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1. HYRJA 

1.1. PARATHËNIA

TË NDERUAR BANORE E BANORË TË KANTONIT  
BASEL-LANDSCHAFT
A ka mundësi që të ketë një situatë me mungesë energjie 
gjatë këtij dimri ose gjatë një prej dimrave të ardhshëm? Këtë 
gjë nuk e dimë, por një ngushticë të rrymës elektrike ose të 
gazit aktualisht nuk mund të përjashtohet ende plotësisht. 
Vërtet situata u shtendos lehtësisht për shkak të masave të 
marra për garantimin e furnizimeve brenda dhe jashtë vendit.

Sado, parandalimi në çdo rast është më mirë së shërimi. Kjo 
është arsyeja pse Kantoni Basel-Landschaft aktualisht bën 
një planifikim aktiv parapërgatitjeje. Gjithashtu Kantoni për 
vete si dhe në rolin e tij shembullor tashme ka urdhëruar 
masa, të cilat e ulin dukshëm konsumin e energjisë në 
administratën kantonale. Por edhe ne vetë si persona privatë 

– gjithsecili dhe gjithsecila – mund të kontribuojmë, që Zvicra 
në çdo rast të mundshëm të mos hyjë fare në një situatë me 
mungesë energjie. 

Sado, një rol vendimtar luan pyetja, se si jemi përgatitur 
për një situatë të mundshme me mungesë energjie. Këtu 
duhet të veprojnë jo vetëm Federata, Kantonet, komunat dhe 
ekonomia, por edhe e gjithë popullata. Me masa të thjeshta 
parapërgatitëse mund të kontribuojmë të gjithë në uljen e 
pasojave të një situate të mundshme me mungesë energjie. 

Kantoni Basel-Landschaft ju përkrah me këtë doracak gjatë 
parapërgatitjes personale për një situate të mundshme me 
mungesë energjie. Dokumenti ofron shumë këshilla dhe 
udhëzime praktike për përgatitjen dhe reagimin gjatë një 
ndërprerjeje të furnizimit me rrymë elektrike ose me gaz.

E rëndësishme: Aktualisht nuk ka mungesë energjie. Sado, 
përgatitja personale për një rrezikim të mundshëm asnjëherë 
nuk është gabim. Jemi të bindur, që doracaku mund t’ju japë 
një përkrahje të vlefshme në këtë çështje.

Kathrin Schweizer 
Presidente qeveritare 
Kryetare e drejtorisë së rendit  

Isaac Reber
Këshilltar qeveritar
Kryetar i drejtorisë për ndërtime dhe mbrojtjen e mjedisit
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SHPËRNDARJA E KONSUMIT PËRFUNDIMTAR  
SIPAS BARTËSVE TË ENERGJISË, 20211
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1.3. BARTËSIT KRYESORË TË ENERGJISË
 
Nevoja për energji në Zvicër mbulohet sot me përafërsisht 
90 përqind me elektricitet, gaz natyror dhe me produkte 
të vajrave minerale. Gati 80 përqind të energjisë duhet të 
importohen nga jashtë në forma të ndryshme.2

Elektriciteti mbulon afërsisht një të katërt të nevojës së 
Zvicrës për energji. Për një furnizim të sigurt nevojiten: 
prodhimi i mjaftueshëm brenda vendit, infrastruktura 
funksionuese e rrjeteve dhe për rreth 4 përqind të konsumit 
total duhen importe të rrymës elektrike (në vitin 2021).

Gazi natyror mbulon rreth 15 përqind të nevojave së Zvicrës 
për energji. Njësitë shtëpiake kanë një pjesë prej 42 përqind 
(gjendja e vitit 2020) në konsumin total.3 Nga që Zvicra vetë 
nuk ka burime të tilla, 100 përqind të konsumit duhet të 
mbulohen me importe.

Produktet e vajrave minerale mbulojnë rreth 40 përqind të 
nevojës së Zvicrës për energji. Këtu përfshihen për shembull 
dizel, benzinë dhe vaj ngrohjeje. Nga që Zvicra vetë nuk ka 
burime të tilla, 100 përqind të naftës së papërpunuar dhe të 
produkteve të vajrave minerale duhet të importohen me anije, 
tubacion, tren ose kamion.

1.2. SITUATA ME MUNGESË ENERGJIE

PËRKUFIZIMI
Një situatë me mungesë energjie do të thotë, që kërkesa 
tejkalon ofertën e bartësve të përshkruar të energjisë dhe 
që tregu nuk ka më ndikim rregullues.

