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1
Historiku
Më 15 prill 2020, Komisioni Evropian, në bashkëpunim me Presidentin e Këshillit Evropian, paraqiti
një Udhërrëfyes të Përbashkët Evropian që përcakton rekomandimet për heqjen e masave të
kufizimit të COVID-191. Siç kërkohet në Udhërrëfyes, më 13 maj 2020, Komisioni paraqiti udhëzime
të mëtejshme se si të rivendosen në mënyrë progresive shërbimet e transportit, lidhjes dhe lëvizjes
së lirë sa më shpejt që e lejon situata shëndetësore, duke mbrojtur shëndetin e punëtorëve të
transportit dhe pasagjerëve2. Komunikimi i Komisionit i obligoi EASA dhe ECDC që të nxjerrin
bashkërisht udhëzime teknike më të hollësishme operacionale për sektorin e aviacionit.
Në përputhje me këtë, Agjencia e Sigurisë së Aviacionit e Bashkimit Evropian (EASA) dhe Qendra
Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve (ECDC) kanë hartuar udhëzimet e mëposhtme.
Qëllimi i tyre është të shërbejnë si një protokoll i sigurisë së shëndetit në aviacion dhe të sigurojnë një
burim të praktikës më të mirë se si operatorët e aeroportit, operatorët e aeroplanëve që kryejnë
operacione komerciale dhe jo-komerciale të transportit të pasagjerëve (në tekstin e mëtejmë
operatorët e aeroplanëve) dhe autoritetet kombëtare të aviacionit mund të sigurojnë shëndetin dhe
sigurinë e pasagjerëve, si dhe të stafit dhe ekuipazhit që u shërbejnë atyre, duke mbajtur operacione të
sigurta dhe të siguruara duke minimizuar rrezikun e transmetimit të virusit. Kjo duhet të plotësojë
këshillat e autoriteteve të shëndetit publik dhe të ndihmojë punëdhënësit në detyrat e tyre sipas
legjislacionit përkatës për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë së punëtorëve3.
Kjo pasqyron një qasje shumë-shtresore në përputhje me parimet e “Planit-Bëje-KontrollojeVepro” (PDCA) të Sistemeve të Menaxhimit të Sigurisë (SMS) të Aviacionit, Shëndetit në Punë dhe
Sigurisë dhe Sigurisë Publike, për të mbrojtur pasagjerët, anëtarët e ekuipazhit dhe stafin, për të
rivendosur besimin e tyre dhe për të siguruar një kthim të harmonizuar në operacione brenda dhe
jashtë Evropës.
Që nga fillimi, është e rëndësishme të theksohet se këto udhëzime operative pasqyrojnë statusin
aktual të njohurive të pandemisë COVID-19 dhe masat parandaluese efektive që përdoren. Këto
masa të rekomanduara do të vlerësohen dhe përditësohen rregullisht në përputhje me
ndryshimet në njohuri të rrezikut të transmetimit, si dhe me zhvillimin e masave të tjera
diagnostikuese ose parandaluese (përfshirë ato teknologjike) dhe evolucionin e pandemisë4 .
Masat parandaluese pritet të zvogëlohen gradualisht me kalimin e kohës, në përputhje me uljen e
nivelit të rrezikut. Për më tepër, ndërsa masat shtesë të besueshme lehtësuese bëhen të
disponueshme, këto duhet të konsiderohen si alternativa për të lehtësuar barrën për pasagjerët
dhe stafin, duke ruajtur nivelin e duhur të sigurisë shëndetësore në përputhje me nivelin e rrezikut.
Masat parandaluese duhet të zbatohen në atë mënyrë që të marrin në konsideratë si faktorët
aktual të rrezikut, ashtu edhe nevojën praktike për masa zbutëse në rrethana të ndryshme, siç
është, për shembull, midis anëtarëve të familjes dhe individëve që udhëtojnë së bashku si pjesë e
së njëjtës familje dhe nuk kërkojnë distancim fizik midis tyre.
1

https ://e c.e uropa .e u/info/live -work-tra ve l-e u/he a lth/coronavirus -re sponse /e uropea n-roadmap-lifting-coronavi ruscontainment- me a s ure s _e n
2 https ://e c.e uropa .e u/info/file s /covid -19-guide line s -progre s ive -re s tora tion-tra ns port-s e rvice s -a nd-conne
ctivity_e n
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https ://os hwiki.e u/wiki/COVID -19:_Ba ck_to_the _workpla ce _-_Ada pting_workpla ce s _a nd_prote
cting_worke rs
4 Edhe pse ka një rënie të konsiderueshme të incidencës së COVID-19 në shumicën e vendeve të BE/EEA dhe MB, deri më tani asnjë
vend nuk po i afrohet një periudhe pa raste të raportuara4. Sidoqoftë, në shumicën e vendeve prevalenca e rasteve aktive të
COVID -19 është aktualisht më e lartë se sa kur u zbatuan kufizimet e udhëtimit dhe bllokimet. Relaksimi i masave të
kontrollit pritet të shoqërohet me disa raste të reja.
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2
Konsiderata të
përgjithshme
Qëllimi i këtij protokolli për sigurinë e shëndetit në aviacion është të sigurojë udhëzime për
operatorët e aeroportit, operatorët e aeroplanëve dhe autoritetet e aviacionit kombëtar, si dhe
akterët e tjerë të rëndësishëm, se si të lehtësohet rivendosja e sigurt dhe graduale e transportit të
pasagjerëve. Kjo i nënshtrohet vendosjes së masave proporcionale dhe efektive për të mbrojtur
shëndetin e personelit të aviacionit dhe pasagjerëve, duke zvogëluar rrezikun e transmetimit të
SARS-CoV-2 në aeroport dhe në aeroplan sa më shumë që të jetë e mundur.
Situata e përgjithshme në lidhje me pandeminë COVID-19, përfshirë masat e zbatuara të kontrollit,
rrezikun e mundshëm të ekspozimit ndaj individit(ëve) të infektuar dhe nevojës për t’u marrë me situata të
panjohura në vendin e punës ka të ngjarë të ketë ndikim negativ në mirëqenien mendore të anëtarëve të
stafit dhe pasagjerëve. Në këtë kontekst, operatorët e aeroportit dhe operatorët e aeroplanëve, dhe, kur
është e zbatueshme, ofruesit e tjerë të shërbimeve duhet të promovojnë qasjen e anëtarëve të stafit në
këshilla dhe/ose programe mbështetëse (aty ku është e mundur), dhe të përdorin Udhëzimin e OBSH-së5
dhe çdo udhëzim tjetër të rëndësishëm.
Përveç këtyre udhëzuesve operacional, operatorët e aeroplanëve dhe aeroporteve duhet të marrin
parasysh masat e rekomanduara të përfshira në rishikimin e fundit të EASA SIB 2020-026. Operatorët e
aeroplanëve të përfshirë në statutin tregtar dhe aviacionin e korporatave duhet t’i zbatojnë këto për
aq sa është e mundur.
Autoritetet e aviacionit kombëtar, operatorët e aeroportit, operatorët e aeroplanëve dhe palët e
tjera të interesit të aviacionit duhet të koordinojnë veprimet e tyre në kontekstin e këtyre
udhëzimeve me autoritetet e tyre lokale të shëndetit publik dhe komitetet e lehtësimit kombëtar,
aty ku është e mundur, për të arritur zbutjen efektive të rrezikut dhe për të siguruar pajtueshmërinë
me kërkesat e shëndetit publik kombëtar. Për më tepër, ata duhet të koordinojnë me autoritetet
shëndetësore kombëtare7 me qëllim të ndihmës në prokurimin e sasive të përshtatshme të pajisjeve
mbrojtëse dhe substancave dezinfektuese.
Autoritetet e aviacionit kombëtar duhet të monitorojnë zbatimin e masave të rekomanduara dhe të
japin ndihmë dhe këshilla kur është e nevojshme, veçanërisht në koordinimin dhe harmonizimin e
zbatimit me organizatat ose agjencitë e tjera kombëtare. EASA dhe ECDC janë të gatshme të
ndihmojnë autoritetet kombëtare të aviacionit në masën e mundshme.
Në kontekstin e këtyre masave, duhet të pritet një rritje e rasteve të pasagjerëve të padisiplinuar ose
pengues, qoftë para nisjes ose gjatë fluturimit. Kjo mund të jetë për shkak të pasagjerëve që nuk dëshirojnë
të ulen pranë njëri-tjetrit ose të akuzojnë njëri-tjetrin se nuk zbatojnë rregullat. Ekziston një potencial i
fortë për konflikt nëse nuk menaxhohet siç duhet. Në rastin më të keq, paniku mund të bëhet një kërcënim
serioz për sigurinë e fluturimit - për shembull nëse ka zhvendosje të konsiderueshme brenda kabinës. Për
të adresuar këtë, operatorët janë të ftuar të marrin në konsideratë gjasat e ngritura të këtyre faktorëve
brenda procedurave dhe trajnimeve të tyre.
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Parimet e bazuara në dëshmitë më të mira të
disponueshme
Operatorët e aeroportit, sipas planit të tyre të emergjencës së aeroportit, duhet të
emërojnë një koordinator në mënyrë që të sigurojnë zbatimin e njëtrajtshëm të masave
parandaluese nga të gjithë akterët që ofrojnë shërbime në
5

Udhëzimi i OBSH-së për përballje të stresit në kontekstin e COVID -19: https
://www.who.int/docs /de fa ult - s ource /corona virus e/coping-with-s tre ss .pdf?s fvrs
n=9845bc3a_2
6 https ://a d.e a s a .e uropa .e u/s ib -docs /pa ge -1
7 Komunikimi zyrtar me Shtetet Anëtare për të siguruar t’i jepet përparësi blerjes së PPM për aviacion
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aeroport. Ky koordinator duhet të jetë në kontakt të drejtpërdrejtë me autoritetet e
shëndetit publik të aeroportit dhe autoritetin vendor (dhe/ose kombëtar) të shëndetit publik.
Qasja në terminalet e aeroportit duhet të jetë e kufizuar vetëm për pasagjerët, anëtarët e
ekuipazhit dhe stafin në masën e mundur (aeroporti dhe ofruesit e tjerë të shërbimeve që u
kërkohet të hyjnë në terminal për të përfunduar detyrat e tyre). Personave shoqërues
duhet t’u ofrohet qasje vetëm në rrethana të veçanta (p.sh. shoqërimi ose marrja e një
pasagjeri që kërkon ndihmë - Personat me lëvizje të zvogëluar, të mitur të pashoqëruar,
etj.).
Si strategji, theksi duhet të vendoset në çështjet vijuese:
o Dekurajimi i pasagjerëve, anëtarëve të ekuipazhit dhe stafit simptomatikë që të
paraqiten në aeroport për nisje. Kjo mund të arrihet me aktivitetet e nevojshme të
komunikimit të rrezikut dhe promovimit të shëndetit, siç përshkruhet më poshtë.
o Zbatimi i distancës fizike (1.5 metra ndërmjet individëve), masa të përmirësuara
higjiene për stafin dhe pasagjerët dhe pastrim i zgjeruar i objekteve. Masat e
ngjashme duhet të zbatohen në terminalet e Aviacionit të Përgjithshëm.


Operatorët e aeroportit, në bashkëpunim me operatorët e aeroplanëve dhe
palët e tjera të interesit, kur është e nevojshme, inkurajohen të marrin
masat e duhura për të parandaluar radhët në zonat e përqendrimit të
pasagjerëve sa më shumë që të jetë e mundur, në mënyrë që të zvogëlojnë
rrezikun e kontaminimit të paraqitur nga ndërveprimi i panevojshëm
njerëzor. Në radhë të tilla, shenjat në dysheme 1.5 metra largësi mund të
ndihmojnë pasagjerët për të mbajtur distancën fizike.



Kur është e mundur, kontakti dhe prekja e sipërfaqeve duhet të minimizohen
duke përdorur procese alternative elektronike (p.sh. check-in me mobil, hyrje
pa kontakt).



