjet dhe 
individët e konfirmuar pozitiv në territorin 
e Bashkisë Shkodër.

Vlerësojmë shumë të rëndësishme që të 
sigurojmë vazhdimësinë e punës në 
shërbim të qytetarëve, sigurimin e stafit 
dhe mbrojtjen e qytetarëve nga rreziku i 
transmetimit të COVID19.
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Ambasadorja e Francës vizitë në Shkodër,
dhuron  maska për mbrojtjen nga COVID-19

25 PRILL 2020
Universiteti Metropolitan dhuron maska
shumë përdorimshme për Bashkinë

E FUNDIT

Kryetarja e Bashkisë së Shkodrës Voltana Ademi ka 
pritur në Bashkinë e Shkodrës miken e saj dhe të 
Shqipërisë, Zonjën Christina Vasak, ambasadore e 
Francës në Tiranë.

Ademi ka falenderuar Ambasadoren për interesim e 
treguar në vijimësi për Shkodrën, por edhe në këto 
ditë të vështira. Kryetarja Ademi informoi zonjën 
Vasak për situatën e pandemisë së COVID-19 në 
Shkodër, punën e bërë dhe masat e marra për 
parandalimin e përhapjes, për mbështetjen e 
familjeve dhe individëve më në nevojë në territorin e 
Shkodrës.

Ambasadorja Vasak solli 800 maska, dhuratë nga 
Shoqëria “Marlotex” shpk Berat, në ndihmë të 
Bashkisë Shkodër, për strukturat mbështetëse apo që 
janë në shërbim të popullatës si dhe për përdorim nga 
popullsia e ekspozuar e më në rrisk.

Falemnderit për solidaritetin dhe mbështetjen.

16 PRILL 2020

Dhurimi i maskave shumë përdorimshme, nga 
Universiteti Metropolitan i Tiranës për Bashkinë 
Shkodër është tregues i vemendjes dhe kujdesit për 
qytetarin më në nevojë të Shkodrës.

Nevoja e maskës në kushte pandemie është 
domosdoshmëri si për mbrojtjen e vetes, por edhe 
për mbrojtjen e tjetrit.
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Emergjenca e pandemisë COVID-19 që ka përfshirë 
Shqipërinë dhe në këtë kuadër, edhe Shkodrën ishte në 
fokus të aktivitetit të Bashkisë Shkodër edhe për muajin 
prill 2020. Bashkia e Shkodrës ka vazhduar me masat e 
saj për parandalimin e efekteve të pandemisë.

Edhe gjatë muajit prill, u vazhdua me deznfektimin e 
ndërtesave administrative, institucioneve publike 
vendore dhe atyre rajonale me vendndodhje në Shkodër. 
Dezinfektimi u krye sipas të gjitha standarteve 
bashkëkohore.

Në të njëjtën kohë, punonjës të Ujësjellës- Kanalizime 
Shkodër – UKSH, realizuan dhe po e vazhdojnë pa 
ndërprerje, dezinfektimin e rrugëve, shesheve, 
trotuareve, institucioneve publike por edhe atyre private 
me densitet të lartë këmbësorësh. 
Një vëmendje e veçantë vazhdon ti kushtohet 
dezinfektimit të institucioneve të rëndësishme si 
Prefektura, Drejtoria e Policisë, Gjykatat dhe Prokuroritë, 
Poliklinikës së qytetit, Radio Shkodra, Teatri “Migjeni”, 
ndërtesave të drejtorive rajonale, Bashkisë etj.

Gjatë muajit prill 2020, janë dezinfektuar në total 245 
objekte në territorin e Bashkisë së Shkodrës.

Edhe muaji prill ka shënuar një aktivitet të përditshëm, 
të pandërprerë as ditët e shtune e të diel, në 
mbështetje të familjeve më në nevojë në territorin e 
Bashkisë Shkodër. 

Prioritet në shpërndarjen e ndihmave ushqimore 
emergjente dhe pakove higjenike, vazhdojnë të jenë të 
moshuarit e vetmuar, familjet me ndihmë ekonomike 
dhe pa të ardhura, familjet me probleme sociale dhe 
ekonomike, komuniteti Rom dhe ai Egjiptian, familje 
me individë që bëjnë një jetë të vështirë për shkak të 
aftësisë ndryshe.