PËRKUFIZIMI I SITUATËS ME MUNGESË 
ENERGJIE  
KRAHAS NDËRPRERJES SË ENERGJISË
Përndryshe nga ndërprerja e energjisë, gjatë një situate me 
mungesë energjie energjia është e disponueshme, por në 
masë të reduktuar. Kjo gjë mund të ndodhë për disa ditë, 
javë ose muaj. Arsyet për këtë situatë janë kapacitete tepër 
të vogla prodhimi, transferimi dhe / ose importimi. Ndaj një 
situate me mungesë energjie mund të reagohet në formë të 
koordinuar me masa kursimi, kufizime konsumi, kufizime në 
shpërndarje ose me ndërprerje të rrymës elektrike.

SITUATA AKTUALE
Për një pasqyrim aktual i gjendjes i referohemi faqes së 
internetit të Kantonit Basel-Landschaft: www.baselland.ch

https://www.baselland.ch
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2. ÇËSHTJET E ORGANIZIMIT
 

2.1. MASAT NGA ANA E FEDERATËS
 
Nëse masat e kursimit nuk mjaftojnë, Këshilli i Federatës 
përmes urdhëresave cakton masa të veçanta ose të 
kombinuara. Në këtë vendimmarrje, ndërprerjet e rrjeteve 
vlejnë për shembull si zgjidhje emergjente dhe shmangen 
mundësisht.

Një pasqyrim i masave aktualisht të vlefshme të Federatës 
gjeni në faqen e internetit të Kantonit Basel-Landschaft. Në 
vijim prezantohen masat e parashikuara nga ana e Federatës.

ELEKTRICITETI
Si konsumatorë të mëdhenj vlejnë konsumatorë të rrymës 
elektrike me një konsum vjetor prej më shumë se 100’000 
kilovat-orësh. Në vitin 2014, konsumi mesatar i rrymës 
elektrike për person ka qenë afërsisht 7’500 kilovat-orë. Këtu 
parimisht përfshihen edhe infrastrukturat kritike (organizata 
me detyra sigurie, spitale, transporti publik etj.)

Për shembull duke zbatuar apelime kursimi (në mënyrë 
vullnetare dhe pa urdhëresë racionimi) bashkërisht me 
kufizime konsumimi, për rrymën elektrike tashme mund të 
arrihet një potencial kursimi prej deri në 15 përqind. 

https://www.baselland.ch
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GAZI
“Konsumatorë të mbrojtur” parimisht përcaktohen nga ana 
e Entit për menaxhimin ekonomik të vendit (WL) në këtë 
mënyrë, që ata u nënrenditen kategorive “banimi” dhe 

“shërbimet sociale bazë” (me përjashtim të arsimit dhe të 
administratës publike). Për shembull furnizimi me ngrohje 
në banesa dhe azile pleqërie është i mbrojtur.

“Konsumatorë të pambrojtur” përkatësisht janë ata, të 
cilët nuk i nënrenditen kategorisë së konsumatorëve të 
mbrojtur, pra që bien në kategoritë “puna” dhe “zbavitja”. 
Këtu përfshihen posaçërisht ndërmarrje industriale, godina 
zyrash, institucione zbavitëse, magazina, shkolla, godina 
administrimi, restorante dhe hotele. 
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2.2. KANALET E KOMUNIKIMIT 

Parimisht Federata e informon publikun midis konferencave 
të medias për situatën kritike të furnizimit. Veç kësaj gjëje 
publikohen informata të tjera në faqen e internetit dhe 
shpërndahen përmes kanaleve të ndryshme (p.sh. Alertswiss 
App, Twitter etj.). Nëse nga ana e Këshillit Federal urdhërohen 
masa racionimi, atëherë Këshilli e informon publikun për 
vendimet përkatëse. Gjatë një kufizimi në shpërndarje, 
operatorët e rrjeteve informojnë konsumatorët e tyre të 

mëdhenj me një letër për masat konkrete. Nëse do të ketë 
ndërprerje ciklike të rrjetit, ju do të informoheni nga media. 
Pastaj kontaktoni kompaninë tuaj të rrjetit shpërndarës për 
të marrë vesh, se si do të jetë regjimi konkret i ndërprerjeve. 
Kantonet mund të shpërndajnë informata plotësuese. 
Adresat dhe faqet më të rëndësishme interneti gjeni në vijim:

VAJRAT MINERALE
Nëse ndodhin probleme importi tek vajrat minerale, atëherë 
nga ana e Entit për menaxhimin ekonomik të vendit (WL) 
synohet furnizimi i plotë përmes lirimit të magazinave të 
obliguara, në rast nevoje ky hap vijohet nga një reduktim i 
shkallëzuar i konsumit. Ky reduktim ka këtë përmbajtje: 

–  Një kufizim në shpërndarjen e karburantit të 
avionëve u drejtohet  
importuesve dhe tregtarëve, të cilët kanë  
kontrata furnizimi me shoqatat e aviacionit në 
aeroportet e Zvicrës.

