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PROCEDURAT E MENAXHIMIT TË PUNBS
1. Hyrje/Përshkrimi i Projektit
Objektivat kryesorë të "Projektit emergjent covid-19 për Kosovën" janë parandalimi, zbulimi dhe reagimi
ndaj kërcënimit të paraqitur nga COVID-19 dhe forcimi i sistemeve kombëtare për gatishmërinë e
shëndetit publik. Arritja e rezultateve të projektit do të matet përmes treguesit të rezultateve të nivelit
PDO si vijon: Numri i njerëzve të testuar për identifikimin e COVID-19 sipas protokollit të miratuar nga
MSH-ja, shkalla e rimëkëmbjes nga COVID-19, numri i përfituesve që marrin mbështetje financiare për të
mundësuar distancimin shoqëror.
Shpërthim i sëmundjes së koronavirusit (COVID-19) i shkaktuar nga koronavirusi i ri 2019 (SARS-CoV-2)
është përhapur me shpejtësi në të gjithë botën që nga dhjetori i vitit 2019, pas diagnostikimit së rasteve
fillestare në Wuhan, provinca e Hubei në Kinë. Që nga fillimi i marsit të vitit 2020, numri i rasteve jashtë
Kinës është rritur trembëdhjetëfish dhe numri i vendeve të prekura është trefishuar. Më 11 mars, 2020,
Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) e shpalli pandeminë globale gjersa koronavirusi përhapet me
shpejtësi në të gjithë botën .Që nga 20 prilli 2020, shpërthimi ka rezultuar në rreth 2,425,437 raste, dhe
166,058 vdekje në 210 shtete1
Me rritjen e incidencës së COVID-19 në Kosovë, sistemi i shëndetit publik është nën presion të
jashtëzakonshëm. Në Kosovë nga 3 janari 2020 deri më 29 prill janë regjistruar 104,674 raste të infektuara
të konfirmuara të Covid-19, me 2,143 vdekje në vend. Që nga 23 Prilli, një total prej 22,096 doza vaksine
janë administruar. Rastet e konfirmuara janë të shpërndara në të gjitha komunat, me përqendrimin më
të madh të rasteve në Prishtinë, Ferizaj, Fushe Kosovë dhe Gjilan. Shumica e rasteve
të konfirmuara janë të moshave 20-29 vjeç, të ndjekur nga i njëjti numër rastesh për grupmoshat 30-39,
40-49 dhe 50-59. Rasti i parë i raportuar në Kosovë ishte një rast i importuar nga Italia më 13 mars 2020.
Qeveria e Kosovës veproi shpejt duke e shpallur Emergjencën e Shëndetit Publik në të gjithë vendin që
nga 15 marsi i vitit 2020 dhe krijoi Komitetin Kombëtar për Koordinim dhe Monitorim të situatës me
COVID-19, i cili menjëherë filloi të punojë me institucionet shëndetësore të vendit, agjencitë e Kombeve
të Bashkuara, autoritetet lokale të sigurisë si dhe donatorët ndërkombëtarë për të vendosur karantinën,
kontrollet kufitare dhe evakuim mjekësor të shtetasve që kthehen. Ministria e Shëndetësisë (MSH), si
agjencia kryesore për planifikimin dhe reagimin kombëtar COVID-19, ka iniciuar planet e veprimit për t'iu
përgjigjur epidemisë, duke përfshirë Planin Kombëtar të Gatishmërisë dhe Reagimit për COVID-19.
Kosova ka ndërmarr veprime për të parandaluar kalimin e COVID-19 në fazën e transmetimit në komunitet
dhe rrjedhimisht në një epidemi. Ashtu si vendet e tjera në rajon, Kosova mbylli të gjithë kufijtë përfshirë
aeroportin. Një veprim i të gjithë qeverisë është mobilizuar për të luftuar koronavirusin, duke përfshirë
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edhe shkallëzimin e mekanizmave të reagimit emergjent në të gjithë sektorët. Ka pasur një përgjigje
pozitive dhe pajtueshmëri me masat nga shoqëria dhe është i dukshëm ngritja e besimit në masat
mbrojtëse të qeverisë dhe udhëzimet për distancimin shoqëror. MSH ka filluar një fushatë të fuqishme
për komunikimin e rreziqeve përmes mediave sociale, transmetimeve televizive dhe mediave të tjera. Në
frontin shëndetësor, vendi tani është duke punuar shumë për të siguruar mjaftueshmërinë e kapacitetit
të hospitalizimit me personelin e nevojshëm në rast të transmetimit më të madh në komunitet. Veprimet
e fundit emergjente në këtë drejtim kanë përfshirë përgatitjen e paketës fiskale ekonomike prej 170
milion euro si përgjigje ndaj krizave të Covid 19. Brenda kësaj pakete ka edhe masa për sektorin e
shëndetësisë. Që nga 16 Prilli, vendi është nën shtetrrethim në përpjekje për të kufizuar përhapjen e
COVID-19. Lëvizja e të gjithë qytetarëve është e kufizuar në 1.5 orë në ditë. MSH-ja po bën të
disponueshme udhëzime, informacione dhe përditësime të përgjigjes lidhur me COVID -19 në faqen e saj
të internetit2për qasje të lehtë. Faqja e internetit e qeverisë azhurnohet me të gjitha urdhëresat qeveritare
dhe numrat e telefonit të kontaktit të secilës ministri duke ofruar informacionin përkatës, përfshirë
shërbimet online.
LMP-

Për t'iu përgjigjur shpërthimit, sistemi shëndetësor dhe infrastruktura e tij kërkon përshkallëzimin për të
forcuar kapacitetet e mbikëqyrjes dhe menaxhimit të sëmundjes. Kufizimet përfshijnë mungesën e
ofruesve të trajnuar të kujdesit shëndetësor, punëtorëve shëndetësor, pajisjeve për mbrojtje personale
(PME), kompleteve të testimit dhe laboratorëve me kapacitetet e kërkuara, mosrespektimin nga publiku
i gjerë i masave të sigurisë dhe numri i kufizuar i qendrave të pajisura me pavijone izolimi për karantinim
dhe trajtim.
Meqenëse kufizimet e punës dhe udhëtimit brenda dhe jashtë vendit, mbyllja e kufijve dhe kufizimi i
lëvizjes, të kombinuara ka të ngjarë të ngadalësojnë aktivitetin ekonomik dhe rritjen ekonomike, sektorët
që kanë nevojë urgjente për mbështetje janë duke marr fondet e dedikuara. Megjithatë, Qeveria ende
nuk ka përmirësuar strategjitë e saj për të forcuar masat sociale në mbështetje të komuniteteve në nevojë,
veçanërisht tek të moshuarit, të varfrit, gratë dhe fëmijët, njerëzit që humbasin të ardhurat, dhe jetesa
në një mjedis të mbyllur mund të rrisë rrezikun e dhunës dhe të përkthehet në rritje të varfërisë, pasigurisë
ushqimore dhe ushqyese dhe zvogëlim të qasjes në kujdesin shëndetësor përtej COVID-19, veçanërisht
nëse kriza vazhdon.
Projekti i propozuar i Kosovës për reagim emergjent COVID-19 (P173819) synon të parandalojë, zbulojë
dhe përgjigjet ndaj kërcënimit nga COVID-19 dhe të forcoj sistemet kombëtare për gatishmërinë e
shëndetit publik në Kosovë. Projekti e mbështet përmirësimin e kapaciteteve të sektorit shëndetësor për
zbulim të sëmundjes përmes sigurimit të ekspertizës teknike, pajisjeve dhe sistemeve laboratorike për të
siguruar gjetjen e shpejtë të rasteve dhe gjurmimin e kontakteve, në përputhje me udhëzimet e OBSH-së
në planin e përgjigjes strategjike. Banka Botërore është duke u koordinuar nga afër me partnerët të cilët
janë harmonizuar për të mbështetur Qeverinë, siç janë delegacioni i BE-së dhe OBSH-ja.
Projekti përfshin përbërësit e mëposhtëm:
 Komponenti 1: Fuqizimi i ofrimi të kujdesit shëndetësor dhe sistemit shëndetësor,
 Komponenti 2: Mbështetja e ekonomive familjare në respektimin e masave kufizuese për mbrojtje
të shëndetit publik
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 Komponenti 3: Monitorimi i projektit, komunikimi dhe angazhimi i komunitetit dhe komponent
shtesë për vaksinën
LMP-