Ditë për ditë, punonjës të Bashkisë së Shkodrës, kanë 
realizuar shpërndarjen e ndihmave dhe materialeve 
higjienike, duke mbuluar të gjithë territorin sipas 
sinjal izimeve nga administratorë të Njësive 
Administrative dhe punonjës të Bashkisë në terren.

COVID-19EMERGJENCA

COVID-19EMERGJENCA
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Gjatë muajit prill, është bërë e mundur të shpërndahen 
një sasi e konsiderueshme, të cilën të detajuar mund ta 
gjeni më poshtë:
-D eri me 30 prill 2020, janë ndihmuar me ndihma 
ushqimore 2106 familje.
-D eri me 30 prill 2020, janë shpërndarë 1560 pako 
higjienike për po kaq familje.
-J anë shpërndarë ilaçe në shtëpi për 85 persona.
-S herbimet nga grupet e patronazhit janë realizuar për 
30 familje.
-M e mjete monetare, në vlerën 10.000 lekë, janë 
ndihmuar 100 familje në Bashkinë e Shkodër, falë 
mbështetjes së bisnesmenit Ndue Ftoni në SHBA.
Bashkia Shkodër e ka thënë dhe e përsërit: Prioritet i 
prioriteteve është shëndeti i banorëve në territor! 
Vazhdojmë të përcjellim me të gjitha mjetet e mënyrat 
thirrjen tonë:
1.Zbatoni me rigorozitet të gjitha rekomandimet e 
mjekëve për higjienën tuaj personale dhe të familjes.
2.Ndihmoni me sa keni mundësi dhe pa rrezikuar, 
familjarët, të afërmit, fqinjët tuaj që mund të kenë nevojë 
në këto ditë të vështira.

3.Në rast të simptomave të virusit COVID-19, telefononi 
menjëherë në numrin e Urgjencës Kombëtare 127 dhe 
kërkoni mbështetje për vete, familjarët apo edhe 
personat me të cilët jeni në kontakt të ngushtë.
4. Në të gjithë botën, siç mund ta konstatoni edhe vetë, ka 
vetëm një rrugë për të penguar përhapjen e pandemisë: 
Distancimi social i përkohshëm, mos dilni nga shtëpia pa 
patur një arsye të fortë, mos lejoni të moshuarit të dalin 
nga banesat e tyre, mbroni veten dhe familjen tuaj!
Situata që po kalojmë nuk është aspak e lehtë për të 
gjithë ne. Por ajo është veçanërisht e vështirë për individë 
dhe në familje në nevojë ekonomike e sociale. 
Solidariteti, por pa rrezikuar asnjeri, është “arma” më e 
fortë për të ecur përpara në një situatë të vështirë, e cila 
nuk dihet se sa do të zgjasë dhe këtë nuk mund ta thotë 
askush në asnjë vend të botës. 
Shkodra dhe shkodranët janë mësuar të përballen me 
sfida gjatë gjithë historisë së tyre! Me sakrifica, me 
mundim dhe në shumë raste edhe të lënë vetëm, por i'a 
kanë dalë!
Të jeni të sigurtë se dhe kësaj sfide do i'a dalim! Të gjithë 
bashkë, si gjithmonë!

COVID-19EMERGJENCA

COVID-19EMERGJENCA
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INTERVISTË E DREJTORIT TË TURIZMIT NË BASHKINË 
SHKODËR GENTIAN MEMA

Pandemia e COVID19 ka sjellë për shoqerinë tonë një situatë 
të pakrahasueshme dhe të paparashikueshme për nga 
ndikimi në jetën tonë, ekonominë, shoqërinë dhe mënyrën e 
jetesës duke shkaktuar një krizë ekonomike globale dhe 
humbje masive të vendeve të punës. Duke pasur parasysh 
natyrën e paprecendent të krizës në këto 100 vitet e fundit si 
edhe zhvillimet e shpejta të saj është tepër e vështirë të bëhet 
një vlerësim i ndikimit të saj në turizëm.

