
AKTIVITETE FIZIKE GJATË VETË-IZOLIMIT  
 
Paralajmërim: Këto udhëzime janë të dedikuara për personat në vetë-izolim që nuk kanë simptoma e 
që nuk vuajnë nga sëmundje respiratore akute. Nuk ka për qëllim të zëvendësojë mbikëqyrjen 
mjekësore profesionale. 
 
Për shkak të rasteve të reja me COVID-19 që po shtohen gjithnjë e më shumë dita ditës në Rajonin 
Evropian të OBSH-së, nga shumë persona të shëndetshëm kërkohet që të qëndrojnë në shtëpi, të 
vetë-izolohen. 
Në disa vende, qendrat  fitnesit të cilat zakonisht janë të mbushura plot, do të duhet të mbyllen 
përkohësisht. Qëndrimi në shtëpi për një periudhë më të gjatë kohore mund të paraqesë sfidë dhe 
pamundësi për të qenë më aktiv fizikisht. Qëndrimi i gjatë ulur dhe niveli i ulët i aktivitetit fizik mund 
të kenë efekte negative ndaj shëndetit, mirëqenies dhe cilësisë së jetës. Gjithashtu, vetë-izolimi 
mund të paraqesë stres shtesë dhe të ndikojë edhe tek shëndeti mendor i popullatës. Aktiviteti fizik 
dhe teknikat e relaksimit mund të paraqesin një mjet të rëndësishëm që në këtë periudhë mund t’ju 
ndihmojë të ruani qetësinë dhe të vazhdoni të kujdeseni për shëndetin tuaj, por edhe për shëndetin 
e të tjerëve. 
 
OBSH rekomandon 150 minuta aktivitet fizik të moderuar gjatë një jave dhe 75 minuta aktivitet fizik 
intensiv po gjatë 7 ditëve, ose kombinim të të dy llojeve. Këto rekomandime mund të realizohen 
edhe në shtëpi, pa pajisje të veçanta dhe pa kufizim të hapësirës. 
 
Në vazhdim do gjeni disa këshilla se si mund të jeni aktiv në shtëpi gjatë vetë-izolimit: 
 

 Bëni disa pauza të shkurtra aktive gjatë ditës. Periudhat e shkurtra të aktivitetit fizik 
ndihmojnë që të arrihet koha e rekomanduar javore. Mund t’i bëni ushtrimet e 
rekomanduara në vazhdim si frymëzim për të qenë aktiv çdo ditë. Vallëzimi, loja me fëmijët, 
kryerja e punëve të shtëpisë, si pastrimi ose kopshtaria, janë mënyra të përshtatshme për të 
qenë aktiv. 

 Ndiqni leksione aerobie në intenet. Ka një ofertë shumë të larmishme. Numri më i madh i 
videove janë falas dhe mund t’i gjeni në YouTube. Nëse nuk keni përvojë me realizimin e 
këtyre ushtrimeve, kini kujdes dhe jini të vetëdijshëm për aftësitë tuaja personale. 

 Bëni ecje. Qoftë edhe në një mjedis të vogël, ecja në vend ose shëtitja e shkurtër mund t’ju 
ndihmojë të qëndroni aktiv. Nëse ju kërkojnë në telefon, ngrihuni dhe ecni nëpër dhomë 
deri  sa zgjat biseda, mos rrini ulur. Nëse vendosni të dilni jashtë për të bërë një shëtitje ose 
për të ushtruar, mos harroni të mbani së paku 1 m distancë nga personat e tjerë. 

 Ngrihuni më shpesh. Mos rrini ulur për gjatë kohë, por sa herë që t‘ju jepet mundësia 
ngrihuni. Ideale do ishte që këtë ta bëni çdo 30 minuta. Kur keni kohë të lirë, gjatë kohës që 
rrini të ulur, jepni përparësi aktiviteteve stimulative kognitive, si leximi, lojërave shoqërore 
ose gjëegjëzave. 

 Relaksohuni. Meditimi dhe frymëmarrjet e thella mund t’ju ndihmojnë të ruani qetësinë. 
Disa shembuj të teknikave për relaksim ju janë prezantuar në vazhdim. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Për një shëndet optimal me shumë rëndësi është edhe ushqimi i shëndetshëm dhe konsumimi i 
sasive të mjaftueshme të lëngjeve. Në vend të lëngjeve dhe pijeve që përmbajnë sheqer, OBSH 
rekomandon që të pihet ujë. Kufizojeni ose evitoni pirjen e pijeve alkoolike, sidomos nëse jeni të rinj 
në moshë, nëse jeni grua shtatzënë, lehonë, ose për shkaqe të ndryshme shëndetësore. 
Konsumoni shumë fruta dhe perime dhe kufizoni sasinë e kripës, sheqerit dhe yndyrave. Konsumoni 
drithëra dhe jo ushqime të rafinuara. Rekomandime të tjera në lidhje me ushqimin e shëndetshëm, 
mund të gjeni në : 
 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet 
 

 
 

SHEMBUJ PËR USHTRIME NË KUSHTE SHTËPIAKE 
 
 

Si mbështetje për ata që duan të jenë aktiv fizikisht në mjediset e shtëpisë së tyre, Zyra rajonale e 
OBSH-së për Evropën përgatiti një sërë shembujsh të ushtrimeve të cilat mund t’i bëni në kushte 
shtëpiake.  
 