Komponenti 1: Fuqizimi i ofrimi të kujdesit shëndetësor dhe sistemit shëndetësor:
Ky komponent ofron mbështetje të menjëhershme për qeverinë në parandalimin e rasteve të reja të
COVID-19, për të kufizuar transmetimin lokal përmes strategjive të gjurmimit të kontakteve dhe kufizimit
të tyre si dhe trajtimit të rasteve të konfirmuara, përfshirë ato më të rëndat.
Do të bëhen investime shtesë në rrjetin paraekzistues të kujdesit shëndetësor të Kosovës dhe
në hierarkinë e vendosur të institucioneve të specializuara.
Komponenti 2: Mbështetja e ekonomive familjare në respektimin e masave kufizuese për

mbrojtje të shëndetit publik
Ky komponent e ka mbështetur Qeverinë në financimin e Skemës së Asistencës Sociale (SAS) që të (i)
siguroj që pagesat aktuale të ndihmës sociale bëhen me kohë, duke pasur parasysh kufizimet fiskale me
të cilat përballet vendi; (ii) financojnë rritjen e vlerës së përfitimeve që u ndahen përfituesve të SAS në
mënyrë që të ndihmohen ata në plotësimin e nevojave të tyre themelore përballë rritjes së kostove të
kujdesit shëndetësor dhe humbjes së burimeve të tjera të të ardhurave; dhe (iii) zgjerojnë mbulimin e SAS
për më shumë familje të cilat kanë humbur burimet e tyre të të ardhurave si rezultat i pandemisë dhe që
nuk marrin mbështetje nga programet e tjera qeveritare.
Qeveria e Republikës së Kosovës ka mbështetur përfituesit e të gjitha skemave sociale dhe pensionale në
mënyrë që të sigurojë ndihmë për këto kategori në përballimin e pandemisë COVID-19. Në këtë drejtim,
përmes vendimeve të Qeverisë është caktuar rritja prej 30 eurove për të gjithë përfituesit e skemave
sociale dhe pensionale që marrin një pagesë mujore deri në njëqind (100) euro. Ministria e Punës dhe
Mirëqenies Sociale (MPMS) ka bërë pagesa nga Skema e Ndihmës Sociale (SAS) për përfituesit për
periudhën që mars-qershor 2020, duke përfshirë sigurimin e pagesave të dyfishta për periudhën mars dhe
maj 2020, të financuara në mënyrë retroaktive. Të gjitha transferimet e parave të gatshme për përfituesit
e skemës së asistencës sociale dhe programi i transferimit të parave të gatshme (masa 15) është
disbursuar siç është planifikuar.
Komponenti 3: Monitorimi i projektit, komunikimi dhe angazhimi i komunitetit:
Ky komponent do mbështesë zbatimin e projektit në administrimin e përgjithshëm të projektit (përfshirë
menaxhimin e projektit dhe funksionet e menaxhimit financiar), si dhe monitorimin dhe raportimin e
rregullt të zbatimit (përfshirë vlerësimet e kërkuara fiduciare). Strukturat dhe kapacitetet ekzistuese
qeveritare do të përdoren për aq sa është e mundur. Ky komponent do të financojë kostot operative,
pajisjet dhe trajnimin e nevojshëm për menaxhimin e përgjithshëm të projektit. Këto mund të forcohen

me emërimin dhe/ose rekrutimin e personelit shtesë/konsulentëve përgjegjës për zbatimin e
përgjithshëm të projektit, përfshirë aktivitetet në lidhje me Kornizën Mjedisore dhe Sociale
(KMS), komunikimet dhe shtrirjen, prokurimin, menaxhimin financiar dhe fusha të tjera teknike .
Përveç kësaj, Ky komponent do të mbështesë edhe (i) zhvillimin dhe shpërndarjen e materialeve
themelore të komunikimit në COVID-19 për publikun e gjerë (p.sh. fletë të fakteve ose “çka duhet
bërë” dhe “çka nuk duhet bërë” për publikun e gjerë, reklama televizive, video sensibilizuese etj.
.); (ii) zhvillimi dhe zbatimi i materialeve dhe aktiviteteve të shtrirjes në terren dhe
ndërgjegjësimit të dizajnuara për të arritur tek më të cenuarit, përfshirë edhe më të vjetrit; dhe,
(iii) marrjen e të dhënave dhe reagimeve kthyese (feedback) nga komunitetet dhe përfituesit e
5

Projekti AF-Kosovë i Emergjencës COVID-19
(P176661)
LMP-

asistencës sociale, përfshirë monitorimin e efektivitetit të këtyre intervenimeve nga qeveria. Për
të thjeshtuar shtrirjen (arritjen) në komunitet dhe për të ndërtuar mbi sistemet ekzistuese të
qeverisë, ky komponent do të mbështesë edhe zhvillimin e platformave digjitale dhe fushatave
të mediave sociale që janë të përshtatshme për celularë dhe të afta për të arritur grupet e
cenueshme. Projekti Emergjent COVID-19 për Kosovën është duke u përgatitur nën Kornizën
Mjedisore dhe Sociale të Bankës Botërore (KSM). Sipas Standardit Mjedisor dhe Social SMS 10
mbi "Angazhimi e palëve të interesit dhe zbulimi i informacionit", agjencitë zbatuese duhet t'u
sigurojnë palëve të interesit informacione me kohë, të përshtatshme, të kuptueshme dhe të
qasshme si dhe të këshillohen me ta në një mënyrë të përshtatshme kulturore, e cila është e lirë
nga manipulimet, ndërhyrjet , detyrimi, diskriminimi dhe frikësimi.
Financimi shtesë, Projekti Emergjent COVID-19 për Kosovën (176661)
FSH i propozuar do të sjellë ndryshime në Komponentin 1 me rritjen e aktiviteteve përmes
nënkomponentit ekzistues 1.1 Forcimi i kapaciteteve për zbulimin e hershëm të rasteve, konfirmimin,
gjurmimin e kontakteve, raportimin dhe monitorimin, Nënkomponenti 1.2 forcimin e kapaciteteve dhe
elasticitetit të sektorit shëndetësor dhe me shtimin e një nënkomponenti të ri (1.3) për të mbështetur
prokurimin dhe shpërndarjen e vaksinave.
Komponentët FSH
Nënkomponenti 1.1 FSH do të mbështesë forcimin e sistemeve të mbikëqyrjes së sëmundjeve dhe
laboratorëve të shëndetit publik duke i pajisur ato në mënyrë adekuate me pajisje diagnostike, reagentë
dhe lëndë të tjera harxhuese.
Nënkomponenti 1.2: FSH do të lejojë investime të mëtejshme për të financuar prokurimin e furnizimeve
mjekësore për të forcuar shpërndarjen e sistemit shëndetësor për pacientët me COVID-19 dhe do të
mbështesë qëndrueshmërinë e shërbimeve thelbësore shëndetësore përmes prokurimit të barnave
thelbësore emergjente dhe pajisjeve thelbësore për të gjitha nivelet e kujdesit. Trajnimi i ofruesve
mjekësorë do të zgjerohet për të përfshirë module për parandalimin e infeksionit brenda spitalit dhe
trajnime të specializuara të anesteziologëve. Aktivitete shtesë që do të mbështeten: zhvillimi i një
masterplani të kujdesit shëndetësor; parashikimin e nevojave në lidhje me vaksinat, furnizimet dhe
pajisjet; dhe mbështetje për Fondin e Sigurimeve Shëndetësore i cili menaxhon trajtimin e pacientëve
jashtë vendit-përfshirë për COVID-19 dhe efektet negative të vaksinës. Përveç kësaj, ky nënkomponent
do të mbështesë MSH-në në zhvillimin e një udhëzuesi kombëtar se si të mirëmbahen dhe rriten
shërbimet e shëndetit mendor brenda KSHP-ve gjatë COVID-19. Një numër mësuesish, ofruesish të
kujdesit shëndetësor dhe infermierë do të trajnohen se çfarë pyetjesh duhet të bëjnë, cilat shenja duhet
të kërkojnë dhe çfarë të bëjnë nëse një pacient po lufton me shëndetin mendor dhe/ose dhunën në familje
të lidhur me COVID-19.
Nënkomponenti 1.3: Prokurimi dhe shpërndarja e vaksinave
Nënkomponenti 1.3 i propozuar do të financojë prokurimin e vaksinave në përputhje me Planin Kombëtar
të Shpërndarjes dhe Vaksinimit të Kosovës (PKSHVK) në fazat 2 dhe 3.
Ky nënkomponent gjithashtu do të mbështesë investimet për sjelljen e sistemeve të imunizimit dhe
kapacitetin e ofrimit të shërbimeve në nivelin e nevojshëm për të shpërndarë me sukses vaksinat COVID6
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19 në shkallë, të cilat mund të ofrojnë mundësi për të përmirësuar qëndrueshmërinë klimatike,
efikasitetin e energjisë dhe elasticitetin ndaj fatkeqësive natyrore. Për këtë qëllim, FSH është përgatitur
të ndihmojë Qeverinë e Kosovës, duke punuar me GBB, OBSH, UNICEF/PAHO dhe partnerë të tjerë
zhvillimor, për të kapërcyer pengesat siç identifikohet në vlerësimin për gatishmërisë e vaksinave COVID19 në vend.
Aktivitetet kryesore për të mbështetur shpërndarjen e vaksinave përfshijnë:
LMP-

a.

Fushata komunikimi dhe sistemet e TI-së;

b.

Mbështetje për zbatimin e Sistemit të Monitorimit të Efekteve Anësore Pas Vaksinës (EPPV).
Zhvillimi i procedurave standarde të funksionimit (PSO) dhe standardizimi i formave të
raportimit, si dhe zhvillimi i zgjidhjeve dixhitale për raportimin e efekteve të dëmshme të
vaksinave nga mjekët në IKSHP dhe integrimin teknik ndër-agjenci bazuar në PSV-të e
zhvilluara;

c. Menaxhimi i mbeturinave: Nënkomponenti do të ndihmojë në sigurimin e sistemeve të sigurta të
menaxhimit dhe depozitimit të mbeturinave mjekësore duke mbështetur punët civile për të zgjeruar
kapacitetin e objektit të caktuar në QKUK, duke mobilizuar dhe trajnuar personelin shëndetësor për të
krijuar procedurat e duhura në vend, dhe për ekipet mobile të angazhuara për fillimin e vaksinimit. Ai
gjithashtu do të financojë prokurimin e pajisjeve të nevojshme siç janë shkatërruesit/inceneratorët e
gjilpërave që do të jenë në dispozicion për secilën njësi vaksinimi, autoklavët, copëtuesit dhe pajisjet tjera
të dezinfektimit për të përgatitur mbeturinat për deponitë sanitare pas dezinfektimit.
Komponenti 3: Menaxhimi i Projektit, Komunikimet dhe Angazhimi i Komunitetit
Në kuadër të nën-komponentit të ri 1.3 dhe aktivitetet e zgjerimit në Nënkomponentët 1.1 dhe 1.2,
Komponenti 3 do të rritet paksa për të vazhduar mbështetjen e administrimit të përgjithshëm të Projektit
(përfshirë menaxhimin e projektit dhe funksionet e menaxhimit financiar), monitorimin dhe raportimin e
rregullt të zbatimit, si dhe aktivitetet e angazhimit të komunitetit dhe dhunës me bazë gjinore (GBV). Ai
do të financojë kostot operative, pajisjet dhe trajnimin e nevojshëm për menaxhimin e përgjithshëm të
Projektit në MSH dhe MFT, dhe do të vazhdojë të mbështesë krijimin e mekanizmave për të marrë të
dhëna dhe reagime nga komunitetet, përfshirë monitorimin nga Qeveria e efektivitetit të këtyre
intervenimeve FSH, Për të thjeshtuar shtrirjen (arritjen) në komunitet dhe për të ndërtuar mbi sistemet
ekzistuese të qeverisë, ky komponent do të mbështesë edhe zhvillimin e platformave digjitale dhe
fushatave të mediave sociale që janë të përshtatshme për celularë dhe të afta për të arritur grupet e
cenueshme.