–  Një kufizim konsumi i benzinës dhe i dizelit kufizon  
për dy muaj marrjen e karburantit, i cili mund të  
merret në stacionet e furnizuara të karburantit përmes 
certifikatave të marrjes. Certifikatat e marrjes lejohen t’u 
transferohen personave të tjerë.

–  Një racionim i naftës për ngrohje është një mjet i 
nevojshëm në kriza të rënda dhe afatgjata furnizimi. 
Objektiva është reduktimi i kontrolluar i konsumit të 
naftës për ngrohje tek konsumatoret dhe konsumatorët. 
Baza e racionimit është konsumi mesatar vjetor 
individual i naftës për ngrohje gjatë dy viteve të fundit 
(regjistruar me anë të vet-deklarimit).

Kantoni
Shtabi drejtues i Kantonit
Oristalstrasse 100
4410 Liestal
kfs.energie@bl.ch

Federata
Linja telefonike e informimit për energjinë e Zvicrës
Telefon 0800 005 005
hotline@bwl.admin.ch
Të hënën deri të premten ora 8–18

Shtabi drejtues i Kantonit Basel-Landschaft KFS BL

ALERTSWISS (Enti federal për mbrojtjen e popullatës 
BABS)

BWL (Enti federal për menaxhimin ekonomik të vendit)

EBL (Kooperata Elektra Baselland)

Primeo Energie (Kooperata Elektra Birseck Münchenstein, 
EBM)

IWB (Repartet industriale Basel)

Elektra Sissach (Kooperata Elektra Sissach)

mailto:kfs.energie%40bl.ch?subject=
mailto:hotline%40bwl.admin.ch?subject=
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/kantonaler-fuehrungsstab-bl_kfs
https://www.alert.swiss/
https://www.alert.swiss/
https://www.bwl.admin.ch/bwl/de/home/wirtschaftliche_landesversorgung.html
https://www.ebl.ch/de/
https://www.primeo-energie.ch/privatkunden.html
https://www.primeo-energie.ch/privatkunden.html
https://www.iwb.ch/Fuer-Zuhause.html
https://www.elektra-sissach.ch/de/
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3. MASAT PERSONALE
Pavarësisht nga përgatitja e sektorëve të energjisë dhe 
nga masat shtetërore, parapërgatitja e përshtatshme për 
një krizë qëndron parimisht në përgjegjësinë personale 
dhe në interesin personal të popullatës. Lidhur me situatat 
me mungesë energjie mund të ketë ndërprerje të rrymës 
elektrike, ose papritur ose si pasojë e fikjeve të rrjeteve (që 
lajmërohen më përpara) si një prej masave të racionimit. 

Me masa të thjeshta dhe sjelljen e duhur mund të ulni 
përmasat e dëmit në një situatë me mungesë energjie. 
Kushti kryesor për një parapërgatitje të suksesshme është 
puna ekipore, brenda shtëpisë dhe gjithashtu me komshinjtë. 
Bisedoni planin tuaj të parapërgatitjes me të gjithë pjesëtarët 
e shtëpisë dhe gjeni zgjidhje të përbashkëta në lagje. 

Masat në këtë kapitull fokusohen fort në përgatitje për një 
situatë me mungesë energjie. Arsyeja për këtë temë është 
mundësia shumë e kufizuar të vepruarit nga ana e njësive 
private shtëpiake në lidhje me konsumin e gazit dhe të vajit 
mineral. Sado vini re gjithmonë, që mund të ndodhë një situatë 
me mungesën e disa bartësve të energjisë njëkohësisht.

3.1. PARANDALIMI

Nga që çdo njësi shtëpiake funksionon në mënyrë individuale, 
nuk ekziston një strategji e unifikuar. Ky doracak ju drejton 
gjatë mendimeve kryesore dhe njëkohësisht ju prezanton 
masa të përshtatshme, të cilave mund t’u jepni përparësi 
individuale dhe të cilat mund t’i realizoni individualisht. 