Rihapja e shërbimeve jo thelbësore të aeroportit duhet të ndiqet, fillimisht
duke hapur ato që mund të sigurojnë distancën fizike në lidhje me
dispozitat kombëtare për shërbime të ngjashme jashtë aeroportit. Kur
shërbimet e tilla nuk janë të hapura, sigurimi i ujit falas duhet të vihet në
dispozicion.

Testimi i pasagjerëve për të lejuar udhëtimin/fluturimin nën “pasaportat e imunitetit” nuk
mbështetet nga njohuritë aktuale shkencore që ekzistojnë në përgjigjen imunologjike ndaj
SARS-CoV-2 (cilësi, sasi dhe kohëzgjatje e antitrupave njerëzorë) ose metodave të
disponueshme të testimit (bazuar në laborator dhe pikë-kujdesi). Sidoqoftë, EASA dhe ECDC po
monitorojnë zhvillimet shkencore dhe do të përditësojnë rekomandimin e tyre në mënyrë të
përshtatshme nëse bëhet një test i përshtatshëm.
Materialet e promovimit të sigurisë shëndetësore duhet të jenë të disponueshme gjerësisht në
ambientet e aeroportit (hyrje, ekrane informacioni, porta, sallë pritjeje etj.) (Shiko Shtojcën 3).
Vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet zonave që pritet të kenë një përqendrim të lartë të
pasagjerëve. Vëmendje duhet t’i kushtohet formatit: piktogramet inkurajohen fuqimisht.
Materialet duhet të jenë të disponueshme në gjuhën(et) kombëtare, anglisht dhe, kur është e
nevojshme, gjuhë të tjera bazuar në profilet më të zakonshme gjuhësore të pasagjerëve që
përdorin aeroportin. Materiali për promovimin e sigurisë shëndetësore8 gjithashtu duhet të
vihet në dispozicion në kabinën e fluturimit sipas praktikave të operatorëve të aeroplanëve,
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mundësisht përmes materialit promovues video dhe audio, ose, vetëm kur mjetet jo fizike nuk
janë të mundshme, si fletëpalosje në xhepat e ulëseve.
8

EASA do të vë në dispozicion materialin promovues shëndetësor për të ndihmuar aeroportet dhe operatorët e aeroplanëve në
krijimin e materialit të tyre
https ://www.e cdc.e uropa .e u/e n/covid -19/fa cts /infogra
phics https ://www.e cdc.e uropa .e u/e n/covid -19/fa cts
/vide os
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3.

Menaxhimi i pasagjerëve

Për arsye të qartësisë, ky udhëzim për menaxhimin e pasagjerëve paraqitet në sekuencën vijuese: gjatë
tërë kohës, para se të mbërrini në aeroportin e nisjes, në aeroport, në bordin e avionit dhe në aeroportin e
mbërritjes. Siç u tregua, masat e propozuara do të vlerësohen dhe përditësohen rregullisht në përputhje
me ndryshimet për njohuritë e rrezikut të transmetimit, si dhe me zhvillimin e masave të tjera
diagnostikuese ose parandaluese.

3.1

Në çdo kohë

OBJEKTIVI:
Të sigurohet që pasagjerët që vijnë në aeroport dhe hipin në aeroplan janë të
vetëdijshëm dhe t’i përmbahen masave parandaluese të caktuara në mënyrë që të
sigurojnë, në çdo kohë, një mjedis të sigurt dhe të shëndetshëm për pasagjerët,
anëtarët e ekuipazhit dhe stafin.
Pasagjerëve duhet t’iu rikujtohet se distanca fizike midis individëve prej 1.5 metrash duhet të ruhet sa të
jetë e mundur në aeroport. Për dëshmitë mbështetëse në lidhje me distancën fizike, ju lutemi shikoni
Shtojcën 1.
Bartja e maskave mjekësore për fytyrë9 (në tekstin e mëtejmë “maska për fytyrë”) duhet të
rekomandohet për të gjithë pasagjerët dhe personat brenda aeroportit dhe aeroplanëve, që nga
momenti kur ata hyjnë në ndërtesën e terminalit në aeroportin e nisjes deri në daljen nga ndërtesa
e terminalit në aeroportin e destinacionit. Përjashtimi nga detyrimi për të bartur maska për fytyrë
mund të bëhet për raste kur specifikohet ndryshe, siç është gjatë kontrollit të sigurisë ose kontrollit
kufitar. Fëmijët nën 6 vjeç dhe njerëzit që kanë një arsye mjekësore për të mos mbajtur maska në
fytyrë gjithashtu mund të lirohen.
Pasagjerëve duhet t’iu rikujtohet se në mënyrë tipike, maskat në fytyrë duhet të zëvendësohen pasi
të bartën për 4 orë, nëse nuk këshillohen ndryshe nga prodhuesi i maskave, ose kur bëhen të
lagështa ose të ndotura, dhe se ata duhet të sigurojnë një furnizim të mjaftueshëm të maskave të
përshtatshme për të gjithë kohëzgjatjen e udhëtimit të tyre.
Pasagjerët duhet të udhëzohen gjithashtu për procedurat e hedhjes së sigurt të maskave të
përdorura të fytyrës; shportat pa prekje duhet të jenë të disponueshme në aeroport dhe qeset e
mbetjeve me përdorim të vetëm duhet të jenë të disponueshme në bord dhe kur të nisen për të
hedhur maska të përdorura. Operatorët e aeroportit dhe operatorët e aeroplanëve duhet të
përfshijnë në materialin e tyre të promovimit të sigurisë shëndetësore informacione në lidhje me
përdorimin e duhur dhe heqjen e maskave dhe mënyrën si duhur për të hedhur maskat e
përdorura. Për më tepër, operatorët e aeroportit gjithashtu duhet të marrin në konsideratë bërjen
të mundshme të blerjes së maskave në aeroport në rast se pasagjerët nuk kanë pasur më parë qasje
në maska për fytyrë (p.sh. përmes makinave shitëse).
Përdorimi i maskave të fytyrës duhet të konsiderohet vetëm si masë plotësuese dhe jo si një zëvendësim i
masave të përcaktuara parandaluese, të tilla si distanca fizike, mirësjellja e frymëmarrjes, higjiena e
përpiktë e duarve dhe
9

Maska mjekësore për fytyrë (e njohur edhe si maskë kirurgjikale ose procedurale) është një pajisje mjekësore që mbulon
gojën, hundën dhe mjekrën duke siguruar një pengesë që kufizon kalimin e një agjenti infektiv midis stafit të spitalit dhe
pacientit. Ato përdoren për të parandaluar pika të mëdha të frymëmarrjes dhe spërkatje që të arrijnë gojën dhe hundën e
bartësit dhe ndihmojnë në uljen dhe/ose kontrollin në burim të përhapjes së pikave të mëdha të frymëmarrjes nga personi që
Eur opean C entre for
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bartë maskën e fytyrës. Maskat mjekësore përputhen me kërkesat e përcaktuara në Standardin Evropian EN 14683: 2014.
Maskat jo mjekësore për fytyrë (ose maskat e ‘komunitetit’) përfshijnë forma të ndryshme të maskave të bëra vetë ose
komerciale ose mbulesa të fytyrës të bëra prej pëlhure, tekstili ose materialeve të tjera siç është letra. Ato nuk janë të
standardizuara dhe nuk janë të destinuara për t’u përdorur në mjediset e kujdesit shëndetësor ose nga profesionistë të kujdesit
shëndetësor. Maskat jo-mjekësore janë në përdorim dhe rekomandohen në disa vende të BE/EEA dhe MB. Sidoqoftë, të dhënat
për efikasitetin e tyre në parandalimin e transmetimit të COVID-19 mungojnë.
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dhe shmangia e prekjes së fytyrës, hundës, syve dhe gojës. Pozicioni i ECDC në lidhje me maskat në fytyrë është i
disponueshëm në këtë link dhe i përmbledhur në Shtojcën 1, së bashku me konsideratat e mëtejshme të bartjes së
maskave.
Për më tepër, nga pasagjerët duhet të kërkohet të respektojnë masat e mëposhtme në çdo kohë, përveç
nëse këshillohen ndryshe nga personeli i aeroportit ose anëtarët e ekuipazhit të aeroplanëve:
Higjiena e duarve - duke i larë me ujë dhe sapun ose, kur kjo nuk është e disponueshme, duke
përdorur solucione sanitacioni të duarve të bazuara në alkool.
Mirësjellja e frymëmarrjes - mbulimi i gojës dhe hundës me një mbulesë peshqir letre ose bërryl të
përkulur kur teshtijnë ose kolliten, edhe kur mbajnë një maskë.
Kufizimi i kontaktit të drejtpërdrejtë (prekjes) së çdo sipërfaqeje në aeroport dhe në aeroplan në
vetëm kur është e nevojshme.
Operatorët e aeroportit, operatorët e aeroplanëve dhe ofruesit e shërbimeve duhet të sigurojnë pajisjet e
nevojshme personale mbrojtëse (PPM) për punonjësit e tyre dhe të sigurojnë që ata janë të trajnuar në
përdorimin e duhur të këtyre PPM:
Anëtarët e stafit që ndërveprojnë drejtpërdrejt me pasagjerë (p.sh. agjentë të kontrollit të sigurisë,
asistentë për pasagjerë me lëvizshmëri të zvogëluar, staf pastrimi, etj.) duhet të mbajnë maskë
mjekësore për fytyrë, doreza dhe uniformat e tyre; uniformat duhet të ndërrohen çdo ditë, dhe kur
uniformat nuk mund të ndërrohen çdo ditë, një kostum mbrojtjeje duhet të përdoret si një alternative.
Agjentët e kontrollit të sigurisë që kryejnë kontrolle të trupit duhet të mbajnë mburoja të fytyrës ose
alternativa të përshtatshme përveç maskave të tyre për të zbutur më tej rrezikun e thithjes së pikës të
shkaktuar nga kontakti i tyre shumë i ngushtë me pasagjerët gjatë kontrolleve të trupit.
Anëtarët e stafit që ndërveprojnë me pasagjerët nga pas një xhami mbrojtës nuk duhet të veshin
pajisje mbrojtëse personale në çdo kohë. Përveç kësaj, nëse xhamat duhet të kenë hapje për
trajtimin e dokumenteve, pasagjerët duhet të qëndrojnë larg banakut, përveç nëse dorëzojnë
dokumente dhe bagazhe. Kjo mund të lehtësohet me shënimin(et) specifik/e të dyshemesë, i cili
duhet të zgjatët në radhë, në mënyrë që të ruhet distanca fizike.
Pavarësisht përdorimit të PPM, higjiena e duarve duhet të forcohet në çdo kohë. Kur përdoren doreza ato
duhet të ndërrohen rregullisht. Jo të gjitha llojet e dorezave mund të dezinfektohen me solucione të
bazuara në alkool. Disa mund të përkeqësohen ndjeshëm dhe të kontribuojnë në kontaminim. Prandaj
dezinfektimi i dorezave nuk rekomandohet. Kur dorezat bartën nga stafi, operatorët duhet t’u kujtojnë
atyre që bartja e dorezave nuk mbron nga përhapja e virusit dhe t’i paralajmërojnë ata për ndjenjën e
mundshme të rreme të sigurisë që mund të krijojnë nëse nuk merren masa paralele.
Pasagjerët duhet të udhëzohen rregullisht me anë të mesazheve vizuale dhe audio, si dhe mjeteve të tjera
të përshtatshme, të zbatojnë masat parandaluese të vendosura në nivele të ndryshme në aeroport dhe në
bordin e aeroplanit, dhe të marrin në konsideratë si duhet grupin e plotë të masave parandaluese. Ata
gjithashtu duhet të këshillohen për pasojat e mosrespektimit të masave të tilla
Pasagjerëve që nuk zbatojnë masat parandaluese të vendosura duhet:
T’iu refuzohet hyrja në ndërtesën e terminalit të aeroportit, në kabinën e aeroplanit ose e zbritjes,
nëse ngjarjet ndodhin përpara se dyert e aeroplanëve të mbyllen, dhe hiqen nga ambientet e
aeroportit nga autoritetet publike kompetente, sipas legjislacionit kombëtar/lokal. Për më tepër,
duke iu nënshtruar kërkesave kombëtare, ata mund të jenë subjekt i veprimeve shtesë siç
vendosen nga autoritetet lokale në aeroportin e nisjes.
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Nëse ngjarjet ndodhin gjatë fluturimit, duhet të zbatohen procedurat në lidhje me trajtimin e rasteve
të pasagjerëve të padisiplinuar. Veprime të mëtejshme për rrezikimin e sigurisë së fluturimit dhe
sigurinë shëndetësore të pasagjerëve dhe anëtarëve të ekuipazhit mund të ndërmerren nga
autoritetet lokale në aeroportin e destinacionit në përputhje me kërkesat kombëtare.