2. PASQYRA E PËRDORIMIT TË PUNËS NË PROJEKT
Kjo Procedurë e Menaxhimit të Punës (PMP) është përgatitur për projektin amë " për Projektin Emergjent
COVID-19 për Kosovën" (P173819) për të siguruar pajtueshmërinë me Standardin Mjedisor dhe Social 2
për Punën dhe Kushtet e Punës (ESS2) të Kornizës Mjedisore dhe Sociale të Bankës Botërore (ESF) dhe
legjislacionit dhe rregulloreve kombëtare të Qeverisë së Kosovës. Është pjesë e Kuadrit të Menaxhimit
Mjedisor dhe Social (KMMS) e zhvilluar për këtë projekt si një dokument udhëzues.
PMP -ja e projektit amë është përditësuar për të pasqyruar aktivitetet në kuadër të Financimit Shtesë dhe
të dhëna shtesë të shënuara në këtë model.
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Në përputhje me rrethanat, qëllimi kësaj PMP-je është të lehtësojë planifikimin dhe zbatimin e projektit
duke identifikuar kërkesat kryesore të punës, rreziqet që lidhen me të, dhe procedurat dhe burimet e
nevojshme për të adresuar çështjet e punës të lidhura me projektin. PMP-ja përcakton udhëzime të
përgjithshme të rëndësishme për forma të ndryshme të punës, por edhe çështje dhe shqetësime që lidhen
me konsideratat e COVID-19.
Projekti do të përfshijë kategori të ndryshme të punëtorëve, disa prej të cilëve do të angazhohen në
aktivitete që ngrenë shqetësime mbi ekspozimin ndaj COVID-19. Sipas ESS2, punonjësit e projektit mund
të klasifikohen në katër grupet e mëposhtme: a) Punëtorët e drejtpërdrejtë- konsulentët PIU dhe
konsulentët e punësuar drejtpërdrejt me afat të shkurtër, por edhe 300+ staf të kujdesit shëndetësor,
mjekë, teknikë, infermierë, mikrobiologë, teknikë laboratori që kanë përfunduar kohët e fundit shkollat
përkatëse, të cilët do të punësohen përkohësisht për të ndihmuar sistemin e kujdesit shëndetësor, dhe
do të paguhen nga ky projekt), punëtorë të kontraktuar (rinovime të vogla të qendrave të kujdesit
shëndetësor, si dhe konsulentë që punojnë për kontrata të ndryshme të AT (asistent teknike), punëtorë
të furnizimit parësor, dhe punëtorët e komunitetit. Për shkak të natyrës së punës që do të bëhet në këtë
projekt, punëtorët direkt dhe me kontratë do të përdoren për zbatim.
LMP-

Për aktivitetet FSH-së do të angazhohen ekipet e mëposhtme si punëtorë të drejtpërdrejtë:
- Punëtorët e Kujdesit Shëndetësor: Për vaksinim me vaksinën COVID-19 janë angazhuar ekipet
ekzistuese të vaksinimit (630) bazuar në Programin Kombëtar të Vaksinimit për dy fazat e para të
vaksinimit COVID-19. Ekipet e vaksinimit do të përbëhen nga tre persona, një mjek, një infermiere
dhe një vullnetar nga Fakulteti i Mjekësisë (student senior) dhe puna në vendet e vaksinimit do të
organizohet në dy ndërrime, ndërrimi i parë do të punojë nga 07 : 00 në 13:00 dhe ndërrimi i dytë
- nga 13:30 në 19:30. Çdo ndërrim do të ketë një ekip monitorimi të procesit i përbërë nga Instituti
Kombëtar i Shëndetit Publik dhe Ministria e Shëndetësisë. Përfaqësues të Organizatës Botërore
të Shëndetit dhe UNICEF gjithashtu, periodikisht, do të jenë të pranishëm në vendet e vaksinimit.
Sidoqoftë, nëse do të jenë në dispozicion sasi të vaksinave më të mëdha se sa ishte planifikuar,
mund të vihet në zbatim rritja e kapaciteteve të burimeve njerëzore. Kjo mund të bëhet në dy
skenarë: duke rritur orët e punës të stafit aktual, ose duke punësuar staf shtesë. Nëse Komiteti
vlerëson se nevojitet një rritje e personelit në numër, ky staf shtesë do të trajnohet njësoj si stafi
ekzistues. Faza e tretë e vaksinimit do të mbështetet tek mjekët e kujdesit parësor që gjithashtu
do të marrin trajnim.
- Ekipi i caktuar për dhënien e vaksinës: Për planin e vaksinimit COVID-19, bazuar në strategjinë e
shpërndarjes së vaksinave, secili ekip i caktuar për dhënien e vaksinës do të mbikëqyret nga ekipi i
kombinuar i Institutit Qendror dhe Rajonal të Shëndetit Publik (ISHP) ), bazuar në udhëzimet
standarde të OBSH-së mbi mjetet e mbikëqyrjes. Këto ekipe do të shoqërohen nga ekipet monitoruese
të MSH-së, OBSH-së dhe UNICEF-it.
- Ekipet e vaksinimit të Programit të Rregullt të Imunizimit: do të menaxhojnë pajisjet e zinxhirit të
ftohtë në nivel komunal. I gjithë ky staf po trajnohet për ruajtjen dhe trajtimin e vaksinave COVID-19,
si pjesë e trajnimit të përgjithshëm të ofruar për kujdesin shëndetësor dhe personelin tjetër. Ekipi i
trajnuesve përbëhet nga një specialist i imunizimit dhe dy trajnerë nga Instituti Kombëtar i Shëndetit
Publik (IKSHP) dhe OBSH.
- Ekipi për hetimin e rasteve të AEFI i cili do të kryesohet nga një përfaqësues i njësisë së
farmakovigjilencës të Agjencisë Kosovare të Medikamenteve, dhe do të ketë anëtarë nga Ministria e
Shëndetësisë, Programi Kombëtar i Imunizimit dhe Inspektorati Farmaceutik. Ky ekip do të hetojë
rastet e mundshme AEFI të raportuara nga punonjësit e kujdesit shëndetësor, por edhe rastet e
mundshme AEFI të ngritura nga komuniteti. Para vaksinimit, do të ofrohet trajnim special për secilin
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ekip për menaxhimin e reaksionit anafilaktik, i cili do të integrohet në sesionet e trajnimit të zhvilluara
për ekipet e vaksinimit.
- Për të promovuar vaksinimin në mesin e popullatave të synuara, programi i vizitave në shtëpi (HV) i
cili është ofrim i shërbimit me në qendër familjen kushtuar nënave dhe fëmijëve nën moshën 3 vjeç,
i cili udhëhiqet nga MSH dhe funksionon në 27 bashkësi.
LMP-

Punëtorët e kontraktuar (njerëz të punësuar ose të angazhuar përmes palëve të treta për të kryer punë
që lidhen me funksionet kryesore të projektit):):
- Vullnetarët në mbështetje të procesit të vaksinimit: MSH-ja gjithashtu, përmes Kryqit të Kuq dhe
UNICEF-it, do të angazhojë 200 vullnetarë në mbështetje të procesit të vaksinimit
- Ekipi që do të udhëheqë "Dëgjimin Social: Për forcimin e kërkesës për vaksina do të angazhohet një
ekip kombëtar për të udhëhequr nismën "Dëgjimi Social" i përbërë nga përfaqësues përkatës nga
Ministria e Shëndetësisë, ISHP, OJQ -të, UNICEF etj. Ekipi kombëtar do të sigurojë monitorim të
vazhdueshëm të mediave sociale mbi bisedat rreth imunizimit në Kosovë. Analiza e fituar përmes
dëgjimit social do të informojë fushatat e synuara që adresojnë dezinformimin mbi vaksinën COVID19.
- Grupet e komunitetit: Për të promovuar shpërndarjen e informacionit të saktë mbi vaksinat COVID19, MSH-ja synon të identifikojë dhe angazhojë grupet e komunitetit-ndikues lokale, udhëheqësit e
komunitetit, udhëheqësit fetarë, punonjësit e shëndetit, vullnetarët e komunitetit dhe rrjetet lokale për shembull, grupet e grave, grupet e të rinjve, grupet e biznesit dhe shëruesit tradicionalë
- Punëtorët e Menaxhimit të Mbeturinave: Punëtorët e menaxhimit të mbeturinave që merren me
grumbullimin e mbeturinave mjekësore nga HCF dhe transportin, Ministria e Financave, Punës dhe
Transfereve Punëtorët e kontraktuar për punë civile në zgjerimin e impiantit të sterilizimit të mbetjeve
mjekësore
Punëtorët e furnizimit parësor (njerëz të punësuar ose të angazhuar nga furnizuesit kryesorë të
Huamarrësit (punëtorët kryesorë të furnizimit)
Furnizuesit që ofrojnë: pajisje mjekësore, pajisje, pajisje diagnostikuese, reagentë, pajisje për mbrojtje
personale dhe trajnim për protokollet përkatëse; Blerja e furnizimeve ndihmëse të vaksinës, të tilla si
shiringa, kuti sigurie dhe pajisje mbrojtëse dhe mjete të tjera harxhuese, të tilla si shkatërrues të
gjilpërave, autoklavë, copëtues dhe dezinfektime të tjera.
Më poshtë janë kategoritë kryesore të punëtorëve që do të angazhoheshin në kuadër të projektit,
përfshirë grupet e punëtorëve që janë veçanërisht të rrezikuar në kontekstin e COVID-19 dhe kështu
kërkojnë vëmendje të veçantë:
Lloji i punonjësve në
projekt