Sipas UNWTO (Organizata e Turizmit Botëror e Kombeve të 
Bashkuara), duke u bazuar në zhvillimet e fundit (masat për 
karantinimin e popullsisë, mbyllja e kufnjve dhe ndalimi i 
udhëtimeve në shumicën e vendeve të Europës, e cila përbën 
50% të turizmit ndërkombëtar),
vlerësohet me një rënie nga 20 deri në 30% të numrit të 
turistëve në shkallë botërore për sezonin 2020. Gjithmonë 
sipas UNWTO do të duhen 5 deri në 7 vjet për të arritur në 
nivelin e udhëtimeve të 2019.
Shkodra përbën një ndër destinacionet turistike më të 
rëndësishme të Shqipërisë ku të ardhurat nga turizmi 
përbëjnë një pjesë të rëndësishmë të ekonomisë lokale.

Aktualisht ne do të duhej të ishim në pikun e turizmit kulturor 
ku:

Muajt prill-maj-qershor janë muajt më të përshtatshëm për të 
vizituar Shkodrën,me fluksin më të madh turistik në qytet.

Izolimi në pothuaj gjithë Europën ka bërë që mijëra udhëtime 
të anullohen duke sjellë vështirësi të mëdha për operatorët 
turistik, bizneset e shërbimit që lidhen me turizmin por edhe 
në gjithë zinxhirin ekonomik që mbështetet nga sektori i 
turizmit.

Po ashtu, edhe turizmi malor është mjaft i rrezikuar duke 
pasur parasysh që numri më i madh i turistëve janë nga 
vendet e Europës. Shumë biznese të zonës së Thethit po 
përballen me anullime të shumta të prenotimeve të cilat ishin 
bërë që një vit më përpara.

Shkodra ka një ofertë të diversifikuar të turizmit, ku peshën më 
të madhe e zë turizmi i detit dhe i rërës me një numër të madh 
pushuesish nga Kosova dhe Maqedonia.

Duke qenë se vitet e fundit, në plazhin e Velipojës është rritur 
ndjeshëm prania e turistëve europian e sidomos nga Europa 
Lindore dhe Qëndrore, për këtë sezon hotelet kanë marrë 
anullime të shumta të prenotimeve nga këto vende. 

Në varësi të situatës, në qoftë se do të kthehemi 
mjaftueshëm shpejt në "jetën normale", shpresojmë të 
rekuperojmë dicka nga sezoni turistik i sivjetshëm duke u 
mbështetur në pushuesit nga Kosova e Maqedonia në 
muajt e verës, gjithsesi kjo mbetet një situatë hipotetike 
optimiste.
Gjithsesi mendojmë që sezoni turistik 2020 është një sezon 
i kompromentuar rëndë dhe mendojmë se do të duhen 
masa drastike për të zbutur sa të jetë e mundur efektet e 
kësaj krize globale.

Duke pasur parasysh rëndësinë që ka sektori i turizmit në 
Shqipëri dhe vecanërisht në Shkodër, besojmë se 
mbështetja e tij duhet të jetë një prioritet për të kaluar sa më 
parë krizën ekonomike. Europa, që para një muaji ka filluar 
të zbatojë plane të vecanta mbështetjeje për sektorin e 
turizmit dhe besojmë se janë një shembull për tu ndjekur.

Qeveria do të duhej të ndërmerrte veprime konkrete për 
mbështetjen e sektorit duke ndihmuar financiarisht në 
mënyrë të drejtpërdrejtë bizneset turistike, lehtësimin dhe 
shpejtimin e procedurave për kreditimin e tyre afatmesëm 
dhe afatgjatë për të tejkaluar mungesën elikuiditetit nga 
mungesa e qarkullimit të parasë, lehtësime fiskale të 
dyanshme si për turistët ashtu edhe për bizneset pritëse e 
të shërbimeve duke filluar nga SME dhe duke u shtrirë 
edhe te operatorë ekonomikë më të mëdhenj.
Do të duhet të mbështesë në mënyrë të drejtpërdrejtë 
punonjësit që kanë humbur punën dhe të ardhurat si edhe 
personat e vetëpunësuar në turizëm.
Nuk duhen lënë mënjanë edhe sektorë të tjerë që lidhen 
ngushtë me turizmin sic janë transporti turistik, 
restoranteria, aktivitetet dëfryese etj.
Këto do të ishin disa masa të sugjeruara për të zbutur 
efektet e krizës dhe për të shpëtuar sa më shumë biznese 
turistike që në një të ardhme të afërt do të shërbejnë për një 
kapërcim më të shpejtë krizës.

TURIZMISPECIALE