Gjuri tek brryli 
Prekni njërin gju me brrylin e dorës së kundërt. Ushtroni sipas ritmit tuaj. Mundohuni ta bëni këtë 
ushtrim 1-2 minuta. Pushoni 30-60 sekonda dhe pastaj përsëriteni edhe 5 herë. Ky ushtrim ka për 
qëllim ta përshpejtojë punën e zemrës dhe frymëmarrjen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet


Plank 
Mbështesni pjesën e dorës nën brryl fortë në tokë, duke u kujdesur që brrylet të vijnë në një vijë me 
supet. Këllqet ngrini në nivel të kokës. Qëndroni kështu 2-30 sekonda (ose më shumë nëse është e 
mundur), pushoni 30-60 sekonda dhe përsëriteni edhe deri në 5 herë. Ky ushtrim përforcon muskujt 
e barkut, krahëve dhe këmbëve. 
 
 

 
 
 
Ushtrime për kurrizin 
Duart e kthyera vendosni pas veshëve dhe ngrini pjesën e sipërme të trupit, duke u munduar ti 
mbani këmbët të ngjitura në tokë. Shtrini përsëri pjesën e sipërme të trupit. Bëjeni këtë ushtrim 10-
15 herë, (ose më shumë), pushoni 30-60 sekonda dhe përsëriteni edhe deri në 5 herë. Ky ushtrim i 
përforcon muskujt e kurrizit. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ulje-ngritje 
Hapni këmbët në vijë me këllqet, me shputat e kthyera butë kah jashtë. Uluni dhe ngrihuni deri në 
nivel që ndjeheni komod, ndërkohë që bëni kujdes që thembrat mos shkëputen nga toka, dhe 
gjunjtë të jenë në vijë me shputat e këmbëve. Bëjeni këtë ushtrim 10-15 herë (ose më shumë), 
pushoni 30-60 sekonda dhe përsëriteni edhe deri në 5 herë. Ky ushtrim i përforcon vithet dhe 
këmbët. 
 
 

 
 
 
Ngritje anësore e këmbës së lakuar 
Prekni gjurin me brryllin e të njëjtës anë të trupit, duke e ngritur këmbën anash. Ndiqni ritmin tuaj 
personal. Mundohuni ta bëni këtë ushtrim 1-2 minuta, pushoni 30-60 sekonda dhe përsëriteni edhe 
deri në 5 herë. Ky ushtrim ka për qëllim ta përshpejtojë punën e zemrës dhe frymëmarrjen. 
 
 

 
 



 
 
Supermen 
Vendosni krahët nën supe dhe gjunjtë poshtë këllqeve. Ngrini njërën dorë para dhe këmbën e 
kundërt prapa. Bëjeni këtë ushtrim 20-30 herë (ose më shumë), pushoni 30-60 sekonda dhe 
përsëriteni edhe deri në 5 herë. Ky ushtrim i përforcon muskujt e barkut, kurrizit dhe vitheve. 
 
 

 
 
 
Ura 
Vendosni këmbët në tokë me gjunjtë në vijë me thembrat. Ngrini këllqet sa më shumë të mundeni 
dhe ngadalë shtrini ato përsëri në tokë. Bëjeni këtë ushtrim 10-15 herë (ose më shumë), pushoni 30-
60 sekonda dhe përsëriteni edhe deri në 5 herë. Ky ushtrim i përforcon vithet tuaja. 
 
 

 
 
 



Përforcimi i pjesës të sipërme të trupit me ndihmën e karrikes 
Mbahuni te karrikja, këmbët vendosni rreth gjysmë metri larg karrikes. Ulni ngrini  vithet duke i 
lakuar krahët.  Bëjeni këtë ushtrim 10-15 herë (ose më shumë), pushoni 30-60 sekonda dhe 
përsëriteni edhe deri në 5 herë. Ky ushtrim i përforcon tricepsat. 
 
 

 
 
 
Hapja e gjoksit 
Thurni gishtat pas shpine. Shtrini krahët dhe nxirrni gjoksin para. Qëndroni në këtë pozitë 20-30 
sekonda (ose më shumë). Kjo pozitë e relakson gjoksin dhe krahët. 
 
 

 
 
 
Pozita e fëmijës 



Me gjunjtë në tokë, me vithe të vendosura sipër thembrave tuaja. Pjesën e sipërme të trupit shtrini 
sipër pjesës së sipërme të vitheve ndërsa duart shtrini para. Merrni frymë normalisht. Qëndroni në 
këtë pozitë 20-30 sekonda (ose më shumë). Kjo pozitë e shtriq kurrizin dhe pjesët anësore të trupit. 
 
 

 
 
 
Meditim 
Uluni me këmbët e kryqëzuara. Kurrizin mbajeni drejt. Mbyllni sytë, relaksoni trupin dhe gradualisht 
thellojeni frymëmarrjen. Përqendrohuni tek frymëmarrja, duke harruar çfarë do mendimi apo 
brenge. Qëndroni në këtë pozitë pozitë 5-10 minuta ose më shumë, që të relaksoheni dhe ta 
pastroni mendjen tuaj. 
 
 

 
 
Këmbët pas muri 



Afroni këllqet pranë murit (5-10 cm) shtrini këmbët dhe mbështetini ato pas murit dhe pushoni. 
Mbyllni sytë, relaksoni trupin dhe gradualisht thellojeni frymëmarrjen. Përqendrohuni tek 
frymëmarrja, duke harruar çfarë do mendimi apo brenge. Qëndroni në këtë pozitë pozitë 5 minuta. 
Kjo pozitë ju mundëson relaksim dhe rehati. 
 
 

 
 
 

 
 
Përktheu dhe përshtati Departamenti i fiziologjisë dhe monitorimit të ushqimit pranë Institutit të 
shëndetit publik, me leje të Zyrës rajonale të OBSH-së për Evropë. 
Teksin origjinal mund ta gjeni në linkun: http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-
emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/stay-physically-
active-during-self-quarantine 
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