 Reagoni me mend dhe masë të shëndoshë ndaj një 
situate të mundshme me mungesë energjie. Furnizimi 
i vendit është siguruar në mënyrë të qëndrueshme dhe 
ka mjaft ushqime, pije, ushqim kafshësh dhe mallra të 
domosdoshme. Sado, kush blen më shumë sesa i duhet 
dhe bën blerje për grumbullime, mbase do të shkaktojë rafte 
boshe për të tjerët.4

MENDOHUNI, SE SI JU GJATË 1 JAVE
–  mund të siguroni ujë të pijshëm në sasi të mjaftueshme 

dhe të përgatitni një vakt të ngrohtë pa rrymë elektrike,
–  mund të siguroni ndriçimin e nevojshëm,
–  mund të merrni lajmet më të rëndësishme,
–  mund të ngrohni të paktën një dhomë në shtëpinë tuaj 

pa rrymë elektrike,
–  mund të vazhdoni të operoni impiante, aparatura  

dhe sisteme të tjera, të cilat janë të rëndësishme për ju, 
nëse ndërpritet rryma elektrike dhe nëse keni nevojë 
(p.sh. aparatura mjekësore  
si aparatura dialize, impiante alarmi, pompa),

–  mund të siguroni higjienën tuaj (mosfunksionim i  
shpëlarjes së WC-së, i dushit etj.),

–  mund të siguroni në përgjithësi ose në emergjenca lirinë 
e lëvizjes në banesën, shtëpinë ose aneksin tuaj 
(mosfunksionim i ashensorit, i ashensorit të shkallëve, i 
dyerve elektrike etj.),

–  mund të kujdeseni për kafshët tuaj shtëpiake.

Me qëllim që t’ju përkrahim në këto sfida, më poshtë gjeni 
si ndihmë një përpunim (jo përfundimtar) të masave të 
mundshme.

3
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PËRGATITJA E PËRGJITHSHME

Parandalimi
–  Merrni masa, që në rast nevoje të kujdeseni vetë për  

një farë kohe për të afërmit, që kanë nevojë për 
përkujdesje të vazhdueshme. Mbani në rezervë barna 
dhe artikuj higjienikë për të paktën një javë.  
Nëse barnat duhet të magazinohen të ftohtë, duhet të 
sigurohet një ftohje e pavarur nga rryma elektrike.

–  Mbani në shtëpi para në të holla për të paktën 2 javë  
(edhe kartëmonedha të vogla). Bankomatet dhe  
mjetet elektronike të pagesës nuk funksionojnë më 
gjatë një ndërprerjeje të rrymës elektrike.

–  Shënoni adresat dhe terminët më të rëndësishme etj.  
në letër dhe printoni dokumente kryesore (p.sh. këtë 
doracak), nga që kompjuteri resp. printeri gjatë një 
ndërprerjeje të rrymës elektrike mund të përdoret vetëm 
shkurt ose nuk mund të përdoret fare.

–  Bisedoni rreth masave të marra me anëtarët e shtëpisë 
suaj dhe luani situatën njëherë si provë.

–  Me Alertswiss nga BABS (Enti Federal për mbrojtjen e  
popullatës) pa vështirësi mund të përpiloni një plan 
emergjence.

https://www.alert.swiss/de/vorsorge/notfallplan.html
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MENDOHUNI, SE SI JU GJATË 1 JAVE  
MUND TË SIGURONI UJË TË PIJSHËM NË SASI  
TË MJAFTUESHME DHE TË PËRGATITNI NJË  
VAKT TË NGROHTË PA RRYMË ELEKTRIKE

Parandalimi
–  Duke përdorur një mjet gatimi pa rrymë elektrike, p.sh. 
 –  furnelë kampingu me bombola gazi
 –  fondue-rechaud me gaz / pastë etanoli
 –  skarë të jashtme ose kuzhinë e jashtme me gaz / dru / 

qymyr druri ju mund të gatuani ushqime edhe pa 
rrymë elektrike. Njihuni tashme më përpara me 
aparaturat, me qëllimin që gatimi vërtet funksionon 
gjatë ndërprerjes së rrymës elektrike.

Vini re këto këshilla sigurie:
–  Kini kujdes me zjarr të hapur dhe mos i lini qirinjtë të 

ndezura pa mbikëqyrje.
–  Mos operoni as skara gazi, as kërpudha gazi ose soba 

gazi në ambiente të brendshme, nga që ekziston  
rreziku akut për një helmim me monoksid karboni.

–  Vini re këshillat e zyrës për parandalimin e zjarreve.

–  Nëse ka rrymë elektrike, kurseni aq shumë të jetë e 
mundur, përdorni p.sh. më mirë një tenxhere me presion 
në vend të furrës si dhe një kazan elektrik në vend  
të tenxheres për nxehjen e ujit. Përdorni tiganë dhe 
tenxhere me të njëjtin perimetër si furnela dhe përdorni 
një kapak.

–  Mos depozitoni bombola gazi në ambiente të mbyllura  
si bodrume, dhoma gjumi, shkallë ose korridore dhe 
vendkalime mjetesh motorike. Vendi më i mirë për  
bombolat është jashtë ose në ambiente me ajrosje të 
mjaftueshme.

–  Mos depozitoni më shumë se një bombol gazi  
në një dhomë. Bombolat nuk duhet të shtrihen dhe 
duhet të kenë distancë të mjaftueshme nga burime 
ngrohtësie.