Karakteristikat dhe roli i punëtorëve në projekt

Koha e punës
Kërkesat
Punëtorët e drejtpërdrejtë (njerëz të punësuar ose të angazhuar drejtpërdrejt nga Huamarrësi (përfshirë
propozuesin e projektit dhe agjencitë zbatuese të projektit) për të punuar në mënyrë specifike në lidhje me
projektin)
Stafi i PCU
Stafi i përhershëm i PCU: Koordinator i Nga përgatitja e projektit e deri
Përgjithshëm, Koordinator për Komponentin 1, në
Koordinator për Komponentin 2, ekspertë të Përfundimi i projektit
mbrojtjes mjedisore dhe sociale, specialist i
prokurimit, specialist i FM-së, asistent, zyrtar i IT,
specialist i monitorimit dhe vlerësimit.
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LMP-

Lloji i punonjësve në
projekt

Karakteristikat dhe roli i punëtorëve në projekt

Koha e punës
Kërkesat

Për stafin shtesë për FSH të punësohet
specialist/konsulent OHS afatshkurtër dhe
specialist/konsulent
për
menaxhimin
e
mbeturinave mjekësore.
Rolet e punës:
Zbatimi i përditshëm i projektit, koordinimi i
përgjithshëm i projektit, aktivitetet e
monitorimit, masat mbrojtëse dhe mirëbesimi,
dhe raportimi

Punëtorët e Kujdesit
shëndetësor të
punësuar nga projekti
në baza të përkohshme

Mjekë dhe infermierë, teknikë, mikrobiologë,
rreth 300+ do të punësohen për një periudhë të
përkohshme dhe do të financohen nga projekti.
Ata do të angazhohen në sistemin e shëndetit
publik dhe do të kenë të njëjtin status si
nëpunësit e tjerë civilë në sektorin e
shëndetësisë, me ndryshimin që ata do të
financohen nga projekti/

Periudha konkrete gjatë fillimit të
projektit dhe përfundimit të
projektit.

Asnjë staf nuk do të mbështetet nga FSH

Rolet e punës: Shërbimet shëndetësore
Stafi i institucioneve të
specializuara
Për FSH:
transportimin dhe
ruajtjen e vaksinave
Personeli mbështetës si
pastruesit, rojet,
punëtorët e transportit,
ata që shpërndajnë
vaksinën

MSH, MFT, MPPS, Instituti Kombëtar i Shëndetit
Publik dhe rajonale dhe Qendrat e Shëndetit
Publik, Qendrat për Punë Sociale, Shërbimet
Laboratorike, Agjencia e Punësimit dhe stafi i
zyrave lokale, stafi i Fondit të Kursimeve
Pensionale dhe Aftësisë së Kufizuar (PIOM),
Qendrat kryesore mjekësore familjare në
komuna, Qendra e Menaxhimit të Krizave dhe
stafi i zyrave rajonale.

Fillimi i projektit deri
përfundimin e projektit.

në

Rolet e punës: Administrimi, kërkimi, testimi
laboratorik, komunikimi dhe operacionet. Këta
janë shërbyes publik që punojnë në institucione
dhe ata kanë rol me aktivitetet e projektit.
Për FSH: Nëpunësit publikë të Qendrave
Mjekësore Familjare Kryesore që punojnë në
ruajtje dhe transport
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Punëtorët me kontratë (njerëz të punësuar ose të angazhuar përmes palëve të treta për të kryer punë që lidhen
me funksionet kryesore të projektit)
Punëtorët e kontraktuar Arkitektët, Inxhinierët, punëtorët me aftësi Fillimi i projektit deri në fund
për të kryer punë të ndërtimi në muraturë, zdrukthëtari, hidraulikë,
kufizuara
instalime elektrike, pikturë etj.
rindërtimi/rehabilitimi
Për punëtorët e AF me aftësi ndërtimore për
rehabilitimi/zgjerimi
i punët civile për të zgjeruar kapacitetin e objektit
objekteve mjekësore të të caktuar në QKUK
mbeturinave
Rolet e punës - aktivitetet e rindërtimit gjatë
rinovimeve të kufizuara, dhe për sistemet e
menaxhimit dhe depozitimit të mbetjeve
mjekësore.
Shërbimet
e
Menaxhimit të Mbetjeve

Punëtorët që merren me grumbullimin e
mbeturinave mjekësore nga HCF dhe transporti,
Grumbullimi i Mbetjeve.

Fillimi i projektit deri në fund

Rolet e punës: Mbrojtja/ruajtja e ndërtesave,
pastrimi, dezinfektimi, grumbullimi, hedhja dhe
administrimi i mbeturinave, ekipet e vaksinimit
Kompani
publike

e

fushatës

Vullnetarët
dhe/ose
punonjës të komunitetit

Konsulentët / Firma për
ngritjen e kapaciteteve

Personeli PR, punonjësit social; etj.
Rolet e punës: kryerjen e sondazheve telefonike
me përfituesit e ndihmës sociale për të vlerësuar
ndikimin e pandemisë COVID-19 në familjet në
nevojë dhe nevojat e tyre.
Grupet e komunitetit - ndikuesit lokalë si
udhëheqësit e komunitetit, udhëheqësit fetarë,
punonjësit e shëndetit dhe vullnetarët e
komunitetit; dhe rrjetet lokale - për shembull,
grupet e grave, grupet e të rinjve, grupet e
biznesit dhe shëruesit tradicionalë
Rolet e punës: promovimi i vaksinimit përmes
aktiviteteve në terren

Fillimi i projektit deri në fund

-

Fillimi i projektit deri në fund

-

-

-

Zhvillimi i një masterplani të kujdesit
shëndetësor - konsulentë, punë në terren,
analiza
Ofrimi i asistencës teknike për Fondin e
Sigurimeve
Shëndetësore
(FSSH)
konsulentët, mirëmbajtja e sistemeve të TI së
Kryerja e aktiviteteve të ndërgjegjësimit dhe
komunikimit publik rikthen besimin e
publikut
Mbështetja e linjës telefonike COVID-19 të
nisur nën COVID-19 në IKSHP për të siguruar

Fillimi i projektit deri në fund
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informacion dhe mbështetje për njerëzit që
pyesin për vaksinimin COVID-19
Zhvillimi i mesazheve të arsimit të përshtatur
dhe kanaleve të komunikimit për të
promovuar informacion të saktë mbi
vaksinat COVID-19 duke përfshirë grupe të
komunitetit
(p.sh.
udhëheqësit
e
komunitetit, udhëheqësit fetarë, punonjësit
e shëndetit, vullnetarët e komunitetit) dhe
rrjetet lokale (grupet e grave, grupet e të
rinjve, grupet e biznesit, shëruesit
tradicionalë)
Trajnimi i gazetarëve të mediave për
raportimin e vaksinave COVID-19
Trajnimi i profesionistëve të shëndetit publik,
epidemiologëve dhe mikrobiologëve
Trajnimi i ekipeve të vaksinimit për PSV -të,
vaksinat, transportin, magazinat e ftohta, etj.
Trajnimi i infermierëve dhe ofruesve për
parandalimin e infeksionit brenda spitalit dhe
komunikimin publik mbi efektet e vaksinave
Trajnimi i ofruesve në komunikimin publik
mbi efektet e vaksinave
AT mbi kuantifikimin dhe parashikimin e
nevojave të furnizimit, përfshirë vaksinat,
furnizimet e lidhura me imunizimin dhe
furnizimet e tjera COVID-19
Zhvillimi i një udhëzimi kombëtar se si të
ruhen dhe rriten shërbimet e shëndetit
mendor brenda KSHP gjatë COVID-19
Zhvillimi dhe miratimi i Procedurave
Standarde të Veprimit (PSO) dhe formave të
standardizuara të raportimit për EPPV
Rritja dhe integrimi i moduleve/platformave
dixhitale për raportimin e mjekëve në IKSHP
dhe bazuar në PSV -të e zhvilluara
Rolet e punës - shërbime këshilluese, trajnime
sipas kontratave të nënshkruara, etj.
Punëtorët e furnizimit parësor (njerëz të punësuar ose të angazhuar nga furnizuesit kryesorë të Huamarrësit
(punëtorët kryesorë të furnizimit)
Ofruesit e shërbimeve Furnizuesit që ofrojnë: pajisje mjekësore, pajisje, Fillimi i projektit deri në fund
dhe mallrave për HCF
pajisje
diagnostikuese,
reagentë,
pajisje
mbrojtëse, pajisje (ventilatorë dhe pajisje të tjera
të nevojshme për terapinë me oksigjen
(përqendrues të oksigjenit, pulsim oksimetra,
etj.), Pompa infuzioni, defibrilatorë, monitorë,
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LMP-

pajisje thithëse), etj. trajnim mbi protokollet
përkatëse.
Njerëzit që ofrojnë shërbime të tilla si furnizimi
me ushqim, shpërndarja dhe përgatitja;
barnatore;
Për AF:
Blerja e furnizimeve ndihmëse të

vaksinës, të tilla si shiringa, kuti sigurie
dhe pajisje mbrojtëse dhe mjete të tjera
konsumuese, të tilla si shkatërrues të
gjilpërave, autoklavë, copëtues dhe
dezinfektime të tjera
Rolet e punës - detyrat administrative dhe
teknike, plotësimi i mallrave dhe shërbimeve
sipas kontratave të nënshkruara, etj. transportimi
dhe ruajtja e vaksinave

Ofruesit e shërbimeve të vijës së parë
Aktivitetet e kryera nga ofruesit e shërbimeve të vijës së parë do të përfshijnë njerëz që ofrojnë shërbime
të tilla si furnizimi me ushqim, shpërndarja dhe përgatitja; largimi i mbeturinave; barnatoret; shërbimet e
sigurisë; dhe punonjësit e transportit publik. Ushtria nuk do të përdoret për të mbështetur ose kryer
aktivitetet e projektit. ESS2 pranon që i gjithë personeli i përfshirë në projekt mbetet subjekt i kushteve
të marrëveshjes ose marrëveshjes së tyre ekzistuese të punësimit në sektorin publik. Sidoqoftë, nevojat e
tyre për shëndetin dhe sigurinë merren parasysh dhe masat e miratuara nga projekti për adresimin e
çështjeve të shëndetit dhe sigurisë në punë, përfshirë ato që lidhen veçanërisht me COVID-19, do të
zbatohen për to.