3.2. Para mbërritjes në aeroport
OBJEKTIVI:
Të zvogëlohen shanset që ndonjë pasagjer me simptoma të përputhshme me COVID-19 të
MBËRRIJË në aeroport. Të sigurohet që pasagjerët që vijnë në aeroport të janë të vetëdijshëm
dhe t’u përmbahen masave parandaluese të vendosura.
Operatorët e aeroplanëve, në koordinim me operatorët e aeroportit, duhet të informojnë pasagjerët e
ardhshëm përmes masave promovuese për kufizime të udhëtimit për çdo pasagjer që mund të ketë
simptoma të përputhshme me COVID-19 përpara se të mbërrijnë në aeroportin e nisjes. Kjo duhet të
përfshijë simptomat që duhen marrë parasysh. Materiali promovues duhet të inkurajojë pasagjerët
simptomatikë që të mos paraqiten në aeroport për fluturim.
Në rast se kontrolli i daljes operohet në aeroport, operatorët e aeroplanëve duhet të informojnë pasagjerët
e tyre që pasagjerët simptomatikë të identifikuar në aeroport nga autoritetet e shëndetit publik mund të
refuzohen të vazhdojnë udhëtimin e tyre. Operatorët e aeroplanëve rekomandohen të inkurajojnë
pasagjerët simptomatikë të mos paraqiten për fluturimin e tyre, p.sh. duke ofruar stimuj të tillë si rirezervim pa kosto ose rimbursim në bazë të një certifikate mjeku që konfirmon dyshimin për kontaminimin
me COVID-19 deri në 6 orë para fluturimit.
Në koordinim me operatorët e aeroportit, operatorët e aeroplanëve duhet të informojnë pasagjerët që
rekomandohet që të mbajnë maskë për fytyrë në aeroport dhe në bord të aeroplanit, përveç kur
specifikohet ndryshe, siç është për kontrollet e sigurisë. Për më tepër, ata duhet të informojnë pasagjerët
për kohëzgjatjen e pritshme të masave parandaluese në vend, në mënyrë që të planifikojnë mbërritjen e
tyre në aeroport në kohën e duhur. Ndërsa pasagjerët duhet të informohen për kohën e nevojshme për të
kompletuar formalitetet, duhet pasur kujdes që koha e kaluar në aeroport të jetë në minimum.
Për të zvogëluar numrin e njerëzve në terminal, dhe rrjedhimisht për të lehtësuar distancën fizike,
operatorët e aeroportit, në koordinim me operatorët e aeroplanëve, duhet të informojnë pasagjerët para
mbërritjes në aeroport se hyrja në terminal është e kufizuar vetëm për pasagjerë, me përjashtime si të
paraqitura në pjesën 2. Për më tepër, operatorët e aeroportit duhet të sinjalizojnë qartë pikën përtej së
cilës personat shoqërues nuk lejohen të kalojnë.
Pasagjerët duhet të marrin informacion në lidhje me simptomat e COVID-19 dhe rrezikun e kontaktit të
mundshëm me rastet e COVID-19 dhe u kërkohet të pranojnë leximin e këtij informacioni dhe të
nënshkruajnë ose vërtetojnë elektronikisht një deklaratë shëndetësore (shiko Shtojcën 2 për një mostër).
Kjo duhet të arrihet mundësisht përpara mbërritjes në aeroport, për shembull gjatë procesit të kontrollit në
internet ose përmes një lidhjeje SMS, por jo më gjatë se 24 orë përpara fluturimit.
Operatorët e aeroplanëve duhet të vejnë në dispozicion një deklaratë të ngjashme për anëtarët e
ekuipazhit të tyre brenda programit të tyre të monitorimit shëndetësor. Anëtari i ekuipazhit duhet të hiqet
menjëherë nga detyrat e fluturimit nga kompania ajrore në rast të dyshimeve për simptoma ose ndonjë
çështje që lidhet me shëndetin, pa presion ose frikë të padrejtë nga
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sanksione/masa disiplinore. Menaxhimi i këtyre deklaratave duhet të jetë në përputhje me rregullat e
zbatueshëm për mbrojtjen e të dhënave.

3.3

Konsideratat për menaxhimin e pasagjerëve në aeroportin e nisjes

OBJEKTIVI:
Të ulët rreziku i mbetur i transmetimit të virusit nga pasagjeri i mundshëm i infektuar
asimptomatik. Të ulët rreziku i mbetur i çdo pasagjeri të infektuar që HIP NË BORD të
aeroplanit.

Pastrimi dhe dezinfektimi
Operatorët e aeroportit dhe, kur është e zbatueshme, ofruesit e shërbimeve, duhet të forcojnë aktivitetet e
pastrimit si në amplitudë ashtu edhe me frekuencë. Operatorët e aeroportit duhet të vendosin një
procedurë për të siguruar që pastrimi dhe dezinfektimi të bëhet në mënyrë të vazhdueshme dhe duke
ndjekur parimet e mëposhtme dhe udhëzimet e ECDC10:
Pastrimi i rregullt dhe dezinfektimi i sipërfaqeve duhet të bëhet duke përdorur detergjente
standarde ku kujdes i veçantë u kushtohet sipërfaqeve të prekura shpesh (p.sh. dorezat e dyerve,
parmakët e shkallëve, butonat, etj.).
Studimet kanë treguar që tabakët plastike të kontrollit të sigurisë shpesh kontaminohen me viruse
të frymëmarrjes11, prandaj pastrimi i këtyre duhet të intensifikohet dhe dezinfektuesi i duarve të
vendoset në dalje të vendeve të sigurisë për të inkurajuar higjienën e duarve. Përndryshe, mund të
përdoren tabakë për një përdorim të vetëm.
Aktivitetet e pastrimit dhe dezinfektimit duhet të kryhen në atë mënyrë që të mos aerosolizojnë
grimcat që tashmë janë vendosur në sipërfaqe të ndryshme (p.sh. shmangia e procedurave të
fryrjes së ajrit, përdorimi i fshesave me rrymë etj.).
Duhet të sigurohet ventilimi i duhur i ajrit, duke minimizuar përqindjen e riciklimit të ajrit dhe duke
favorizuar kur është e mundur përdorimin e ajrit të pastër në përputhje me udhëzimet
ndërkombëtare për ventilimin e hapësirave publike të mbyllura12.
Pastrimi dhe mirëmbajtja e zgjeruar duhet të përfshijë gjithashtu tualetet, të gjitha sipërfaqet me
prekje të shpeshtë dhe sistemin e ajrit të kondicionuar, përfshirë funksionimin e filtrave të ajrit dhe
rritjen e shpeshtësisë së zëvendësimit të filtrit.
Pastrimi dhe dezinfektimi i kabinave të intervistave të pasagjerëve (shiko pikën 3.2) duhet të kryhet
pas çdo përdorimi të kabinës.
Për më tepër, sistemet e ngrohjes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar (HVAC) duhet të optimizohen për të
siguruar një shkallë të lartë të këmbimit të ajrit. Në objektet më të vjetra, në varësi të ndërtimit të
aeroportit/terminalit dhe kushteve meteorologjike, dritaret mund të mbahen të hapura për furnizim shtesë
të ajrit të pastër, në varësi të mungesës së flukseve horizontale të ajrit.
10

https ://www.e cdc.e uropa.e u/s ite s/de fa ult/files /documents/Environme ntal -pe rsistence -of-SARS_CoV_2 -virus -Options -forcle a ning2020 -03-26_0.pdf
11 Ikonen, N et al, Depozitimi i patogjenëve të virusit të frymëmarrjes në sipërfaqe me prekje të shpeshtë në aeroporte. BMC Infect
Dis 18, 437 (2018). https ://doi.org/10.1186/s 12879 -018-3150-5
12 Federata REHVA e Shoqatave Evropiane të Ngrohjes, Ventilimit dhe Kondicionimit https ://www.re hva.e u/a ctivities /covid -19guida nce
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Operatorët e aeroplanëve duhet të kryejnë pastrimin dhe dezinfektimin e aeroplanëve të tyre në përputhje
me udhëzimet e EASA të pastrimit dhe dezinfektimit të aeroplanit13.

Ekzaminimi termik në Aeroportin e Nisjes
Nëse politika kombëtare rekomandon zbatimin e ekzaminimit termik (kontrollet e temperaturës) për shkak
të rregulloreve, vendimeve ose me marrëveshje të planit kombëtar të reagimit, duhet të merren parasysh
pikat e mëposhtme:
Autoritetet e shëndetit publik kombëtar, në koordinim me operatorët e aeroportit, duhet të
hartojnë protokollin për ekzaminim dhe të identifikojnë personelin dhe burimet e kërkuara për ta
operuar atë. Stafi që kryen kontrolle manuale, për shembull si pjesë e një procedure verifikimi,
duhet të bartë pajisje të përshtatshme mbrojtëse.
Rekomandohet t’u nënshtrohen verifikimit të temperaturës pasagjerët që nisen në terminal,
menjëherë pas hyrjes në ambientet e aeroportit.
Operatorët e aeroportit duhet të identifikojnë vendndodhjen më të mirë për kontrollin e
temperaturës, në mënyrë ideale përpara check-init dhe dorëzimit të bagazheve. Kontrollet e
temperaturës duhet të kryhen me një metodë të vërtetuar jo-invazive.
Kontrolli i temperaturës duhet të ketë si qëllim identifikimin e pasagjerëve me temperaturën e
lëkurës prej 38°C ose më të lartë. Për pasagjerët me temperaturë të lëkurës 38°C ose më të lartë
kontrollet e temperaturës duhet të përsëriten të paktën një herë për qëllime konfirmimi. Pasagjerët
me temperaturë të ngritur të lëkurës duhet t’i referohen vlerësimit sekondar nga një profesionist i
shëndetit ose të ndjekin protokollin e dakorduar të kontrollimit.
Operatorët e aeroportit duhet të sigurojnë kabina të veçanta të intervistave për rastet e dyshimta
ose të mundshme që kërkojnë vlerësim të mëtejshëm. Këto kabina duhet të sigurojnë
konfidencialitet dhe të parandalojnë transmetimin viral tek individët në kabinat fqinje. Kabinat
duhet të dezinfektohen pas çdo përdorimi për të parandaluar transmetimin viral te përdoruesit e
ardhshëm.
Për shkak të përdorimit intensiv, pajisjet (p.sh. termometra ose kamera veshi ose lloji tjetër) duhet
të rikalibrohen rregullisht në përputhje me udhëzimet e prodhuesit ose në interval edhe më të
shkurtër.
Duhet pranuar që kontrollimi termik ka shumë kufizime dhe pak prova të efektivitetit në zbulimin e rasteve
të COVID-19:
Shumë persona simptomatikë nuk kanë ethe dhe një përqindje e madhe e transmetimit të COVID19 ndodh nga raste asimptomatike ose para-simptomatike;
Ethet (temperatura) lehtë mund të mjekohen me barna; dhe
Mund të jepet një përshtypje e rremë e sigurisë me efekt negativ në përputhje me masat e tjera.
Për më tepër, zbatimi kërkon burime të shëndetit publik që mund të investohen më mirë në masa të
tjera. Konsiderata të mëtejshme në lidhje me dëshmitë në kontrollin termik mund të gjenden në
Shtojcën 1.
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Deklarata e COVID-19
Në përputhje me rregullat e zbatueshme për mbrojtjen e të dhënave, pasagjerët duhet të japin një deklaratë në
lidhje me statusin e tyre COVID-19 para se t’iu lëshohet fletëkalimi për hipje në bord siç përmendet në pikën 3.2,
mundësisht si pjesë e procesit të kontrollit. Një shembull i një deklarate të tillë mund të gjendet në Shtojcën 2.
Operatorët e aeroplanëve duhet të ndërgjegjësojnë pasagjerët për pasojat e bërjes së një deklarate të rreme dhe
faktin që pasagjerët simptomatikë të zbuluar në aeroport mund të mos lejohen të vazhdojnë udhëtimin e tyre.