–  Mbani në dispozicion të paktën 9 litër ujë të pijshëm për  
njeri në rezervë.

–  Mbani në dispozicion ushqime për të paktën  
një javë në rezervë.

–  Lëndë dezinfektimi për ujë të pijshëm si Micropur Forte 
dezinfektojnë ujë të kthjellët çezme ose burimi dhe  
e mbajnë deri në 6 muaj pa mikrobe. Përmes efektit të 
oksidimit të klorit asgjësohen veç baktereve edhe  
viruse dhe shumica e protocoeve dhe kërpudhave. 
Lëndë dezinfektimi për ujë mund të merrni në farmacinë 
tuaj ose në dyqane të ndryshme interneti.5 

–  Mbani në dispozicion para në të holla në kartëmonedha 
të vogla për dy furnizime javore.

Informata të tjera për përgatitjen e ushqimeve pa rrymë 
elektrike gjeni në Ratgeber – Lebensmittelzubereitung ohne 
Strom të Kantonit Bern.

Një listë komplete për depon tuaj emergjent gjeni në faqen 
e BWL-së në kapitullin Notvorrat.

MENDOHUNI, SE SI JU GJATË 1 JAVE  
MUND TË SIGURONI NDRIÇIMIN E NEVOJSHËM

Parandalimi
–  Mbani rrugët të lira në shtëpinë tuaj  

për të ulur rrezikun e të rrëzuarit në errësirë.
–  Depozitoni një llambë xhepi (mundësisht  

një llambë balli) me bateri, qirinj, një llambë kampingu 
me gaz, shkrepëse ose një çakmak me gaz. 

https://www.bfb-cipi.ch/
https://www.bwl.admin.ch/dam/bwl/de/dokumente/dokumentation/publikationen/kochen-ohne-strom-ratgeber-kanton-bern.pdf.download.pdf/kochen-ohne-strom-D.pdf
https://www.bwl.admin.ch/dam/bwl/de/dokumente/dokumentation/publikationen/kochen-ohne-strom-ratgeber-kanton-bern.pdf.download.pdf/kochen-ohne-strom-D.pdf
https://www.bwl.admin.ch/bwl/de/home/themen/notvorrat.html
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MENDOHUNI, SE SI JU GJATË 1 JAVE  
MUND TË NGROHNI TË PAKTËN NJË DHOMË NË 
SHTËPINË TUAJ PA RRYMË ELEKTRIKE

Parandalimi
–  Nëse keni oxhak ose sobë druri, mbani dru, thëngjij të 

gatshme ose qymyr në rezervë.
–  Me përgatitjen e duhur dhe përkrahjen e një specialisti 

mund të operoni sistemin tuaj të ngrohjes gjatë 
ndërprerjes së rrymës elektrike me gjenerator 
emergjence.

–  Caktoni një dhomë, të cilën e ngrohni me një kalorifer të 
pavarur nga rryma elektrike (p.sh. me dru, vaj guri, gaz, 
etanol). Hermetizoni dhomën aq mirë sa të jetë e mundur. 
Dhoma duhet të mundësojë një prurje të mirë oksigjeni.

 Vini re: Pompat e ngrohjes dhe sondat tokësore nuk 
funksionojnë pa rrymë elektrike. Madje sisteme të zakonshme 
ngrohjeje me vaj por edhe sisteme qendrore ngrohjeje me 
gaz pa rrymë elektrike nuk kanë as shkëndijë ndezjeje, as 
komandim dhe as pompë qarkulluese, e cila lëviz lëndën e 
ngrohur bartëse të ngrohtësisë drejt kaloriferëve. Kësisoj 
sistemi i ngrohjes nuk funksionon gjatë një ndërprerjeje të 
rrymës elektrike.

MENDOHUNI, SE SI JU GJATË  
1 JAVE MUND TË MERRNI LAJMET  
MË TË RËNDËSISHME 

Parandalimi
–  Me ndihmën e një radioje me bateri merrni edhe gjatë 

ndërprerjes së rrymës elektrike  
informata të rëndësishme të autoriteteve. Rrugës mund 
të informoheni përmes radios në veturë.

–  Informoni edhe lagjen tuaj në rast emergjence. Mbase jo 
të gjitha njësitë shtëpiake kanë një aparat radioje.

–  Celulari është mjeti më i përdorur i komunikimit dhe 
punon edhe për një kohë të shkurtër gjatë një 
ndërprerjeje të shkurtër të rrymës elektrike (për veç 
rastit të ndërprerjes së sinjalit). Zgjatni këtë kohë  
duke mbajtur në gatishmëri  
një bateri shtesë të karikuar plotësisht.