Përditësimi i informacionit të punës për AF të Vaksinës
Specialisti i projektit E&S do ta përditësojë këtë LMP me shtjellimet e: Karakteristikat e projektit p.sh.
punëtorët lokalë, nëpunësit civilë, punëtoret femra, llojet e kontraktorëve/nënkontraktorëve.

Përfituesit e pritshëm të projektit do të jenë një nëngrup i popullsisë në përgjithësi i cili do të preket nga
përgjigja e COVID-19 e mbështetur nga projekti. Duke pasur parasysh natyrën e sëmundjes, ato do të
përfshinin njerëz të infektuar; popullatat e rrezikuara, veçanërisht të moshuarit dhe njerëzit me gjendje
kronike; personeli mjekësor dhe i urgjencës; objektet mjekësore dhe testuese; dhe agjencitë e shëndetit
publik të angazhuar në përgjigjen e Kosovës.
Përfituesit institucionalë të drejtpërdrejtë të cilët do të përfitojnë nga ngritja dhe aftësimi i kapaciteteve
janë: punonjësit e shëndetit publik në parandalimin dhe kontrollin e infeksioneve dhe Protokollet për
mbeturinat mjekësore; përmirësimi i kapacitetit të përgjithshëm administrativ të Agjencisë për Punësim.
Koha e Kërkesave të Punës:
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Projekti do të zbatohet në nivel kombëtar. Projekti do të zbatohet për një periudhë deri në dy vjet, me
MSH dhe MFLT si agjencitë kryesore zbatuese.
AF do të zbatohet në nivel kombëtar. Projekti do të zbatohet për një periudhë deri në dy vjet, me MSH
dhe Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve (MFLT) si agjencitë kryesore zbatuese
LMP-

Numri i saktë i të gjithë punonjësve të projektit që do të punësohen nuk dihet tani për tani.

3. VLERËSIMI I RREZIQEVE KRYESORE TË MUNDSHME TË PUNËS
Rreziqet e punës për projektin mund të përcaktohen bazuar në natyrën dhe vendndodhjen ku do të kryhen
aktivitetet e projektit. Rreziqet e punës, përfshirë rreziqet specifike të COVID-19, në lidhje me aktivitetet
që kryhen nga punëtorët, janë përshkruar më poshtë:
Aktiviteti i projektit
Blerja e pajisjeve thelbësore mbrojtëse dhe
sendeve të tjera thelbësore për të
mbrojtur
punonjësit
e
kujdesit
shëndetësor dhe pacientët
Prokurimi i PPE për ekipet e vaksinimit

Mbështetje për të mundësuar distancimin
shoqëror

Mbështetje Zbatimi për Sistemin e
Monitorimit të Efekteve Anësore Pas
Vaksinës (EPPV); (Nënkomponenti 1.3)
- Zhvillimi dhe miratimi i PSO-ve
- Përmirësimi dhe integrimi i
moduleve/platformës dixhitale
Trajnimet e stafit mjekësor
(Nënkomponenti 1.3)

Rreziqet kryesore të punës
- Rreziqet e shëndetit dhe sigurisë për ofruesit e shërbimeve të
vijës së parë, veçanërisht kundër infektimit me COVID
- Furnizuesit si vektorë të COVID-19 dhe kështu rrezikojnë HCW
dhe pacientët
- Pamundësia e përfitimit nga procedurat dhe masat zbutëse për të
adresuar rreziqet që lidhen me përhapjen e COVID-19
- Kushtet
e
papërshtatshme
të
punësimit
për
punonjësit/konsulentët, përfshirë ato që lidhen me orët e punës,
pagat, jashtë orarit, etj.
- Diskriminimi në lidhje me rekrutimin, punësimin, kompensimin,
kushtet e punës, kushtet e punësimit, etj.
- Mungesa e një mekanizmi për të shprehur ankesat dhe mbrojtur
të drejtat në lidhje me kushtet e punës dhe kushtet e punësimit
- Rreziqet e kontaminimit gjatë vizitave në komunitet
- Punëtorët si vektorë të COVID-19 dhe kështu rreziqe për
shëndetin dhe sigurinë e komunitetit
- Rreziqet e punës së fëmijëve dhe punës së detyruar, edhe pse
pritet të jenë minimale
- Kushtet
e
papërshtatshme
të
punësimit
për
punonjësit/konsulentët, përfshirë ato që lidhen me orët e punës,
pagat, jashtë orarit, etj.

- Rreziqet e ekspozimit ndaj patogjenëve, infeksionit dhe
sëmundjeve shoqëruese, vdekja, për punëtorët e angazhuar në
kryerjen e trajnimit
- Kushtet
e
papërshtatshme
të
punësimit
për
punonjësit/konsulentët, përfshirë ato që lidhen me orët e punës,
pagat, jashtë orarit, etj.
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LMP-

Aktiviteti i projektit
Dixhitalizimi i sistemit të menaxhimit të të
dhënave të vaksinave (Nënkomponenti
1.3)

Përmirësimi i infrastrukturës dhe rritja e
kapaciteteve në rezistencën mikrobike
dhe infeksionet spitalore (Nënkomponenti
1.2)
- Trajnimi i profesionistëve të shëndetit
publik, epidemiologëve dhe
mikrobiologëve
- Punësimi i stafit shtesë
Mbështetja e shëndetit mendor - stafi,
zhvillimi i strategjisë (Nënkomponenti 1.2)
- Zhvillimi i një udhëzimi kombëtar se si të
ruhen dhe rriten shërbimet e shëndetit
mendor brenda KSHP-ve gjatë COVID-19
- Punësimi i psikologëve/shtesë brenda
KSHP-ve për të ofruar shërbime
mbështetëse të shëndetit mendor
- Trajnimi i mësuesve, ofruesve të kujdesit
shëndetësor dhe infermierëve në njohjen
e shenjave të luftës së shëndetit mendor
dhe dhunës në familje
Prokurimi i vaksinës (Nënkomponenti 1.3)

Forcimi i kapacitetit të HCF -ve për
reagimin emergjent COVID -19 duke
përfshirë financime shtesë:
- Krijimi i ekipeve të reagimit emergjent
në HCF për të kujdesur si për pacientët e
zakonshëm ashtu edhe për sëmundjet
infektive
- Rritja e shtretërve të ICU dhe pajisjeve
përkatëse siç janë njësitë e shpërndarjes
së oksigjenit, etj.
- Për AF
- Mbështetje për menaxhimin e mbetjeve
mjekësore (Nënkomponenti 1.3)

Rreziqet kryesore të punës
- Rreziqet e ekspozimit ndaj patogjenit, infeksionit dhe sëmundjeve
shoqëruese, vdekja, për punëtorët e angazhuar në përmirësimin
dhe integrimin e sistemeve të informacionit të gjurmimit dhe
gjurmimit në kohë reale për të raportuar mbi nivelet e aksioneve,
lëvizjet e aksioneve, cilësinë e ruajtjes së vaksinave dhe
kapacitetin e ruajtjes së vaksinave në dispozicion
- Kushtet
e
papërshtatshme
të
punësimit
për
punonjësit/konsulentët, përfshirë ato që lidhen me orët e punës,
pagat, jashtë orarit, etj.
- Rreziqet e ekspozimit ndaj patogjenit, infeksionit dhe sëmundjeve
shoqëruese, vdekja, për punëtorët e angazhuar në trajnim
- Kushtet
e
papërshtatshme
të
punësimit
për
punonjësit/konsulentët, përfshirë ato që lidhen me orët e punës,
pagat, jashtë orarit, etj.

- Rreziqet e ekspozimit ndaj patogjenit, infeksionit dhe sëmundjeve
shoqëruese, vdekja, për punëtorët e angazhuar në trajnim
- Kushtet
e
papërshtatshme
të
punësimit
për
punonjësit/konsulentët, përfshirë ato që lidhen me orët e punës,
pagat, jashtë orarit, etj.