Xhamat mbrojtës
Kudo që anëtarët e stafit ndërveprojnë me pasagjerë nga një lokacion fiks siç janë, por pa u kufizuar në,
check-in, biletat, kontrollin e pasaportave dhe sportelet e informacionit, duhet të instalohen xhama
mbrojtës në mënyrë që ato të lejojnë dorëzimin e dokumenteve të kërkuara, por të sigurojnë mbrojtje ndaj
anëtarit të stafit nga pikat e frymëmarrjes të pasagjerëve, dhe anasjelltas.

Regjistrimi (Check-in) dhe hipja në bord
Pasagjerët duhet të këshillohen/rikujtohen nga operatorët e aeroportit, në koordinim me operatorët e
aeroplanëve, të zbatojnë masat parandaluese të aplikuara të përshkruara në pikën 3.1.
Pasagjerët duhet të këshillohen nga operatorët e aeroportit që të përdorin objektet dhe shërbimet e
aeroportit në përputhje me dispozitat kombëtare për shërbime të ngjashme jashtë aeroportit. Shërbimet
ku masat parandaluese të përmendura në këto udhëzime nuk duhet të vihen në dispozicion (p.sh. zona për
pirjen e duhanit, shesh lojërash).
Operatorët e aeroplanëve, në koordinim me operatorët e aeroportit, duhet të vendosin masa për të
ndihmuar pasagjerët që përdorin procedurat e kontrollit dhe të minimizojnë sasinë e bagazheve të dorës të
marra në kabinë për të përshpejtuar procedurën e hipjes dhe zbritjes dhe për të zvogëluar lëvizjet dhe
kontaminim të mundshme në kabinë. Operatorët duhet të promovojnë transportimin e bagazheve në
ndarjet e ngarkesave duke zbatuar politika nxitëse. Duke vepruar kështu, operatorët duhet t’iu rikujtojnë
pasagjerëve të mos bartin bateri litiumi (në pajisje ose të pavarura) në bagazhin e tyre të kontrolluar. 14
Operatorët e aeroplanëve dhe operatorët e aeroportit duhet të bashkëpunojnë për të siguruar që distanca
fizike të respektohet kudo që është e mundur, veçanërisht gjatë kontrollit, kontrollit të sigurisë, para-hipjes
dhe gjatë hipjes. Kur distanca fizike e rekomanduar prej 1.5 metrash nuk është e mundur, për shkak të
infrastrukturës ose kufizimeve operacionale, operatorët e aeroplanëve dhe operatorët e aeroportit duhet
të zbatojnë masat shtesë për zbutjen e rrezikut, si higjiena e duarve, mirësjellja e frymëmarrjes, transporti
shtesë, etj. Operatorët e aeroportit gjithashtu, për aq sa është e mundur, duhet të vendosin flukse të ndara
të kundërta. Kjo mund të arrihet përmes shenjave të dyshemesë ose shenjave të drejtimit. Qasja në
tualetet e aeroportit duhet të respektojë parimet e distancës fizike.
Para hipjes në bord, pasagjerët duhet të rikujtohen që ata duhet të sigurojnë një furnizim të mjaftueshëm
të maskave për tërë kohëzgjatjen e udhëtimit të tyre. Sidoqoftë, operatorët e aeroportit gjithashtu duhet të
marrin në konsideratë lejimin e blerjes së maskave në rast se pasagjerët nuk kishin qasje më parë për
maska për fytyrë.
14
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Operatorët e aeroplanëve në koordinim me operatorët e aeroportit dhe ofruesit e shërbimeve
përkatëse duhet të sigurojnë procese efikase të hipjes që kufizojnë kohën e hipjes dhe rrezikun e
kontaktit. Në varësi të objekteve të terminalit dhe paraqitjes së platformës, hipja në aeroplan duhet të
kryhet duke ecur në një mënyrë të ndarë nga porta deri në aeroplanin e parkuar në platformë, ose
përmes autobusëve deri në aeroplanin e parkuar, dhe pastaj përmes shkallëve ose urave ajrore direkt në
aeroplan. Kur autobusët përdoren në procesin e hipjes, një sasi e shtuar duhet të konsiderohet në
mënyrë që të akomodohet për distanca fizike brenda tyre. Kur hipja kryhet duke përdorur një urë për
hipje, hipja në rreshta duke filluar me rreshtin më të largët nga dyert e aeroplanëve të përdorura në
procesin e hipjes ose, si alternativë, të gjitha vendet e dritares, pastaj vendet e mesme, të ndjekura nga
vendet e rreshtit të mesëm duhet të merren parasysh.
Operatorët e aeroportit në koordinim me operatorin e aeroplanit dhe ofruesit e shërbimeve mund
të konsiderojnë vendosjen në pjesën e fundit të platformës së shkallëve (ose urës) të një
shpërndarësi të automatizuar dezinfektimi ku pasagjerët mund të dezinfektojnë duart e tyre para se
të hipin, si dhe një tabakë dezinfektimi ku pasagjerët duhet të shkelin mbi një qilim të njomur
dezinfektues.
Të gjitha objektet, veçanërisht sipërfaqet me prekje të shpeshta siç janë parmakët, të përdorura në
procesin e hipjes duhet t’i nënshtrohen parimeve të zgjeruara të pastrimit të përshkruara në
seksionin e Pastrimit dhe Dezinfektimit më lart.

3.4

Menaxhimi i pasagjerëve në bordin e aeroplanit

OBJEKTIVI:
Të ulët rreziku i mbetur i transmetimit të COVID-19 në një aeroplan, në rast se një
pasagjer asimptomatik është në bord.
Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve (ECDC) ka publikuar një seri
udhëzimesh për vlerësimin e rrezikut për sëmundje infektive të transmetuara në aeroplan (RAGIDA)
për të ndihmuar autoritetet kombëtare të shëndetit publik dhe të tjerët në marrjen e vendimeve
për masat më të përshtatshme dhe operacionale të mundshme të shëndetit publik për kontrollin, të
tilla si nëse duhet të bëni gjurmimin e kontakteve të pasagjerëve të linjave ajrore dhe ekuipazhit në
rast të ekspozimit. 15
Në kohën e shkrimit, asnjë raport nuk ka dokumentuar transmetimin e COVID-19 në një aeroplan.
Për këtë arsye, udhëzimi RAGIDA për Coronavirusin e Sindromës Respiratore të Lindjes së Mesme
(MERS) mund të përdoret si një pikënisje. Sidoqoftë, është vërtetuar se virusi është prezantuar në
vende të ndryshme (p.sh. Gjermani, Itali, SHBA) përmes kthimit të pasagjerëve ose pasagjerëve nga
Kina dhe Evropa.
Operatorët e aeroplanëve duhet të ofrojnë materiale udhëzuese për pasagjerët në lidhje me
zbatimin e masave parandaluese në bord, duke përfshirë:
Higjienën e duarve, veçanërisht para ngrënies ose pirjes dhe pas përdorimit të tualetit
Përdorimin e duhur të maskave për fytyrë
Mirësjelljen e frymëmarrjes
Kufizimin e kontaktit me sipërfaqet e kabinës
Shërbimin e minimizuar në bord
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Uljen e përdorimit të hundëzave individuale të furnizimit të ajrit në masën maksimale të
mundshme, përveç nëse rekomandohet ndryshe nga prodhuesi i aeroplanit
Operatorët e aeroplanëve duhet të përfshijnë në demonstrimet e tyre të sigurisë që, në rast
emergjence, pasagjerët duhet të heqin maskat e fytyrës para se të përdorin maskat e oksigjenit në
aeroplan. Për më tepër, operatorët e aeroplanëve duhet të udhëzojnë anëtarët e ekuipazhit të tyre të
heqin maskat mbrojtëse të fytyrës në rast emergjence në mënyrë që të lehtësojnë komunikimin e
udhëzimeve për pasagjerët.
Operatorët e aeroplanëve duhet të vendosin masa për të shmangur që pasagjerët të bëjnë radhë në
mesin e ulëseve ose galerive për përdorimin e tualeteve. Për më tepër, në varësi të tualeteve të
mjaftueshme në bord, operatorët e aeroplanëve duhet të rezervojnë një banjë, mundësisht më të
afërtën në sipërfaqen e fluturimit, vetëm për përdorim të ekuipazhit.
Filtrat e grimcave me efikasitet të lartë të ajrit (HEPA) kanë demonstruar performancë të mirë me
grimcat e madhësisë së virusit SARS-Cov-2 (afërsisht 70-120 nm). Operatorët e aeroplanëve që
përdorin riciklimin e ajrit të kabinës rekomandohen ose të instalojnë dhe përdorin filtra HEPA, sipas
specifikave të prodhuesit, ose për të shmangur përdorimin e riciklimit të ajrit të kabinës plotësisht,
me kusht që të konfirmohet se kjo nuk do të rrezikojë asnjë funksion kritik të sigurisë (p.sh. ftohje të
avionikës, presionit të kabinës etj.). Kur instalohen filtrat HEPA, ventilatorët e riciklimit nuk duhet të
ndalen, por rritja e rrjedhës së ajrit të freskët duhet të përdoret duke zgjedhur rrjedhën e lartë kur
është e mundur.
Operatorët e aeroplanëve, duhet të konsiderojnë rishikimin e procedurave të tyre për përdorimin e
ventilatorëve të riqarkullimit në sistemet e kondicionimit të ajrit bazuar në informacionin e dhënë
nga prodhuesi i aeroplanit ose, nëse nuk është i disponueshëm, të kërkojnë këshilla nga prodhuesi
për të arritur objektivat e përmendura më lart. Operatorët duhet të konfirmojnë praktikën e
zgjedhjes së rrjedhës së konfigurimit të lartë të prodhuesit të aeroplanit dhe të ndjekin udhëzimet e
tyre për përdorim të vazhdueshëm. Duke pasur parasysh rëndësinë e minimizimit të transmetimit të
virusit në mënyrë që aviacioni të mbetet një mënyrë transporti e sigurt dhe e besuar, operatorëve u
rekomandohet të nisin aeroplanin nga bazat kryesore vetëm me të gjitha pakot e shërbimit, të
vendosura në rrjedhë të lartë dhe me ventilatorët e riqarkullimit të përdorshëm. Procedurat duhet
të jenë të vendosura për një konfigurim të rastit më të mirë në rast së janë të papërdorshëm pas
nisjes.
Operatorët e aeroplanëve dhe operatorët e aeroportit duhet të bashkëpunojnë për të siguruar që
pasagjerët të mos mbahen në bordin e një aeroplani pa ventilim të duhur për më shumë se 30
minuta.
Përveç masave të tjera shëndetësore dhe higjienike që duhet të respektohen në çdo kohë, kur
lejohet nga ngarkesa e pasagjerëve, konfigurimi i kabinës dhe kërkesat për masa dhe ekuilibër,
operatorët e aeroplanëve duhet të sigurojnë, në masën e mundur, distancën fizike midis
pasagjerëve. Anëtarët e familjes dhe individët që udhëtojnë së bashku si pjesë e së njëjtës familje
mund të ulen pranë njëri-tjetrit. Procesi i ndarjes së vendeve duhet të modifikohet në përputhje me
rrethanat.
Nëse distancimi fizik nuk mund të garantohet për shkak të ngarkesës së pasagjerëve, konfigurimit të
ulëseve ose kufizimeve të tjera operative, pasagjerët dhe anëtarët e ekuipazhit në bordin e një
aeroplani duhet t’i përmbahen në çdo kohë të gjitha masave të tjera parandaluese përfshirë
higjienën e rreptë të duarve dhe mirësjelljen e frymëmarrjes dhe duhet të bartin maskë për fytyrë.
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Konrad-Adenauer-Ufer 3, 50679 Cologne, Germany
Phone: +49 221 89990 000
Web: www. easa. europa. eu/coronav irus-covid-19