 Vini re: Celulari do të ishte i padobishëm në një ndërprerje 
të rrymës elektrike prej disa orëve, madje edhe nëse ende 
ka bateri. Nga që antenat nuk furnizohen më me rrymë 
elektrike, rrjeti këputet pas një farë kohe. Të telefonosh, të 
informohesh në internet, të dërgosh një mesazh: E gjithë 
kjo nuk do të ishte më e mundur. Sepse rrjeti celular është i 
përgatitur vetëm për ndërprerje të shkurtra.6
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MENDOHUNI, SE SI JU GJATË 1 JAVE  
MUND TË VAZHDONI TË OPERONI IMPIANTE,  
APARATURA DHE SISTEME TË TJERA, TË CILAT  
JANË TË RËNDËSISHME PËR JU, DHE SE  
SI MUND T’I OPERONI KËTO NË RAST NEVOJE 
PËR NJË KOHË MË TË GJATË  

Parandalimi
–  Kontrolloni aparaturat në shtëpi, të cilat nuk janë më të 

disponueshme pa rrymë elektrike, por prej të cilave 
vareni  
(p.sh. aparatura mjekësore si aparatura dialize, impiante 
alarmi, pompa)

–  Një gjenerator emergjence mund të përdoret për të 
operuar aparatura të rëndësishme afatshkurtër me 
rrymë elektrike. Përdorni një gjenerator emergjence 
vetëm jashtë.

MENDOHUNI, SE SI JU GJATË 1 JAVE 
MUND TË SIGURONI HIGJIENËN TUAJ 
(MOSFUNKSIONIM I SHPËLARJES SË WC-SË,  
I DUSHIT ETJ.)

Parandalimi
–  Sqaroni, nëse furnizimi me ujë për njësinë tuaj shtëpiake 

është i siguruar ende gjatë një ndërprerjeje të rrymës 
elektrike,  
posaçërisht, nëse trysnia e ujit krijohet përmes pompave 
elektrike,  
gjë që shpesh është normale në godina të mëdha.

–  Nëse informoheni për një ndërprerje të madhe të 
furnizimit me ujë, depozitoni ujë shpëlarjeje nëpër enë  
të mëdha, p.sh. në vaskë.

–  Nëse furnizimi me ujë nuk funksionon, edhe shpëlarja e 
tualetit nuk mund të përdoret më. Si zgjidhje provizore 
mund të shërbejë një thes plehrash, i cili në vijim mbyllet 
mirë (p.sh. me letër ngjitës).
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MENDOHUNI, SE SI JU GJATË 1 JAVE  
MUND TË KUJDESENI PËR KAFSHËT TUAJA 
SHTËPIAKE

Parandalimi
–  Mbani në dispozicion ushqim dhe ujë për 1 javë për 

kafshët tuaja shtëpiake.
–  Për operatorët e një akuariumi: Përdorni  

p.sh. një furnelë gazi për të mbajtur temperaturën e  
ujit konstant. (Mbushni për këtë qëllim basenin 
rregullisht me ujë të ngrohtë.) Oksigjeni mund të  
shtohet me dorë me anë të një bombole ose  
me tableta oksigjeni. Mënyra më e sigurt është një 
impiant i furnizimit me rrymë elektrike pa ndërprerje 
(USV).7 Në çdo rast konsultohuni me një specialist.

–  Një gjenerator emergjence mund të përdoret për të 
operuar aparatura të rëndësishme afatshkurtër me 
rrymë elektrike. Përdorni një gjenerator emergjence 
vetëm jashtë.

 Vini re: Një akuarium pa problem mund të qëndrojë 
deri në 2 orë pa rrymë elektrike. Nëse ndërprerja e rrymës 
elektrike zgjat më shumë, kjo mund të jetë kritike për 
mbijetesën e qenieve të gjalla në akuarium.

MENDOHUNI, SE SI JU GJATË 1 JAVE  
MUND TË SIGURONI NË PËRGJITHËSI OSE  
NË EMERGJENCA LIRINË E LËVIZJES  
NË BANESËN, SHTËPINË OSE ANEKSIN TUAJ 
(MOSFUNKSIONIM I ASHENSORIT, 
ASHENSORIT TË SHKALLËVE, DYERVE 
ELEKTRIKE ETJ.)

Parandalimi
–  Kontrolloni aparaturat në shtëpi, të cilat nuk janë  

më të disponueshme pa rrymë elektrike, por prej të 
cilave vareni (p.sh. ashensor, ashensor shkallësh,  
dyer elektrike, porta garazhi etj.).

–  Konfiguroni dyert elektrike për rastin e ndërprerjes  
së rrymës elektrike. 

–  Mbani rrugët të lira në shtëpinë tuaj për të ulur  
rrezikun e të rrëzuarit në errësirë.