Vonesa e prokurimit dhe zbatimi i kontratës, përfshirë pagesat.
- Prokurimi sipas AF të propozuar do të kryhet në përputhje me
Bankën Botërore
- Punëtorët e sjellë për të kryer punët e kufizuara civile mund të
bëhen vektorë për transmetimin e COVID-19 tek punëtorët e tjerë
dhe komunitetet aty pranë.
- Orari i panevojshëm jashtë orarit, shqetësime psikologjike,
lodhje, djegie profesionale, midis punonjësve të kujdesit
shëndetësor
- Rreziqet e ekspozimit gjatë trajtimit të mostrave mjekësore ose
trajtimit të pacientëve me COVID-19
- Stigma dhe transmetimi i infeksioneve në familje dhe komunitet
- Kushtet e papërshtatshme të punësimit për punonjësit/
konsulentët, përfshirë ato që lidhen me orët e punës, pagat,
jashtë orarit, etj.
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LMP-

Aktiviteti i projektit
- Zgjerimi i kapaciteteve për impiantin e
sterilizimit të mbetjeve

Forcimi i kapacitetit të sistemeve të
mbikëqyrjes
së
sëmundjeve
dhe
laboratorëve të shëndetit publik
- Trajnim për punonjësit e shëndetësisë
dhe palët e tjera të interesit të vijës së
parë
- Rritja e numrit të kompleteve të testimit,
zgjerimi i kompleteve të panelit special,
zgjerimi i kapacitetit të testimit
- Pajisjet për transport të sigurt të
mostrave biologjike
- Orientimi i teknikëve të laboratorit në
mbledhjen e standardizuar të mostrave,
kanalizimin dhe transportin për
sëmundjet infektive, dhe praktikat e
dekontaminimit
Përpjekjet e përmbajtjes dhe trajtimit
- Krijimi i njësive të specializuara në një
numër të kufizuar spitalesh të
përzgjedhur duke u fokusuar kryesisht
në repartet e Klinikës Infektive për të
mundësuar izolimin e më shumë
pacientëve në dhomat me një banesë.
- dermatologji, pulmonologji dhe klinika
sportive për të rritur kapacitetin e
shtratit)
- Zgjerimi i kapacitetit të njësisë së
kujdesit intensiv (ICU), duke përfshirë
krijimin e shtretërve shtesë të ICU dhe
pajisjet dhe furnizimet e nevojshme për
t'i bërë ato funksionale.
- Trajnimi i të gjithë stafit të spitalit për të
parandaluar infeksionet brenda spitalit,
veçanërisht sistemet e menaxhimit dhe
asgjësimit të mbetjeve mjekësore,
menaxhimin e pacientëve me sëmundje

Rreziqet kryesore të punës
- Diskriminimi në lidhje me rekrutimin, punësimin, kompensimin,
kushtet e punës, kushtet e punësimit, etj.
- Mungesa e një mekanizmi për të shprehur ankesat dhe mbrojtur
të drejtat në lidhje me kushtet e punës dhe kushtet e punësimit
- Nuk ka rreziqe të punës së fëmijëve dhe punës së detyruar midis
palëve të interesit të vijës së parë,
- Nuk ka rreziqe që lidhen me përdorimin e personelit të sigurisë,
përfshirë shëndetin dhe sigurinë e komunitetit, si dhe
menaxhimin e punës.
- Rreziqet e ekspozimit ndaj patogjenit, infeksionit dhe sëmundjeve
shoqëruese, vdekja, për punëtorët e angazhuar në kryerjen e
testimit, transportimin e mostrave, dhënien e trajnimit, etj.
- Stigma dhe transmetimi i infeksioneve në familje dhe komunitet
- Kushtet
e
papërshtatshme
të
punësimit
për
punonjësit/konsulentët, përfshirë ato që lidhen me orët e punës,
pagat, punën jashtë orarit, etj.
- Diskriminimi në lidhje me rekrutimin, punësimin, kompensimin,
kushtet e punës, kushtet e punësimit, etj.
- Mungesa e një mekanizmi për të shprehur ankesat dhe mbrojtur
të drejtat në lidhje me kushtet e punës dhe kushtet e punësimit
- Tensionet shoqërore për shkak të shqetësimeve në lidhje me
shëndetin dhe sigurinë e komunitetit

- Orari i panevojshëm jashtë orarit, shqetësime psikologjike,
lodhje, djegie profesionale, midis punonjësve të kujdesit
shëndetësor
- Rreziqet e ekspozimit gjatë trajtimit të mostrave mjekësore ose
trajtimit të pacientëve me CVOID-19
- Kushtet
e
papërshtatshme
të
punësimit
për
punonjësit/konsulentët, përfshirë ato që lidhen me orët e punës,
pagat, jashtë orarit, etj.
- Diskriminimi në lidhje me rekrutimin, punësimin, kompensimin,
kushtet e punës, kushtet e punësimit, etj.
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LMP-

Aktiviteti i projektit
infektive, përfshirë trupat e vdekur, dhe
krijimin e një sistemi për të monitoruar
të njëjtat; vendosja e objekteve të
transportit të sigurt dhe të veçantë për
pacientët me sëmundje infektive duke
filluar me testimin deri në shtrimin në
spital.
Zbatimi
i
Projektit,
Komunikimet,
Angazhimi i Komunitetit dhe Monitorimi:
- mbështetje për prokurimin, menaxhimin
financiar (MF), mbrojtjet mjedisore dhe
sociale, aktivitetet në terren, fushatat e
komunikimit,
monitorimin
dhe
vlerësimin (M & V), raportimin dhe
angazhimin e palëve të interesuara;
mirëmbajtja e sistemit të informacionit;
asistencë teknike për të forcuar reagimin
emergjent të projektit dhe ngritjen e
kapaciteteve afatgjata për përgjigjen dhe
gatishmërinë e pandemisë
- AF: Komunikimet dhe Asistenca Teknike
(Nënkomponentët 1.2 dhe 1.3)

Rreziqet kryesore të punës

- Kushtet e papërshtatshme të punësimit për punonjësit/
konsulentët, përfshirë ato që lidhen me orët e punës, pagat,
jashtë orarit, etj.
- Diskriminimi në lidhje me rekrutimin, punësimin, kompensimin,
kushtet e punës, kushtet e punësimit, etj.
- Mungesa e një mekanizmi për të shprehur ankesat dhe mbrojtur
të drejtat në lidhje me kushtet e punës; kushtet e punësimit ose
zbatimit të masave mbrojtëse të COVID -19;

4. PASQYRË E SHKURTËR E LEGJISLACIONIT TË PUNËS: TERMET DHE KUSHTET
Ligji për Punën (03/L-212) rregullon të drejtat dhe përgjegjësitë e palëve që kanë krijuar një marrëdhënie
zyrtare punësimi. Ligji rregullon punësimin si në sektorin privat ashtu edhe në atë publik. Ai ndalon të
gjitha format e diskriminimit dhe çdo formë të punës së detyruar. Ligji përcakton kushtet dhe kriteret për
krijimin e marrëdhënieve të punës dhe kërkesat për kushtet e punës, duke përfshirë orët e punës, orarin
e shpërblimit dhe përfitimet e tjera të punës. Përfundimi i kontratave dhe mekanizmat e ankesave
rregullohen gjithashtu me këtë ligj. Ligji krijon një dialog social, i cili shtjellohet më tej në Kontratën
Kolektive. Ligji për Punën ofron udhëzime të përgjithshme për mbrojtjen dhe sigurinë në punë, i cili
rregullohet më tej me Ligjin për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë (04/L-161). Kushtet e punës rregullohen
më tej nga një sërë udhëzimesh administrative (UA), të cilat ndalojnë ose sigurojnë kërkesat minimale për
aranzhimet e punës për të miturit (si UA nr. 05/2013 dhe UA nr. 17/2008), përcaktojnë mekanizmat e
ankesave dhe procedurat disiplinore (rregullorja nr. 01/2018), pushimi i lehonisë dhe shpërblimi gjatë
pushimit të lehonisë (UA nr. 01/2018, UA nr. 07/2014, UA nr. 05/2011), përcaktojnë pagën minimale (UA
nr. 09/2017), etj.
Për ata që janë të punësuar jepen disa përfitime në përputhje me dispozitat e Ligjit për Punën i cili jep të
drejtën e pushimit të paguar gjatë shtatzënisë dhe gjatë kujdesit për një fëmijë. Ky ligj siguron gjithashtu
një detyrim të Qeverisë për të vendosur një pagë minimale për vitin e ardhshëm, e cila është propozuar
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nga Këshilli Social-Ekonomik. Ligji u siguron punonjësve pushim mjekësor të paguar dhe kompensim në
rast të lëndimit në punë.
LMP-

Kontrata Kolektive është akt që rrjedh nga Ligji për Punën dhe është përpiluar me qëllim që të japë
udhëzime dhe udhëzime më të hollësishme mbi të drejtat dhe përgjegjësitë e palëve që kanë lidhur
kontratë pune. Kontrata Kolektive jep detaje shtesë në lidhje me përfitimet e punonjësve që rrjedhin
nga pako financiare e punësimit dhe daljes në pension.
Ndër të tjera, Ligji për Punën (nr. 03/L-212):








Ndalon të gjitha format e Diskriminimit: Diskriminimi është i ndaluar në punësim dhe profesion
në lidhje me rekrutimin, trajnimin, promovimin e punësimit, kushtet dhe kushtet e punës, masat
disiplinore, anulimin e kontratës së punës ose çështje të tjera që dalin nga marrëdhënia e punës
dhe rregullohen me ligj dhe ligje të tjera në fuqi;
Ndalon punën e detyruar ose të detyruar
Ndalon Punën e Fëmijëve: Një marrëdhënie pune mund të lidhet nga çdo person i moshës
tetëmbëdhjetë (18) vjeç ose më lart. Një marrëdhënie pune mund të krijohet edhe me një person
nga pesëmbëdhjetë (15) deri në tetëmbëdhjetë (18) vjeç, i cili mund të punësohet për punë të
lehtë që nuk paraqesin rrezik për shëndetin ose zhvillimin e tyre dhe nëse një punë e tillë nuk
është e ndaluar me çdo ligj ose akt nënligjor. Asnjë punëdhënës nuk mund të lidhë një kontratë
pune me një person nën moshën pesëmbëdhjetë (15) vjeç.
Mbron të rinjtë, gratë dhe personat me aftësi të kufizuara
Mbron të drejtat e punonjësve

Ligji i Punës përcakton sa vijon: kontrata e punës është vetëm në formë të shkruar; periudha e punës së
provës zgjat jo më shumë se 6 muaj; orari i punës është 40 orë në javë; punonjësit kanë të drejtë për një
pushim prej 30 minutash; ka një pushim vjetor 4 javor, ndërsa grave u garantohet një leje lindjeje 12
mujore, 6 prej të cilave paguhen.
Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi (05/L-021) siguron një kuadër të përgjithshëm ligjor për
parandalimin dhe mbrojtjen nga të gjitha format e diskriminimit në çdo raund në jetën publike dhe
private. Ai është në përputhje me direktivat e BE -së që përfshijnë trajtimin e barabartë të personave
pavarësisht origjinës dhe gjinisë racore ose etnike. Rregullorja nr. 03/2017 të shpallur nga Qeveria e
Kosovës përcakton rregullat dhe përgjegjësitë e palëve të interesuara të qeverisë në lidhje me zbatimin e
kornizës ligjore dhe mbrojtjen kundër diskriminimit.