Eur opean C entre for
Page 14 of 28
Disease P r evention and C ontrol ( ECDC)
G ustav III:s boulev ard 40, 169 73 S olna, S w e den
P hone +46 (0)8 58 60 10 00
w w w .ecdc.europa.eu

Protokolli i Sigurisë së Shëndetit në Aviacion për COVID-19
Udhëzim për menaxhimin e pasagjerëve të linjave ajrore në lidhje me pandeminë COVID-19
Publikimi nr.: 01 Data e publikimit: 20/05/2020

Operatorët e aeroplanëve duhet të zvogëlojnë shërbimin në bord në minimumin e nevojshëm për
të siguruar standardet e komforit dhe mirëqenies për pasagjerët dhe të kufizojnë kontaktin midis
anëtarëve të ekuipazhit dhe pasagjerëve duke marrë parasysh kohëzgjatjen e duhur të fluturimit.
Ndër këto masa duhet të konsiderohen si më poshtë:
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Nuk ka shitje pa tatim (duty free) ose produkte të tjera jo thelbësore në bord.
Shërbim i reduktuar ushqimi dhe pijesh
Preferenca për ushqime dhe pije të para-paketuara dhe të mbyllura, siç janë pijet e
konservuara
Kudo që të jetë e mundur, procedurat e pagesave që përfshijnë prekjen ose kontaktin,
të tilla si pagesa në para, duhet të shmangen për të zvogëluar transmetimin midis
anëtarëve të ekuipazhit dhe pasagjerëve.
Pasagjerët duhet të rikujtohen të qëndrojnë të ulur me rripin e sigurimit të tyre sa më shumë që të jetë e
mundur.
Edhe pse pasagjerët duhej të ishin rikujtuar të kishin një furnizim të mjaftueshëm të maskave për
kohëzgjatjen e udhëtimit të tyre, operatorët e aeroplanëve duhet të mbajnë në bord një sasi të
mjaftueshme të maskave të fytyrës për t’u ofruar pasagjerëve, veçanërisht për fluturime të gjata, kur
nevoja për të ndërruar maska këshillohet nga autoritetet e shëndetit publik. Duhet të vendoset një
proces i sigurt i heqjes së maskave.
Operatorët e aeroplanëve, individualisht ose përmes organeve të tyre përfaqësuese, duhet të
sigurojnë paraprakisht materiale promovuese shëndetësore, si dhe në aeroplan që sqarojnë të
gjitha masat e vendosura të zbutjes së rrezikut, siç janë bartja e maskave të fytyrës, masat
higjienike, shërbimi i zvogëluar, filtrimi i ventilimit dhe këmbimi i ajrit për të siguruar pasagjerët dhe
për të rritur respektimin e tyre ndaj masave të zbatuara. Në këtë kontekst, operatorët e
aeroplanëve duhet të marrin në konsideratë rekomandimet operacionale dhe udhëzimet e
hollësishme në rishikimin e fundit të Buletinit të Informacionit për Sigurinë EASA SIB 2020-0216,
Udhëzimet EASA për menaxhimin e anëtarëve të ekuipazhit17 dhe udhëzimin e përkohshëm të EASA
për pastrimin dhe dezinfektimin e aeroplanëve18.
Vëmendje e madhe duhet t’i kushtohet parandalimit dhe trajtimit të pasagjerëve jo të disiplinuar në
kontekstin e presioneve të imponuara nga pandemia. Kjo duhet të merr në konsideratë veprimet
me shumë shtresa duke filluar me informacionin dhe përgatitjen e pasagjerëve në lidhje me masat
në fuqi, dhe duke i kushtuar vëmendje procedurave dhe veprimeve të nevojshme të ekuipazhit që
zbutin këtë rrezik.

3.5

Menaxhimi i pasagjerëve në bord me simptoma të përputhshme me
COVID-19

OBJEKTIVI:
Të ulët rreziku i transmetimit nga një pasagjer simptomatik në bord gjatë fluturimit.
Në rast se pas ngritjes, një pasagjer tregon simptoma të përputhshme me COVID-19 si ethe, kollë e
vazhdueshme, të vjella, diarre, vështirësi në frymëmarrje ose simptoma të tjera të ngjashme me
gripin, duhet të merren parasysh masat e mëposhtme:
Ekuipazhi duhet të sigurohet që pasagjeri të vejë maskën e fytyrës si duhet dhe të ketë
maska shtesë në dispozicion për ta zëvendësuar në rast se bëhet e lagësht pas kollitjes ose
teshtitjes. Nëse një maskë për fytyrë nuk mund të tolerohet, i sëmuri duhet të mbulojë
gojën dhe hundën me faculeta kur kollitet ose teshtin. Në rast se pasagjeri ka vështirësi në
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frymëmarrje, duhet të kërkohet ndihmë mjekësore dhe të ofrohet shtesë e oksigjenit.
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Pasagjeri duhet të izolohet në bord. Në varësi të konfigurimit të aeroplanit, vendosja dhe
shpërndarja aktuale e pasagjerëve, pozicioni i rastit simptomatik dhe në atë masë që është e
zbatueshme:
o Një zonë izolimi duhet të përcaktohet, duke lënë, nëse është e mundur, dy (2)
rreshta vendesh të lira në secilin drejtim rreth pasagjerit të dyshuar.
o Duke marrë parasysh të gjithë faktorët, kur është e mundur, pasagjeri i dyshuar
duhet të jetë i ulur në ulësen e dritares të rreshtit të fundit, mundësisht në anën e
aeroplanit, ku ndodhet Valvula e Rrjedhjes.
o Kur është e mundur, tualeti më i afërt me pasagjerin e dyshuar duhet të
përcaktohet posaçërisht për të dhe të mos përdoret nga pjesa tjetër e pasagjerëve
ose nga ekuipazhi.
o Sipas përbërjes së ekuipazhit të kabinës, anëtarët e lartë të ekuipazhit të kabinës
duhet të caktojnë anëtar(et) specifik të ekuipazhit për të ofruar shërbimin e
nevojshëm gjatë fluturimit në zonën(at) e izolimit. Ky anëtar i ekuipazhit të kabinës
duhet të jetë ai që kishte kontakt paraprak me pasagjerin e dyshuar. Anëtari i
caktuar i ekuipazhit duhet të përdorë PPM në Kompletin Universal të Parandalimit
të Aeroplanit. Anëtari i caktuar i ekuipazhit duhet të minimizojë kontaktin e ngushtë
me anëtarët e tjerë të ekuipazhit dhe të shmangë kontaktet e tjera të panevojshme
me pasagjerët e tjerë.
Kur është e mundur, hundëza individuale e furnizimit me ajër për pasagjerin simptomatik
duhet të fiket në mënyrë që të kufizojë përhapjen e mundshme të pikave.
Nëse pasagjeri i dyshuar po udhëton i shoqëruar, shoqëruesit e pasagjerit duhet të
kufizohen në zonën e izolimit edhe nëse nuk shfaqin ndonjë simptomë.
Ekuipazhi i fluturimit duhet të informojë aeroportin e destinacionit përmes sistemit të
kontrollit të trafikut ajror, të ndjekë udhëzimet e tyre dhe të plotësojë pjesën shëndetësore
të deklaratës së përgjithshme të aeroplanit për të regjistruar informacionin shëndetësor në
bord dhe t’i dërgojë ato tek Autoritetet Shëndetësore në Pikën e Hyrjes kur kërkohet nga
një përfaqësues i Shtetit.
Pasi fluturimi të ketë zbritur dhe pasagjerët e tjerë janë larguar, pasagjeri i izoluar dhe, kur
është e përshtatshme, anëtarët e ekuipazhit duhet të transferohen në përputhje me
udhëzimet e dhëna nga autoritetet lokale të shëndetit publik.
Pasagjerët të cilët ishin ulur 2 vende në çdo drejtim nga rasti i dyshuar mund të
konsiderohen kontakte të ngushta dhe do të duhet të intervistohen nga autoritetet e
shëndetit publik në vendin e hyrjes, nëse konfirmohet rasti i dyshuar.
Në varësi të vendimit të autoriteteve të shëndetit publik, anëtari i ekuipazhit të caktuar për
të ofruar shërbime në bord për pasagjerin e dyshuar, dhe anëtarët e tjerë të ekuipazhit që
mund të kenë qenë në kontakt të drejtpërdrejtë me pasagjerin e dyshuar, duhet të pajisen
me transport në objektet ku mund të pastrohen dhe dezinfektohen para se të kenë kontakt
fizik me njerëzit e tjerë. Përndryshe, si zgjidhje e fundit, pasi të kenë hequr me kujdes PPM
të përdorur dhe të lajnë dhe dezinfektojnë duart e tyre, anëtarët përkatës të ekuipazhit të
kabinës mund të izolohen në bord, në një zonë karantinë, përpara se të kthehen në bazë
ose në destinacionin e ndalimit.
Në koordinim me autoritetet përkatëse të shëndetit publik, operatorët e aeroplanëve duhet
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Konrad-Adenauer-Ufer 3, 50679 Cologne, Germany
Phone: +49 221 89990 000
Web: www. easa. europa. eu/coronav irus-covid-19

Eur opean C entre for
Page 18 of 28
Disease P r evention and C ontrol ( ECDC)
G ustav III:s boulev ard 40, 169 73 S olna, S w e den
P hone +46 (0)8 58 60 10 00
w w w .ecdc.europa.eu

Protokolli i Sigurisë së Shëndetit në Aviacion për COVID-19
Udhëzim për menaxhimin e pasagjerëve të linjave ajrore në lidhje me pandeminë COVID-19
Publikimi nr.: 01 Data e publikimit: 20/05/2020

të përpiqen të marrin informacionin rreth rezultatit të testimit të rastit të dyshuar sa më
shpejt që të jetë e mundur. Anëtari i ekuipazhit që ka ofruar shërbim gjatë fluturimit për
pasagjerin me simptoma të përputhshme me COVID-19 duhet të konsiderohet një kontakt i
ngushtë dhe i kërkohet të marrë masa të përshtatshme izolimi pas kthimit në bazën në
shtëpi. Nëse rasti i dyshuar konfirmohet pozitiv, anëtari(et) e ekuipazhit përkatës duhet të
vendosen në karantinë për
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14 ditë nga kontakti i fundit me pasagjerin e konfirmuar pozitiv, përveç nëse përcaktohet ndryshe nga
autoritetet lokale të shëndetit publik. Nëse testi është negativ, ata mund të rifillojnë detyrat e fluturimit.
Pas largimit të rastit të dyshuar me COVID-19, duhet të bëhet pastrimi dhe dezinfektimi i aeroplanit
në përputhje me udhëzimet e përkohshme të EASA për pastrimin dhe dezinfektimin e aeroplanit19.
PPM e përdorur, si dhe veshjet, maskat për fytyrë, mburojat e fytyrës duhet të hidhen në një qese
të veçantë të mbyllur fort e cila mund të hidhet si mbeturina të rregullta.
Shënim: Periudha e inkubacionit për virusin SARS-CoV-2 është gjetur të jetë ndërmjet 1 dhe 14 ditë, me një
periudhë mesatare të inkubacionit prej 5.1 ditësh. 75% e rasteve kanë një periudhë inkubacioni më të gjatë
se 4 ditë dhe vetëm 2.5% e rasteve kanë një periudhë inkubacioni më pak se 2 ditë 20. Në këtë kontekst,
konsiderohet se, edhe nëse tashmë është në periudhën e inkubacionit, një person ka shumë të ngjarë të mos
jetë kontaminues në 2 ditët e para pas ekspozimit.
Nëse një pasagjer i dyshuar është identifikuar në bord para nisjes, aeroporti dhe autoritetet shëndetësore
lokale duhet të informohen dhe udhëzimet e tyre të ndiqen. Në këtë pikë, nëse nuk ka pasur ndonjë
kontakt specifik të drejtpërdrejtë midis pasagjerit simptomatik dhe anëtarëve të ekuipazhit, nuk duhet të
merren masa shtesë në lidhje me menaxhimin e anëtarëve të ekuipazhit, përveç nëse këshillohet ndryshe
nga autoritetet lokale të shëndetit publik.