–  Një gjenerator emergjence mund të përdoret për të 
operuar aparatura të rëndësishme afatshkurtër me 
rrymë elektrike. Përdorni një gjenerator emergjence 
vetëm jashtë.

 
 Vini re: Për arsye të sigurisë teknike, disa dyer elektrike 

nuk mund të hapen ose mund të hapen vetëm me vështirësi 
gjatë ndërprerjes së rrymës elektrike.
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3.2. KAPËRCIMI

SJELLJA GJATË NJË  
NDËRPRERJEJE TË RRYMËS ELEKTRIKE

–  Qëndroni të qetë dhe kujdesuni për ndriçim të 
mjaftueshëm.

–  Dëgjoni radio. Informohuni (eventualisht me aparate  
të operuara me bateri si p.sh. smartfoni) në faqen  
e operatorit të rrjetit elektrik ose përmes Alertswiss,  
nëse mund të priten informata të posaçme.

–  Fikni të gjitha aparaturat, që punojnë me rrymë elektrike 
nga priza. Kontrolloni, që të gjitha aparatura të jenë  
të ndara nga priza. Kur rryma elektrike ka ardhur sërish, 
ndizni një  
aparat pas tjetrit. Kështu parandaloni një mbingarkesë  
të rrjetit dhe një ndezje të padëshiruar të aparateve  
të rrezikshme. 

–  Kur telefoni juaj ende funksionon: Telefononi numrat 
emergjente vetëm në raste emergjente dhe shmangni 
telefonata të panevojshme (rreziku i mbingarkesës  
së rrjetit).

–  Në dimër vishuni trashë. Kjo ndihmon në kompensimin  
e sistemit të ngrohjes.

–  Mbajini frigoriferët dhe frigoriferët me ngrirje 
mundësisht të mbyllur. Pa kaluar gjashtë orë pa rrymë 
elektrike përmbajtja nuk duhet të hidhet për arsye  
të rrezikut të prishjes, në frigoriferët me ngrirje vetëm 
pas 24 orësh.

–  Kontrolloni, nëse ka persona në godinë, që u mbyllen 
nëpër ashensorë. Organizoni ndihmë në rast nevoje.

–  Informoni të moshuarit, qe banojnë direkt pranë jush, 
për ndërprerjen e rrymës elektrike.

–  Kontaktoni komshinjtë dhe ndihmoni personat, që 
jetojnë vetëm. Bashkohuni dhe ndihmoni njëri-tjetrin.

3.3. RIGJENERIMI

KUR RRYMA ELEKTRIKE KA  
ARDHUR SËRISH 8

–  Kontrolloni aparatet e ndezura së fundmi para 
ndërprerjes së rrymës elektrike (p.sh. soba elektrike, 
hekuri), nëse vërtetë u fiken (rreziku i zjarrit dhe i 
djegies!).

–  Ndizni vetëm këto aparatura dhe llamba, të cilat  
nevojiten vërtet, me qëllim që të shmangni konsumin e 
panevojshëm të rrymës elektrike.

–  Kontrolloni aparate të rëndësishme nëse funksionojnë 
(sistem ngrohjeje, frigorifer, impiante alarmi etj.). 

–  Rregulloni orët.
–  Karikoni sërish bateritë shtesë, bateritë të rikarikueshme, 

bateritë emergjente të përdorura etj. për të qenë të 
përgatitur për një ndërprerje tjetër të rrymës elektrike.
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LISTA E KONTROLLIT

Njësia ime shtëpiake është e përgatitur në këtë mënyrë për një  
situatë me ndërprerje të rrymës elektrike, që për një javë

  ka mjaft ujë të pijshëm dhe mund të përgatitet një vakt i  
ngrohtë pa rrymë elektrike,

  ndriçimi i nevojshëm është i siguruar,

  lajmet kryesore mund të arrijnë në shtëpi,

  të paktën një dhomë në shtëpi mund të ngrohet  
pa rrymë elektrike,

  impiante, aparatura dhe sisteme të rëndësishme mund  
të vazhdojnë të funksionojnë gjatë ndërprerjes së  
energjisë (p.sh. aparatura mjekësore si aparatura dialize,  
impiante alarmi, pompa),

  higjiena është e siguruar (mosfunksionim i shpëlarjes  
së WC-së, i dushit etj.),

  liria e lëvizjes në banesë, shtëpi ose aneks është e  
siguruar në përgjithësi ose në emergjenca (mosfunksionim  
i ashensorit, i ashensorit të shkallëve, i dyerve elektrike etj.),

  kafshët shtëpiake mund të mbahen me ushqim.

  Instalimi Alertswiss përfshirë plotësimi i planit emergjent.