5. PASQYRË E SHKURTËR E LEGJISLACIONIT TË PUNËS: SHËNDETI DHE SIGURIA NË PUNË
Qëllimi i Ligjit Nr. 04/l-161 për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë (16.05.2013) është të vendosë masa për
përmirësimin e nivelit të sigurisë dhe shëndetit të punonjësve në punë. Ligji rregullon kushtet e punës në
një vend pune, të drejtat e punonjësve dhe detyrimet e punëdhënësit, në përgjithësi. Ai përmban parime
të përgjithshme për parandalimin e rreziqeve në punë, eliminimin e faktorëve të rrezikshëm dhe
aksidenteve, informacion, konsultim, pjesëmarrje të balancuar në përmirësimin e nivelit të sigurisë dhe
shëndetit në punë, trajtimin e punonjësve, përfaqësuesit e tyre dhe udhëzime të përgjithshme për
zbatimin e parimeve të tilla.
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Sipas këtij ligji, punëdhënësi që punëson deri në pesëdhjetë (50) punonjës, nëse është kompetent, mund
të marrë personalisht përgjegjësinë për zbatimin e masave të përcaktuara me këtë ligj; Punëdhënësi që
punëson mbi pesëdhjetë (50) punonjës dhe më pak se dyqind e pesëdhjetë (250) punonjës, është i
detyruar të caktojë një ekspert, për kryerjen e detyrave që lidhen me sigurinë dhe shëndetin në punë;
Punëdhënësi që punëson mbi dyqind e pesëdhjetë (250) punonjës duhet të angazhojë një (1) ose më
shumë ekspertë për të kryer aktivitete që lidhen me sigurinë dhe shëndetin në punë.
LMP-

Ligji për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë (04/L-161) përcakton kushtet dhe masat mbrojtëse në mjediset
e punës me qëllim parandalimin e lëndimeve të lidhura me punën dhe sigurimin e sigurisë dhe shëndetit
në punë. Mjedisi i punës përkufizohet si çdo mjedis ku kryhet puna. Ligji mandaton Qeverinë e Kosovës
që të formojë një Këshilltar për Sigurinë në Punë dhe Mbrojtjen e Mirëqenies së Punëtorëve dhe Mjedisit
të Punës. Ligji përcakton përgjegjësitë e palëve të përfshira në aranzhimin e punës, si dhe siguron masa
shtesë të mbrojtjes në mjediset e punës për të rinjtë, gratë dhe personat me aftësi të kufizuara. Ligji
përcakton masa për përmirësimin e nivelit të sigurisë dhe shëndetit të punonjësve në punë. Ligji po ashtu
përmban parime të përgjithshme të parandalimit të rreziqeve në punë, eliminimin e shkaqeve të rreziqeve
dhe aksidenteve, informacion, konsultime, pjesëmarrje të balancuar në përmirësimin e nivelit të sigurisë
dhe shëndetit në punë, trajtimin e punonjësve, përfaqësuesit e tyre dhe udhëzime të përgjithshme për
zbatimin e parimeve të tilla.
Dispozitat e këtij ligji zbatohen në sektorin publik, privat dhe publik-privat dhe në sektorin e administratës
shtetërore në nivel qendror dhe lokal. Dispozitat e këtij ligji zbatohen për praktikantët, nxënësit dhe
studentët që kryejnë punë praktike gjatë shkollimit të tyre, personat që vuajnë dënimin e përfshirë në
punë, vizitorët, partnerët e biznesit, përdoruesit e shërbimeve dhe personat që ndjekin trajnime
profesionale dhe ritrajnime me punëdhënësin. Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen në sektorë, veprimtaria
e të cilëve rregullohet me ligje të veçanta, siç janë: Forca e Sigurisë së Kosovës, policia, shërbimi i
zjarrfikësve dhe shërbimet e mbrojtjes dhe shpëtimit.
Ligji për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë krijon Këshillin Kombëtar për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë.
Këshilli propozon, rekomandon dhe harton politika për përmirësimin e niveleve të sigurisë dhe shëndetit
në vendin e punës dhe vazhdimisht ndjek gjendjen e sigurisë dhe shëndetit të punonjësve në vendin e
punës. Këshilli përbëhet nga njëmbëdhjetë (11) anëtarë: tre (3) përfaqësues të qeverisë, dy (2)
përfaqësues të punëdhënësve, dy (2) përfaqësues të punonjësve, dy (2) ekspertë nga fusha e sigurisë dhe
shëndetit në punë, një (1) ekspert i mjekësisë së punës dhe një (1) ekspert ad hoc, në varësi të natyrës së
çështjes.

6. PASQYRË E SHKURTËR E LIGJEVE DHE DIREKTIVAVE PËR ADRESIMIN E ÇËSHTJEVE TË
SHËNDETIT DHE SIGURISË TË RËNDËSISHME LIDHUR ME COVID-19 DHE VAKSINËN
Ligji Nr. 07/L-006 për Parandalimin dhe Luftimin e Pandemisë Covid-19 në Territorin e Republikës së
Kosovës- u miratua në vitin 2020 me qëllim të krijimit të bazës ligjore për institucionet shtetërore të
Kosovës për të luftuar dhe parandaluar pandeminë COVID-19. Ligji plotësoi një boshllëk të rëndësishëm
në kornizën ligjore të Kosovës në menaxhimin e krizave si pandemitë pasi përcakton përgjegjësitë dhe
rolet në marrjen e masave për parandalimin, kontrollin, trajtimin, monitorimin dhe sigurimin e financimit
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gjatë pandemisë. Miratimi i këtij ligji u ofron autoriteteve bazë ligjore për të marrë masa parandaluese në
nivel kombëtar, duke përfshirë vendosjen e kufizimeve mbi liritë dhe të drejtat e njeriut, si dhe gjoba në
rast të mosrespektimit të vendimeve të qeverisë, në përputhje me kushtetutën. Ky ligj shërben gjithashtu
si shembull i legjislacionit plotësues kur ligjet ekzistuese nuk japin qartësi ose nuk parashikojnë kërcënime
të reja që shkaktojnë situata emergjente.
Ligji për Shëndetësinë siguron një kapitull (XIX) i cili rregullon kujdesin shëndetësor gjatë emergjencave.
Zbatimi i programit kombëtar të imunizimit në Kosovë rregullohet përmes Ligjit për Shëndetin Publik.
Sipas këtij ligji, rekomandimet për futjen e vaksinave të reja në vend janë përpunuar dhe i janë dhënë
Ministrisë së Shëndetësisë nga Komiteti për Sëmundjet Infektive dhe Imunizimin (CIDI). CIDI formohet nga
përfaqësuesit e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik dhe institucioneve të tjera shkencore përkatëse.
LMP-