3.6

Menaxhimi i pasagjerëve që mbërrijnë dhe atyre transit

OBJEKTIVI:
Të ulët rreziku i mbetur që, nëse një person i infektuar ka qenë në një fluturim ose në
aeroport, ata do të infektojnë pasagjerë të tjerë në aeroportin e mbërritjes dhe/ose në
rajonin e destinacionit.

Zbritja
Pasagjerët duhet të rikujtohen nga operatorët e aeroportit, në koordinim me operatorët e aeroplanëve, të
zbatojnë masat parandaluese të zbatuara të përshkruara në pikën 3.1 dhe parimet përkatëse të përcaktuara
të pikës 3.3 në seksionin e check-in dhe hipjes në bord.
Operatorët e aeroplanëve dhe operatorët e aeroportit duhet të bashkëpunojnë për të siguruar që distanca
fizike të praktikohet sa më shumë që të jetë e mundur gjatë procedurës së zbritjes. Maskat e përdorura
mjekësore për fytyrë duhet të hidhen në mënyrë të sigurt në një qese të mbeturinave të mbyllur fort, e cila
mund të hidhet si mbeturina të rregullta.
Në varësi të objekteve të terminalit dhe paraqitjes së platformës, zbritja mund të bëhet përmes autobusëve
nga aeroplani i parkuar, duke ecur në një mënyrë të ndarë nga aeroplani i parkuar në platformë deri në portë,
dhe në fund duke përdorur shkallët ose urat e ajrit direkt në terminal. Kur autobusët përdoren në procesin e
zbritjes, përdorimi i një sasie të shtuar të autobusëve duhet të konsiderohet se përshtatet për distancën fizike
brenda tyre. Zbritja duhet të kryhet me rreshta duke filluar me rreshtat më të afërt deri në daljet në përdorim,
në rreshtin e rendit të mesëm, vendet e mesme dhe të dritares, ose një procedurë alternative që do të
siguronte distancimin fizik në masën maksimale të mundshme dhe do të shmangte radhët.

19
20

https ://www.e as a .europa .eu/d ocument-libra ry/ge neral -publications /interim-guida nce-aircra ft-clea ning-a nd-dis infection
https ://a nna ls .org/a im/fulla rti cle /2762808/incuba tion -pe riod-corona virus -dis e a s e -2019-covid-19-from-publicly-re porte d

European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Konrad-Adenauer-Ufer 3, 50679 Cologne, Germany
Phone: +49 221 89990 000
Web: www. easa. europa. eu/coronav irus-covid-19

Eur opean C entre for
Page 20 of 28
Disease P r evention and C ontrol ( ECDC)
G ustav III:s boulev ard 40, 169 73 S olna, S w e den
P hone +46 (0)8 58 60 10 00
w w w .ecdc.europa.eu

Protokolli i Sigurisë së Shëndetit në Aviacion për COVID-19
Udhëzim për menaxhimin e pasagjerëve të linjave ajrore në lidhje me pandeminë COVID-19
Publikimi nr.: 01 Data e publikimit: 20/05/2020

Të gjitha objektet e përdorura në procesin e zbritjes duhet t’i nënshtrohen pastrimit dhe ventilimit të
zgjeruar siç përshkruhet në Shtojcën 2.

Karta e lokalizimit të pasagjerit (PLC)
Operatorët e aeroplanëve duhet të sigurojnë, pa vonesë të padrejtë dhe pa paragjykuar rregullat e
zbatueshme për mbrojtjen e të dhënave, të dhënat e mëposhtme për autoritetet përkatëse të shëndetit
publik, pas kërkesës për qëllime të gjurmimit të kontaktit:
Emrin e plotë
Ulësen e caktuar
Numrin e telefonit që punon (ose adresë emaili)
Ky grup i të dhënave përfaqëson një ekstrakt minimal të sugjeruar nga OBSH, IATA, kartela e lokalizimit të
pasagjerëve ICAO (PLC)21. Shih Shtojcën 1 në lidhje me përdorimin e të dhënave të PLC nga shëndetësia
publike për qëllime të gjurmimit të kontaktit.

Ekzaminimi termik në Aeroportin e Mbërritjes
Nëse kërkohet ekzaminim termik në hyrje, p.sh. për shkak të vendimeve/rregulloreve të planit kombëtar të
reagimit, pikat e cekura në Seksionin 3.3 dhe Shtojcën 1 duhet të merren parasysh.
Në mënyrë që të shmanget dyfishimi, pasagjerët që vijnë nga fluturimet e BE/EEA që i janë nënshtruar
ekzaminimit në aeroportin e nisjes duhet të lirohen nga ekzaminimi në hyrje në shtetin e mbërritjes.
Pasagjerët me ethe, të cilat, pas vlerësimit, konsiderohen të dyshuar me COVID-19, duhet të trajtohen në
përputhje me udhëzimet e autoriteteve lokale të shëndetit publik, në kuptim të testimit, transportit dhe
karantinës. Pa paragjykuar më parë, pasagjeri simptomatik, në asnjë rrethanë, nuk duhet të riatdhesohet
në një fluturim të rregullt të pasagjerëve.
Konsiderata të mëtejshme në lidhje me ekzaminimin termik mund të gjenden në Shtojcën 1.

Marrja e bagazhit dhe dalja nga aeroporti i mbërritjes
Pasagjerët duhet të këshillohen nga operatorët e aeroportit që të marrin parasysh masat parandaluese siç
përshkruhet në pikën 3.1 në çdo kohë dhe parimet përkatëse të përcaktuara në seksionin e check-in dhe
hipjes në bord të pikës 3.3, përfshirë përdorimin e objekteve të aeroportit.
Për formalitetet doganore, ku është e mundur rekomandohen shtigjet e gjelbra/kuqe për vetëdeklarime.
Masat e duhura sanitare duhet të merren në pikat sekondare të ekzaminimit për të mbrojtur pasagjerët
dhe stafin. Sugjerohet që qeveritë të thjeshtojnë formalitetet e kontrollit kufitar, duke mundësuar procese
pa kontakt (p.sh. në lidhje me leximin e çipave të pasaportës, njohjen e fytyrës etj.) ose menaxhimin e
rrjedhës së pasagjerëve me zgjidhje digjitale, vendosjen e shtigjeve speciale aty ku është e mundur, dhe
trajnimin e agjentëve të tyre për të zbuluar shenjat e pasagjerëve që nuk ndjehen mirë. Riprojektimi i
mundshëm i sallave të imigracionit duhet të koordinohet midis aeroportit, linjave ajrore dhe qeverisë.
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Operatorët e aeroportit gjithashtu duhet të informojnë pasagjerët që mbërrijnë se pas marrjes së
bagazheve të tyre këshillohen që të largohen nga terminali i mbërritjes sa më shpejt që të jetë e mundur
për të minimizuar mundësinë e transmetimit.
Operatorët e aeroportit duhet të informojnë individët që takojnë dhe përshëndesin dikë që qasja në
terminal është e kufizuar vetëm për pasagjerët, anëtarët e ekuipazhit dhe stafin. Aty ku takimi dhe
përshëndetja nuk mund të shmanget (p.sh. personat që kërkojnë ndihmë) një zonë takimi dhe
përshëndetjeje duhet të vendoset larg portave të daljes nga zona e kufizuar dhe qarkullimi kryesor i
pasagjerëve për të zvogëluar rrezikun e pasagjerëve që vijnë duke përshkuar shtigjet me persona të tjerë.

4

Menaxhimi i anëtarëve të ekuipazhit

OBJEKTIVI:
Të ulët rreziku i mbetur i infeksionit nga pasagjerët ose stafi i aeroportit ose anasjelltas dhe të
shmanget dyfishimi i procedurave.
Anëtarët e ekuipazhit, anëtarët e stafit të aeroportit dhe anëtarët e stafit të furnizuesve të shërbimeve
duhet të përjashtohen nga procedurat e kontrollimit të COVID-19 të aeroportit, subjekt të linjës ajrore ose
operatorit të aeroportit, sipas rastit, duke zbatuar një procedurë ekuivalente për të monitoruar gjendjen
shëndetësore të anëtarëve të tyre.
Për më tepër, operatorët e aeroportit duhet të sigurojnë fluks të veçantë për ekuipazhet në mënyrë që të
sigurojnë që distanca fizike nga pasagjerët të garantohet në çdo kohë.
Masat shtesë operacionale duhet të merren parasysh në përputhje me Udhëzimet EASA për menaxhimin e
anëtarëve të ekuipazhit22.

22 https ://www.e a s a .e uropa .e u/docume nt -libra ry/ge ne ra l -publica tions /guida nce -ma na ge me nt-cre w-me mbe rs
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Shtojca 1 – Provat shkencore dhe konsideratat shtesë
Kontrolli termik në hyrje dhe dalje
Është thelbësore që përderisa lejohet lëvizja e njerëzve brenda ose midis vendeve, ekzistojnë
masa për të minimizuar rrezikun e rishfaqjes së transmetimit të qëndrueshëm në komunitet.
Edhe pse disa raste të importuara të COVID-19 janë zbuluar përmes kontrollit të hyrjes në
aeroportet e destinacionit (p.sh. në Tajvan, ku ka një sistem kontrolli aeroporti që funksionon
gjatë gjithë vitit), provat e disponueshme sugjerojnë që kontrolli hyrjes / daljes nuk është
efektiv ose efikas në zbulimin e paraqitjeve të COVID-19 ose në vonimin ose zbutjen e një
pandemie.
Provat aktuale, përfshirë provat e siguruara në fazat e hershme të pandemisë COVID-19 në
Evropë, tregojnë se kontrolli në hyrje është i paefektshëm në parandalimin e paraqitjes së
virusit SARS-CoV-2. Në një rishikim të fundit të reagimit të shëndetin publik të US-CDC, të
dhënat nga pasagjerët në ardhje në aeroportet e zgjedhura të SH.B.A-së tregojnë se nga 21
Prilli 2020, kontrolli i 268 000 udhëtarëve që ktheheshin zbuloi 14 raste të COVID-19 (afërsisht
5/100 000 udhëtarëve të ekzaminuar)25.
Kontrolli në hyrje i pasagjerëve nuk mbështetet nga provat si një masë efektive për
parandalimin e transmetimit të COVID-19 pasi transmetimi në komunitetit po vazhdon në të
gjitha shtetet e BE/ZEE. Raportet nga koha e shpërthimit të SARS (2003) dhe pandemisë së
influencës A (H1N1) (2009) tregojnë vazhdimisht se kontrolli në hyrje përmes kontrollit të
temperaturës është një masë me kosto të lartë dhe efikasitet të ulët. Për më tepër, një pjesë e
rasteve të COVID-19 është asimptomatike dhe një pjesë e transmetimit ndodh para fillimit të
simptomave.
Sidoqoftë, proceset e shqyrtimit në hyrje/dalje mund të ndihmojnë në parandalimin e
personave të sëmurë nga udhëtimi përmes ajrit dhe të përmirësojnë besimin e publikut26. Veç
kësaj, kjo siguron një mjet shtesë për ofrimin e informacioneve specifike mbi situatën aktuale
udhëtarëve dhe ku të kërkojnë këshilla mjekësore, nëse është e nevojshme.
Për kontrollin në dalje, përvoja e kaluar gjatë shpërthimit të sëmundjes së virusit Ebola (EVD)
në Afrikën Perëndimore në vitet 2014-2016, ka treguar se mund të jetë e dobishme, por EVD
nuk shkaktohet nga një virus i frymëmarrjes dhe në përgjithësi nuk është asimptomatik dhe as
nuk ka transmetim para-simptomatik.

