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“Të gjithë së bashku për një Internet më të sigurtë” 

 

1. Mbroni kompjuterin tuaj 
Mbani të gjitha programet komjuterike (duke përfshirë browser-in 
tuaj) në përditësim automatik. Përdorni firewall, antivirus, antispam, 
antispyware dhe software. 
Vendosni fjalëkalime, për të mbrojtur lidhjen tuaj wireless në shtëpi. 

2. Mbroni të dhënat e ndjeshme personale 
Para se të vendosni të dhëna të ndjeshme, shiko për shenja që një 
faqe Web-i është e sigurtë, Web https ("s" e siguruar) dhe një dry të 
mbyllur (     ) pranë. 
Asnjëherë mos jepni të dhëna të ndjeshme në përgjigje të një e-mail 
ose sms-je. 

3. Mendoni para se të klikoni 
Pauzë, mendoni para se të bashkëngjitni skedarë, foto ose të klikoni 
lidhjen në një e-mail, në qoftë se ju nuk i njihni dërguesit, ato mund 
të jenë të rremë. Ji i kujdesshëm për të klikuar lidhje të ndryshme në 
internet. 

4. Krijo fjalëkalim të fortë dhe mbaje atë të fshehtë 
Krijo fjalëkalim me të paktën tetë karaktere (më i gjatë, më i mirë) 
dhe përfshij në të, gërma të mëdha dhe të vogla, numra dhe simbole. 
Mos përdorni të njëjtin fjalëkalim kudo. 

5. Mbroni veten nga mashtrimet në e-mail 
Shikoni me kujdes, mesazhet alarmuese, mesazhe gabim dhe/ose me 
gabime gramatikore, mesazhe me kërkesat për të dhëna të ndjeshme 
si numra llogarie, kartë krediti etj. Mendo se jo gjithmonë ajo që 
duket shumë e mirë,  është e vërtetë, 

6. Përdorim më i sigurtë i rrjeteve sociale  
Mosha minimale për t’u regjistruar në një rrjet social siç është 
‘Facebook’ apo ‘Messenger’ është mbi 13 vjeç. 
Shiko për mundësinë “Rregullo privatësinë” në Facebook dhe Twitter 
për të menaxhuar se cilët mund të shohin Profilin tuaj, kontrollo se si 
njerëzit mund të kërkojnë për ju dhe të bëjë komente, gjithashtu 
mësoni se si mund të bllokoni hyrjet e padëshiruara. Mos postoni çdo 
gjë që ju mendoni vetëm sepse është një mik i ngushtë. 
Zgjidhni me kujdes pranimin e miqve të rinj si dhe rishikoni 
periodikisht se çfarë miqtë shkruajnë në lidhje me ju. 
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