SHTOJCË
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REGJISTRI I SHKURTIMEVE

BABS Bundesamt für Bevölkerungsschutz (Enti Federal për mbrojtjen e popullatës) 
BL Kantoni Basel-Landschaft 
BWL  Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (Enti Federal për menaxhimin  

ekonomik të vendit) 
EBL Genossenschaft Elektra Baselland (Kooperativa Elektra Baselland) 
EU Europäische Union (Bashkimi Evropian) 
IWB Industrielle Werke Basel (Repartet industriale Basel) 
KFS BL Kantonaler Führungsstab Basel-Landschaft (Shtabi drejtues i Kantonit Basel-Landschaft) 
OSTRAL  Organisation für Stromversorgung in Ausserordentlichen Lagen (Organizata për furnizim me  

rrymë elektrike në gjendje të jashtëzakonshme) 
USV Unterbrechungsfreie Stromversorgung (furnizim me rrymë elektrike pa ndërprerje) 
VSE Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (Lidhja e kompanive të elektricitetit në Zvicër) 
WBF  Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (Departamenti Federal  

për ekonomi, arsim dhe hulumtim) 
WL Wirtschaftliche Landesversorgung (Menaxhimi ekonomik i vendit)

NUMRAT ME TË RËNDËSISHËM NË URGJENCA

112  Numri i përgjithshëm për emergjenca
143  Dora e ofruar
0800 325 000  Elektriciteti / Elektra Baselland  
118  Zjarrfikësi
0800 400 800  Gazi / Repartet industriale Basel
061 553 34 34  Policia e Kantonit Basel-Landschaft 
061 261 15 15  Centrali për emergjenca mjekësore
1414  ambulanca ajrore
144  ambulanca
147  ndihma telefonike për fëmijë dhe të rritur
145  helmime

SITUATA ME MUNGESË ENERGJIE – PYETJE MË TË SHPESHTA

Tashme u dhanë përgjigje ndaj shumë pyetjeve të natyrës së përgjithshme, teknike dhe ligjore.  
Dëshirojmë t’u referohemi listave me pyetje më të shpeshta të Kantonit BL, të BWL, të EnergieSchweiz,  
të OSTRAL si dhe të Prime News, të lidhjes së punëdhënësve të rajonit Basel:

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/kantonaler-fuehrungsstab-bl_kfs/
energie/was-ist-energiemangellage
https://www.bwl.admin.ch/bwl/de/home/themen/energie/energie-aktuelle-lage.html
https://www.ostral.ch/de/media/2740/download
https://www.energieschweiz.ch/faq/
https://www.arbeitgeberbasel.ch/dienstleistungen/recht/themen-artikel/energiemangellage/

1  Quelle: www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/versorgung/statistik-und-geodaten/energiestatistiken/gesamtenergiestatistik.html
2  Quelle: www.bwl.admin.ch/bwl/de/home/themen/versorgungslage.html
3  Quelle: https://gazenergie.ch/fileadmin/user_upload/e-paper/GE-Jahresstatistik/VSG-Jahresstatistik-2021.pdf
4  Quelle: www.swiss-retail.ch/news/der-detailhandel-hat-die-versorgung-der-bevoelkerung-nachhaltig-gesichert-hamsterkaeufe-sind-absolut-unnoetig/
5  Quelle: www.katadyngroup.com/Downloads/katadyn/factsheets/micropur/8014258_8013662_8017906_Micropur%20Forte_tablets_de.pdf
6  Quelle: www.aargauerzeitung.ch/schweiz/mobilfunk-ohne-strom-kein-handynetz-dieselaggregate-koennten-ausfall-ueberbruecken-doch-die-aufruestung-

verzoegert-sich-ld.2319607
7  Quelle: www.aquaristik.org/wissenswert/stromausfall-bei-einem-aquarium-auf-was-muss-ich-achten/
8  Ergänzungen aus www.saurugg.net/blackout/vorbereitungen-auf-ein-blackout

https://www.bwl.admin.ch/bwl/de/home/themen/versorgungslage.html
https://gazenergie.ch/fileadmin/user_upload/e-paper/GE-Jahresstatistik/VSG-Jahresstatistik-2021.pdf
https://www.swiss-retail.ch/news/der-detailhandel-hat-die-versorgung-der-bevoelkerung-nachhaltig-ges
https://www.aquaristik.org/wissenswert/stromausfall-bei-einem-aquarium-auf-was-muss-ich-achten/
http://www.saurugg.net/blackout/vorbereitungen-auf-ein-blackout
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Përmbajtja e këtij doracaku u përpilua me  
kujdesin më të madh. Në rastin e rrethanave të 
ndryshuara,  
doracaku mund të aktualizohet së shpejti. 

Liestal, në nëntor 2022
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