25
26

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6918e2.htm?s_cid=mm6918e2_w
St. John RS et al, Border screening for SARS, EID, 2005;11(1)

Protokolli i Sigurisë së Shëndetit në Aviacion për COVID-19
Udhëzim
për
menaxhimin
e pasagjerëve
të linjave
në lidhje
me ipandeminë
Planifikuesit duhet të marrin parasysh
që një
numër ajrore
relativisht
i madh
rasteve të COVID-19
COVID-19 do
Publikimi nr.: 01 Data e publikimit: 20/05/2020
të jenë potencialisht në fazën e inkubacionit kur udhëtojnë; SARS-CoV-2 ka një periudhë
inkubacioni midis 2-14 ditësh, me 75% të rasteve që shfaqin simptoma midis 4-7 ditësh27. Këta
pasagjerë nuk do të zbulohen përmes kontrollit në hyrje -dalje, madje as

në një skenar ku supozohet një ndjeshmëri e lartë në zbulimin e udhëtarëve simptomatikë. Kjo
është modeluar në fillim të shpërthimit në janar të vitit 2020, ku rreth 75% e pasagjerëve të
infektuar do të dilnin ose të hynin në vend pa u zbuluar28. Që nga ajo kohë, janë grumbulluar
prova në drejtim të faktit se rastet asimptomatike (ose para-simptomatike dhe të lehta) luajnë
një rol të rëndësishëm në transmetimin e COVID-19 (ndoshta deri në 40%)28
Ethet (temperatura e trupit> 37.5 ose 38 ° C) është simptoma për të cilën vendet zakonisht
kontrollojnë pasagjerët në hyrje-dalje. Ethet janë një simptomë jo specifike dhe në rastin e
COVID-19 shpesh raportohen por nuk raportohen në mënyre konsistente. Sipas raportit të
përjavshëm epidemiologjik të ECDC për javën 19-2020 [10], në mbi 65,000 raste të konfirmuara
në laboratorë me COVID-19 të regjistruara në Sistemin Evropian të Mbikëqyrjes (TESSy) ethet u
raportua në 50% prej tyre. Përveç kësaj, ethet janë një simptomë që mund të fshihet
përkohësisht duke përdorur barëra antipiretikë.
Për më tepër, shumëllojshmëria e madhe e pajisjeve të kontrollit (termometra pa kontakt,
skanerët termik dhe të tjera) në dispozicion në treg kërkon që të kushtohet kujdes i veçantë në
kalibrimin dhe vendosjen e pragjeve për kategorizimin e kujtdo si pozitiv në kontroll.
Performanca e pajisjeve është e vështirë të krahasohet për shkak të objektivave dhe mënyrave
të ndryshme të funksionimit. Për më tepër, performanca e pajisjeve ndikohet nga zgjedhja e
vlerës përcaktuese për të vendosur për ekzaminim. Në përgjithësi, performanca e pajisjeve
raportohet si më poshtë:



Ndjeshmëria: 80–99%, që do të thotë se midis 1 dhe 20% të pasagjerëve febril nuk do
të zbulohen (negativ i rremë).
Specifikimi: 75–99%, që do të thotë se midis 1 dhe 25% të pasagjerëve jo-febril do të
raportohen si febril (pozitivë të rremë).

Disa raporte sugjerojnë se marrja e mesatares së disa leximeve e përmirëson saktësinë.29
Përfundimisht, për shkak të transmetimit të vazhdueshëm nëse kontrolli në hyrje-dalje
planifikohet, ai duhet të parashikojë të gjitha pikat e hyrjes dhe të gjithë pasagjerët, duke
përdorur një protokoll specifik për kontrollin parësor dhe sekondar, testimin dhe përcjelljen.
Kjo përfshin burime të mëdha njerëzore dhe laboratorike dhe logjistikë, të cilat do të

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in the EU/EEA and the UK – ninth update, 23 April 2020. Stockholm:
ECDC; 2020. https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-rapid-risk-assessmentcoronavirus-disease-2019-ninth-update-23-april-2020.pdf
28
Quilty Billy J, Clifford Sam, CMMID nCoV working group2, Flasche Stefan, Eggo Rosalind M. Effectiveness of
airport screening at detecting travellers infected with novel coronavirus (2019-nCoV). Euro Surveill. 2020;25(5):
https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.5.2000080
27

29

European Centre for Disease Prevention and Control. Infection prevention and control measures for Ebola virus
disease: Entry and exit body temperature screening measures. Stockholm: ECDC; 2014.
https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/Ebola-outbreaktechnicalreport-exit-entry-screening-13Oct2014.pdf
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COVID-19.

Përdorimi i maskave
Maska mjekësore për fytyrë(e njohur edhe si maskë kirurgjike ose procedurale) është një
pajisje mjekësore që mbulon gojën, hundën dhe mjekrën duke siguruar një pengesë që kufizon
kalimin e një agjenti infektiv midis stafit të spitalit dhe pacientit. Ato përdoren për të
parandaluar spërklat e mëdha të frymëmarrjes dhe spërkatjet që të arrijnë në gojën dhe
hundën e mbajtësit dhe të ndihmojnë në zvogëlimin dhe/ose kontrollin në burim të përhapjes
së spërklave të mëdha të frymëmarrjes nga personi që mban maskën e fytyrës. Maska
mjekësore përputhen me kërkesat e përcaktuara në Standardin Evropian EN 14683: 2014.
Maska jo-mjekësore për fytyrë(ose maskat e “komunitetit”) përfshijnë

forma të ndryshme të maskave të bëra vetë ose atyre komerciale ose mbulesa të fytyrës të
bëra nga lecka, tekstili ose materiale të tjera të tilla si letra. Ato nuk janë të standardizuara dhe
nuk ofrojnë një nivel të qëndrueshëm mbrojtjeje. Për këto arsye maska jo-mjekësore për fytyrë
nuk rekomandohet të përdoret kur nuk është e garantuar një distancë minimale fizike prej 1.5
metrash midis personave.
Maskat për fytyrë rekomandohet kryesisht si një mjet për kontrollin e burimit për personat që
janë simptomatikë për të parandaluar përhapjen e spërklave të frymëmarrjes të prodhuara nga
kollitja ose teshtitja30. Ekzistojnë dëshmi në rritje që personat me simptoma të lehta ose pa
simptoma në fazat para-simptomatike dhe të hershme të infeksionit mund të kontribuojnë në
përhapjen e COVID-19. Një maskë e fytyrës mund të ndihmojë në zvogëlimin e përhapjes së
infeksionit në komunitet duke minimizuar nxjerrjen e spërklave të frymëmarrjes nga individë të
infektuar, të cilët mund të mos dinë se janë të infektuar dhe para se të zhvillojnë ndonjë
simptomë.31
ECDC(Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve) këshillon që përdorimi
i maskave të fytyrës jashtë ambienteve shëndetësore ose të kujdesit shoqëror mund të merret
në konsideratë, veçanërisht kur vizitoni hapësira të nxëna, të mbyllura ose kur përdorni
transportin publik, të cilat janë kushte që zbatohen në kontekstin e aeroporteve dhe avionëve
në bord. Përdorimi i maskave për fytyrë duhet të konsiderohet fuqimisht në aeroporte si për
stafin ashtu edhe për pasagjerët, me theks të veçantë në zonat ose situatat kur distanca fizike
ideale prej 1.5 metrash nuk është e realizueshme.
Përdorimi i maskave të fytyrës në aeroporte duhet të konsiderohet vetëm si masë plotësuese
dhe jo si një zëvendësim i masave parandaluese të përcaktuara, për shembull distancimit
fizik,masat parandaluese te infektimit respirator, higjiena e përpiktë të duarve dhe shmangia e
prekjes së fytyrës, hundës, syve dhe gojës.
Në përgjithësi, maskat e fytyrës duhet të zëvendësohet nëse ato bëhen të lagura ose të
ndotura ose pasi ato mbahen për 4 orë. Udhëtarëve duhet t’iu rikujtohet se ata duhet të
30

ttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4734356/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5058571/
https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0002618&type=printable
31

Using face masks in the community - Reducing COVID-19 transmission from potentially asymptomatic or presymptomatic people through the use of face masks, https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-facemasks-community-reducing-covid-19-transmission
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Sidoqoftë, operatorët e aeroportit gjithashtu duhet të lehtësojnë blerjen e maskave që duhet
të jetë e mundur në terminal në rast se pasagjerët nuk kanë qasje në maska për fytyrë,
paraprakisht.

Ekzistojnë tre paralajmërime kryesore që lidhen me përdorimin e maskave të fytyrës: përdorimi
i drejtë i tyre (procedurat e vënies dhe heqjes, si dhe mënyra se si të menaxhohet mbajtja e
maskës së fytyrës), asgjësimi i duhur i maskave të fytyrës të përdorura dhe ndjenja e rremë e
sigurisë që mund të japë mbajtja e maskës:






Maskë e fytyrës duhet të mbulojë plotësisht fytyrën nga ura e hundës poshtë deri në
mjekër. Para se të vëni dhe hiqni maskën e fytyrës, duhet të bëhet higjiena e duarve
me sapun dhe ujë ose sanitizuesë të duarve me bazë alkooli. Kur hiqni maskën e
fytyrës, ajo duhet të hiqet nga prapa, duke shmangur prekjen e anës së përparme.
Një maskë e përdorur për fytyrën duhet të hidhet siç duhet: në aeroporte, duhet të
merret në konsideratë instalimi i koshave pa prekje, të dedikuar për mbledhjen e
maskave të përdorura të fytyrës; në bord, qeset plastike për përdorim të vetëm duhet
të jenë të disponueshme në çdo ulëse të pasagjerit për heqjen e sigurt të

maskave të fytyrës të përdorura. Të gjitha qeset duhet të jenë të mbyllura mirë dhe më
pas të hidhen si mbeturina të rregullta.
Duhet të merret në konsideratë ndjenja e rremë e sigurisë që mund të krijohet duke
vënë një maskë të fytyrës: maskat e fytyrës funksionojnë kryesisht si një burim kontrolli
për spërklat e nxjerrja, dhe jo si një burim mbrojtjeje për mbajtësin. Pasagjerët duhet
të informohen për këtë dhe për rëndësinë e mbajtjes së distancës fizike dhe
praktikimit të higjienës së shpeshtë të duarve, së bashku me masat e duhura
parandalimin e infeksionit respirator, për të zvogëluar rrezikun e infeksionit.

Distancimi fizik
Studimet aktuale shkencore dhe artikujt32 konfirmojnë se në përgjithësi, distanca në të cilën
arrijnë spërklat e mëdha të frymëmarrjes është 1.5 metra në të folurit normal dhe deri në 2
metra tek kollitjet. Për këtë arsye, operatorët e aeroplanëve, operatorët e aeroporteve dhe
ofruesit e shërbimeve duhet të sigurojnë që distanca fizike prej 1.5 metrash të ruhet kudo që të
jetë e mundur në mënyrë operacionale. Në rast se distanca fizike nuk mund të garantohet për
shkak të kufizimeve operacionale, operatori i aeroportit duhet të zbatojë masa për zvogëlimin e
rrezikut, siç është sigurimi i maskave të fytyrës për pasagjerët.
Për të zvogëluar numrin e njerëzve në terminal, dhe rrjedhimisht për të lehtësuar distancën
fizike, operatorët e aeroportit, në koordinim me operatorët e aeroplanit, duhet të informojnë
pasagjerët para mbërritjes në aeroport se hyrja në terminal është e kufizuar vetëm për

32 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15459620590918466

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1600-0668.2007.00469.x
https://asmedigitalcollection.asme.org/biomechanical/article-abstract/129/3/341/469879/Transport-Characteristics-ofExpiratory-Droplets?redirectedFrom=fulltext
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007800
https://medium.com/@Cancerwarrior/covid-19-why-we-should-all-wear-masks-there-is-new-scientific-rationale280e08ceee71
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duhet të sinjalizojnë qartë pikën përtej së cilës personat shoqërues nuk lejohen të kalojnë.

Kur lejohet nga ngarkesa e pasagjerit, konfigurimi i kabinës dhe kërkesat për masa dhe
ekuilibër, operatorët e aeroplanit duhet të sigurojnë, në masën e mundur, distancimin fizik
midis pasagjerëve. Kjo mund të arrihet duke lënë të paktën një ulëse të zbrazët midis
pasagjerëve, duke rritur distancën midis ulëseve ose duke lënë çdo të dytin rresht bosh.
Anëtarët e familjes dhe personat që udhëtojnë së bashku si pjesë e të njëjtës familje mund të
ulen pranë njëri-tjetrit. Procesi i caktimit të ulëseve duhet të modifikohet në përputhje me
rrethanat.
Nëse distancimi fizik nuk mund të garantohet për shkak të ngarkesës së pasagjerit, konfigurimit
të ulëseve ose kufizimeve të tjera operative, pasagjerët dhe anëtarët e ekuipazhit në bordin e
një aeroplani duhet t’i përmbahen në çdo kohë të gjitha masave të tjera parandaluese përfshirë
higjienën e rreptë të duarve dhe masat parandaluese të infeksionit respirator dhe duhet të
mbajnë një mjekësor maskë fytyre. Operatorëve të avionëve u kërkohet të rregullojnë më tej
sistemin e ventilimit të kabinës dhe të zvogëlojnë kohën në tokë për të minimizuar rrezikun e
kontaminimit.
Kartela/të dhënat e gjetjes së lokacionit të pasagjerit
Formulari ose kartela e gjetjes së lokacionit të pasagjerëve është zhvilluar në një bashkëpunim
midis OBSH, ICAO(Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil) dhe

IATA(Shoqata Ndërkombëtare e Transportit Ajror) për të ndihmuar autoritetet e shëndetit
publik në kryerjen e gjurmimit të kontakteve të pasagjerëve që janë potencialisht të ekspozuar
ndaj një sëmundjeje ngjitëse [3].
Gjurmimi i kontakteve kryhet rregullisht në bashkëpunim me autoritetet e aviacionit civil dhe
operatorët e aeroplanëve për të identifikuar kontaktet e mundshme në kontekstin e
sëmundjeve të ndryshme ngjitëse (p.sh. TB, meningjiti, fruthi). Qëllimi i identifikimit dhe
menaxhimit të kontakteve të rasteve të mundshme ose të konfirmuara të COVID-19 është
identifikimi i shpejtë i rasteve dytësore. Gjurmimi i kontakteve është një masë thelbësore për
të luftuar epideminë në zhvillim e sipër të COVID-19, në lidhje me gjetjen e rasteve aktive dhe
testimin, dhe në sinergji me masat e tjera të tilla si distancimi fizik. Gjurmimi i kontakteve është
thelbësor në fazën aktuale të pandemisë COVID-19 kur shtetet po rregullojnë masat e tyre të
kontrollit
Ekziston nevoja për një metodë efikase për transmetimin e të dhënave të nevojshme tek
autoritetet e shëndetit publik, siç është përmes ofrimit të informacionit në mënyrë elektronike
nga operatorët e aeroplanëve. Të dhënat e lokacionit të udhëtarëve duhet të bëhen të
disponueshme sa më shpejt të jetë e mundur për autoritetet e shëndetit publik për fillimin e
kontaktit me pasagjerët e ekspozuar. Disponueshmëria e shpejtë e të dhënave për gjetjen e
lokacionit të pasagjerëve është jashtëzakonisht e rëndësishme për suksesin dhe efektivitetin e
operacioneve të gjurmimit të kontaktit në mënyrë që autoritetet shëndetësore publike të
identifikojnë dhe njoftojnë njerëzit që ishin ulur në afërsi me një rast të infektuar dhe t'u japin
atyre këshilla sipas rregullit.
ECDC(Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve) nuk do të këshillonte
që të kombinohen të dhënat e lokacionit të pasagjerëve dhe informacioneve/të dhënave të
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e pasagjerëve dhe detajet e fluturimit.

Për të lehtësuar vendndodhjen e pasagjerëve, nevojitet një grup minimal i të dhënave. Rubrika
1 tregon të dhënat e propozuara të nevojshme (me të kuqe) dhe opcionale (me të zezë) të
pasagjerëve që mund të kërkohen nga autoritetet e shëndetit publik për qëllime të gjurmimit
të kontakteve.
Bashkëpunimi me operatorët e aeroplanëve duhet të jetë i vazhdueshëm për të identifikuar
mënyrën më të lehtë për të siguruar me kohë të dhënat e nevojshme të pasagjerëve për
gjurmimin efektiv të kontakteve. Shtetet Anëtare do të duhet të vlerësojnë nëse transferimi i të
dhënave për vendndodhjen e pasagjerëve nga linjat ajrore tek autoritetet e shëndetit publik
përputhet me kërkesat e Legjislacionit të Përgjithshëm të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR),
duke marrë parasysh kërkesat ligjore sipas ligjit të tyre kombëtar.

1) Identifikimi i pasagjerit (i disponueshëm për kompaninë ajrore përmes prenotimit /
kontrollit / përfshirë në të dhënat për emrin e pasagjerit(PNR)):
Emri - nevojitet
Mbiemri - nevojitet
Data e lindjes - Opcionale, e dobishme për të ndihmuar në diferencimin e personave me
emra të njëjtë
Gjinia - opcionale
Mosha - opcionale
Numri i pasaportës (përfshirë autoritetin lëshues dhe datën e skadimit) - opcionale
2) Detajet e udhëtimit (të disponueshme për kompaninë ajrore përmes prenotimit /
kontrollit / përfshirë në të dhënat për emrin e pasagjerit-PNR):
Numri i ulëses - nevojitet
Detajet e fluturimit (numri dhe data, qyteti i nisjes dhe mbërritjes: tashmë të njohura pasi
PH është gjurmimi i kontaktit)
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prenotimit / kontrollit, ose mund të kërkohen):
Adresa në qytetin e mbërritjes: opcionale
Adresa e qëndrimit të përhershëm: opcionale
Kontakti funksional: celulari dhe e-maili - nevojitet (gjithashtu, mesengjeri i FB, WhatsApp,
Twitter)

Shtojca 2 – Njoftimi për gjendjen shëndetësore para lëshimit të Lejekalimit në Bord
Një shembull i një njoftimi për gjendjen shëndetësore, që duhet të kryhet përpara lëshimit të
një lejekalimi në bord, është paraqitur më poshtë. Duhet të bëhet e qartë se kjo vlen për
secilin pasagjer individual në një prenotim për më shumë se një person.
Unë e kuptoj që duhet të informoj për <emrin e kompanisë ajrore ose agjentit të
udhëtimit> sa më parë që të jetë e mundur dhe se në asnjë mënyrë të raportohem në
aeroport për fluturim, nëse aplikohet ndonjë nga deklaratat e mëposhtme:


Unë jam diagnostikuar me COVID-19 në çfarëdo kohë gjatë 14 ditëve para fluturimit
tim.
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humbje e shijes ose mbajtje ere; gulçim) në çfarëdo kohë gjatë 8 ditëve para fluturimit
tim.
 Kam qenë në kontakt të ngushtë (p.sh. më pak se 2 metra për më shumë se 15 minuta)
me një person që ka COVID-19 në periudhën 14 ditë para fluturimit tim.
 Mua më kërkohet nga rregulloret vendore ose kombëtare që të jem në karantinë për
arsye që ndërlidhen me COVID-19 për një periudhë që përfshin datën e fluturimit,

Unë e kuptoj që cilado nga këto rrethanave do të rezultojë në refuzimin për të proceduar
me udhëtimin tim nëse nuk i zbuloj këto informacione kompanisë ajrore dhe nëse
rrethanat e mia identifikohen në vendndodhje të aeroportit.

Kjo deklaratë duhet të përditësohet në përputhje me zhvillimet më të fundit në testimet
mikrobiologjike të COVID-19.

Shtojca 3 – Promovimi i Sigurisë Shëndetësore
Udhëzime të përgjithshme:
- Mbani maska mjekësore për fytyrë, siguroni përdorimin dhe heqjen e duhur të tyre, dhe
zëvendësoni atë çdo 4 orë (përveç nëse udhëzimet thonë ndryshe)
- Mbani distancimin fizik (1.5 metra)
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- Mbuloni gojën dhe hundën me një faculetë ose bërryl kur teshtini ose kolliteni
- Kufizoni kontaktin e drejtpërdrejtë me sipërfaqet dhe njerëzit
- Jini të sjellshëm me njëri-tjetrin - është mënyra e vetme që do ta kapërcejmë këtë
Para nisjes për në aeroport:
- Plotësoni Pyetësorin e Monitorimit të Shëndetit të linjës tuaj ajrore
- Mos udhëtoni në aeroport nëse i jeni përgjigjur me po cilësdo nga pyetjet në pyetësor
- Jini të vetëdijshëm se vetëm udhëtarët duhet të hyjnë në terminalin e aeroportit në mbërritje
dhe nisje. (Të vetmit njerëz të tjerë që duhet të hyjnë në terminal janë njerëzit që shoqërojnë
ose kanë për të marr një pasagjer që kërkon ndihmë - Personat me lëvizje të zvogëluar ose të
mitur të pashoqëruar)
- Lexoni materialin e promovimit të sigurisë shëndetësore të linjës tuaj ajrore
- Kontrolloni se keni maska të mjaftueshme mjekësore për fytyrë dhe xhel sanitizues për
udhëtimin tuaj
- Sigurohuni që të lini kohë të mjaftueshme për udhëtimin tuaj, përfshirë kontrollet në aeroport
Në aeroport:
- Pyesni një anëtar të stafit nëse keni ndonjë pyetje/dyshim ose ndjeheni të shqetësuar (ata
janë aty për t'ju ndihmuar në këtë situatë të re)
- Jini të përgatitur për kontrollin termik në aeroport
- Bëni gati pyetësorin tuaj për Monitorimin e Shëndetit (nëse nuk është elektronike)
- Përdorni pengesat fizike
- Kontrolloni çantën tuaj kurdo që është e mundur
- Minimizoni përdorimin tuaj të hapësirave në aeroport
- Nëse nuk mbani maskë përgatituni që të ju refuzohet kalimi në bord
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- Pyesni ekuipazhin e kabinës nëse keni ndonjë pyetje/dyshim ose ndiheni të shqetësuar (ata
janë aty për t'ju ndihmuar në këtë situatë të re) dhe jini të njerëzishëm me ta.
- Shikoni demonstrimin e sigurisë së kabinës, në mënyrë që të dini se çfarë po ndodh gjatë
fluturimit tuaj.
- Zvogëloni përdorimin e pipëzave individuale të furnizimit me ajër në masën maksimale të
mundshme.

European Union Aviation Safety Agency (EASA)

Konrad-Adenauer-Ufer 3, 50679 Cologne, Germany
Phone: +49 221 89990 000
Web: www.easa.europa.eu/coronavirus-covid-19
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