Ligji për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve infektive; Ligji Nr: 02/L-109. Mbrojtja nga sëmundjet
infektive që rrezikojnë të gjithë vendin do të bëhet nga Instituti Kosovar i Shëndetit Publik (IKSHP),
Inspektorati Sanitar i Kosovës, Inspektorati Shëndetësor i Kosovës, të gjitha institucionet shëndetësore
publike dhe private, institucionet jo-shëndetësore, komunat dhe qytetarët e mbikëqyrur nga Ministria e
Shëndetësisë. Masat për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve infektive zbatohen drejtpërdrejt nga
institucionet shëndetësore dhe profesionistët shëndetësorë në përputhje me këtë ligj.
Ligji për Parandalimin dhe Luftën kundër Sëmundjeve Infektive52 liston sëmundjet ngjitëse dhe përcakton
konceptet kryesore që lidhen me parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve infektive.
Ligji për produktet mjekësore dhe pajisjet mjekësore përcakton rregullat dhe procedurat për
prodhimin, kontrollin e cilësisë, regjistrimin, autorizimin e marketingut, importin, farmakovigjilencën,
provat klinike dhe mbikëqyrjen e produkteve medicinale dhe pajisjeve mjekësore në Kosovë.
Plani i reagimit Kombëtar
Qëllimi i planit është të krijojë një qasje gjithëpërfshirëse kombëtare për menaxhimin e incidenteve
kundër të gjitha rreziqeve në spektrin e plotë të aktiviteteve që lidhen me parandalimin, gatishmërinë,
reagimin dhe rimëkëmbjen. Plani përfshin përvojat dhe procedurat më të mira nga disiplina të ndryshme
të menaxhimit të incidenteve (siguria kombëtare, menaxhimi i urgjencës, zbatimi i ligjit, shuarja e zjarrit,
reagimi ndaj substancave të rrezikshme, punët publike, shëndeti publik, shërbimet e urgjencës mjekësore
dhe punonjësit e reagimit dhe shërimit në fushën e shëndetit dhe siguria) dhe i integron ato në strukturën
e koordinuar dhe të përbashkët.
Rolet dhe përgjegjësitë e agjencive kryesore qeveritare:
Tre organe institucionale janë funksionale dhe lidhen me COVID-19.
 Bordi Këshillëdhënës për COVID-19, i përbërë nga ekspertë të shëndetit, i cili i jep Ministrit të
Shëndetësisë rekomandime të pavarura për çështjet e lidhura me COVID-19.
 Grupi teknik, i krijuar nga Ministria e Shëndetësisë me anëtarë nga Instituti Kombëtar i
Shëndetit Publik (IKSHP), Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Financave, UNICEF dhe OBSH. Ky
grup ka përgjegjësi në përcaktimin e nevojave për vaksinën COVID-19, përcaktimin dhe
identifikimin e grupeve prioritare për vaksinimin dhe hartimin e dokumenteve që lidhen me
vaksinën COVID-19.
 Komiteti për vaksinimin me vaksinën COVID-19 (ekuivalent me NITAG), themeluar në dhjetor
2020. Ky komitet kryesohet nga kreu i Programit të Imunizimit të Zgjeruar (ISHP) dhe ka 17
anëtarë, që përfaqësojnë disa organizata kombëtare dhe ndërkombëtare, siç është Instituti
Kombëtar i Shëndeti Publik, MSH, Agjencia Kosovare e Barnave, UNICEF dhe OBSH. Roli kryesor i
këtij Komiteti është koordinimi i vaksinimit me COVID-19.
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Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës ka publikuar më 04 maj 2020
Udhëzimet e Përkohshme për Aplikimin e Masave për Parandalimin dhe Luftimin e COVID-19 që do të
përdoren nga Institucionet Publike dhe Private në Kosovë (“udhëzimet”).
Rekomandime për punëdhënësit në adresimin e COVID-19
Udhëzimet parashikojnë rekomandimet e mëposhtme për punëdhënësit:
 Të inkurajohen në mënyrë aktive punonjësit e sëmurë të qëndrojnë në shtëpi. Ne këtë aspekt:
 Punonjësit që kanë simptoma (p.sh., ethe, kollë ose vështirësi në frymëmarrje) duhet të njoftojnë
punëdhënësin e tyre dhe të qëndrojnë në shtëpi.
 Punonjësit e sëmurë duhet të ndjekin udhëzimet dhe rekomandimet e Ministrisë së Shëndetësisë,
Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik (www.kosova.shëndeti) dhe mjekët e tyre të familjes.
Punonjësit nuk duhet të kthehen në punë derisa të plotësohen kushtet/kriteret për përfundimin e
izolimit në familje, në konsultim me mjekun e familjes dhe institucionet shëndetësore përkatëse.
 Punonjësit që janë në gjendje të mirë shëndetësore, por që kanë anëtarë të familjes të infektuar
me COVID-19 në shtëpi, gjithashtu duhet të njoftojnë punëdhënësin e tyre dhe të ndjekin
udhëzimet dhe rekomandimet e Ministrisë së Shëndetësisë, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik
(www.kosova.shëndeti) dhe mjekët e tyre të familjes.
 Të zbatohen masat themelore për të parandaluar infeksionin duke (i) promovuar pastrim të
shpeshtë dhe të kujdesshëm të duarve, përfshirë sigurimin e vendeve të pastrimit të duarve për
punonjësit, klientët dhe vizitorët. Nëse sapuni dhe uji i rrjedhshëm nuk janë të disponueshëm
menjëherë, siguroni peshqir/peceta me bazë alkooli që përmbajnë të paktën 70% alkool (ii)
zbatimin e përdorimit të maskave për të parandaluar transmetimin e infeksionit përmes traktit
respirator (iii) kryerjen e pastrimit të vazhdueshëm, si p.sh. si dezinfektim i telefonave, tavolinave,
tastierave dhe mjeteve të tjera të punës.
 Të ruhen procedurat e shëndosha standarde të shëndetit në procesin e punës duke identifikuar
një koordinator të punës i cili do të jetë përgjegjës për çështjet e COVID-19 dhe ndikimin e tyre
në vendin e punës.
 Të sigurohet që rregulloret për pushimet mjekësore janë fleksibile dhe në përputhje me
udhëzimet e shëndetit publik në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi të cilat mund të përfshijnë
(i) dhënien e ditëve shtesë të pushimit mjekësor (ii) zbatimin e rregullave fleksibël që lejojnë
punonjësit të qëndrojnë në shtëpi për t'u kujdesur anëtarët e sëmurë të familjes, ose të kujdesen
për fëmijët, për shkak të mbylljes së shkollave dhe kopshteve (iii) duke mos kërkuar një rezultat
pozitiv të testit për COVID-19, ose një certifikatë mjeku për punonjësit e sëmurë për të provuar
sëmundjen e tyre.
LMP-






Disa punonjës mund të jenë në rrezik më të madh për sëmundje serioze, siç janë personat më të
vjetër dhe ata me sëmundje kronike, kështu që të zvogëlohet kontakti me sy mes këtyre
punonjësve ose të caktohen detyra pune që u lejojnë atyre të mbajnë distancë 1.5- 2.m nga
punonjësit, klientët dhe vizitorët tjerë ose të bëhet puna nga distanca nëse ekziston mundësia.
Të informohen punonjësit se si mund të zvogëlohet përhapja e COVID-19.
Të bëhen rregulla dhe praktika për distancim social, që nënkupton shmangien e tubimeve të
mëdha dhe mbajtjen e distancës (të paktën 1.5 metra) nga të tjerët, kurdo që ekziston mundësia.
Në këtë drejtim, punëdhënësi mund ta ketë parasysh zbatimin e këtyre strategjive (i) puna nga
shtëpia; (ii) orar fleksibil pune; (iii) rritja e hapësirës fizike mes punonjësve në vendin e punës; (iv)
rritja e hapësirës fizike mes punonjësve dhe klientëve (p.sh., 'drive through'), (v) mbajtja e
takimeve fleksibile dhe alternativa të udhëtimit (p.sh. takimet virtuale, shtyrja e takimeve ose
ngjarjeve jo të rëndësishme); (vi) zvogëlimin e funksioneve në vetëm ato që janë më thelbësore;
(vii) ofrimi i shërbimeve nga distanca (p.sh. me telefon, përmes video ose web aplikacioneve);
(viii) dërgimi i nënprodukteve me postë ose me shërbime postare.
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 Të mbahet mjedis i shëndoshë i punës duke i përmirësuar kontrollimet inxhinierike duke përdorur
sistemet për ajrosje të ndërtesës.
LMP-

Në rastin e udhëtimeve zyrtare, sigurohuni të keni informatat më të reja për zonat ku është përhapur
COVID-19 dhe duke u bazuar në ato informata, të vlerësohen dobitë dhe rreziqet që ndërlidhen me
planifikim e udhëtimit. Të shmanget dërgimi i punonjësve që mund të rrezikohen nga sëmundjet serioze
(si punonjësit e moshuar si dhe ata me diabet, me sëmundje të veshkave, me sëmundje të zemrës, me
sëmundje të mushkërive, etj.) në zona ku është duke u përhapur COVID-19. Punonjësit që udhëtojnë
duhet të kenë dezinfektues me bazë alkooli në shishe të vogla (më pak se 100 ml) për dezinfektim të
duarve dhe të sigurohet që t’i ndjekin udhëzimet e autoriteteve lokale të vendit ku do të udhëtojnë.
Punonjësit që janë kthyer nga zona ku është duke u përhapur COVID-19 duhet të monitorohen 14 ditë (në
karantinë ose vetë-izolim sipas indikacioneve të përcaktuara nga ekspertët e fushës) pas kthimit.
Udhëzimet parashikojnë që të zbatohen këto kufizime të veçanta për pronarët e lokaleve:
 Numri i lejuar maksimal i klientëve është 1 person në 8 (tetë) m2.
 Pronarët e lokaleve janë të detyruar ta ekspozojnë në hyrje numrin e lejuar maksimal të personave.
 Pronarët e lokaleve janë të detyruar t’i zbatojnë masat për ta parandaluar dhe luftuar përhapjen e
infeksionit.
Përcaktimi i masave parandaluese në përputhje me ekspozimin ndaj rrezikut
Për t’i ndihmuar punëdhënësit në përcaktimin e masave të duhura parandaluese, Administrata e Sigurisë
dhe Shëndetit në Punë i ka ndarë detyrat e punës në katër nivele të ekspozimit ndaj rrezikut, në rrezik
shumë të lartë, të lartë, të mesëm dhe të ulët.
Niveli i rrezikut varet, pjesërisht nga lloji i punës, nevoja për kontakt në distancë më të vogël se 2 metra
me personat që dihet ose dyshohet se janë të infektuar me COVID-19.
Punët me rrezik të lartë ekspozimi janë ato me mundësi të lartë ekspozimi ndaj burimeve të njohura ose
të dyshuara të COVID-19 gjatë procedurave të veçanta mjekësore, pas vdekjes ose atyre laboratorike. Në
këtë kategori hyjnë këta punëtorë:
 Punëtorët shëndetësorë (p.sh., mjekët, infermierët, dentistët, infermierët e urgjencës) që kryejnë
procedura si intubime, bronkoskopi, disa procedura dentare, ose grumbullim të mostrave invazive tek
pacientët e dyshuar ose të infektuar me COVID-19.
 Personeli shëndetësor ose i laboratorit që grumbullon ose trajton mostra nga pacientë të njohur ose
të dyshuar të COVID-19.
 Punëtorët shëndetësorë në morg që kryejnë autopsi në trupat e njerëzve që dihet se kanë, ose
dyshohen se kanë COVID-19 në momentin e vdekjes së tyre.
Punët me ekspozim të rrezikut të lartë janë punët me mundësi të madhe ekspozimi ndaj burimeve të
njohura ose të dyshuara të COVID-19:
 Ofruesit e shërbimeve të kujdesit shëndetësor dhe stafi mbështetës (p.sh., mjekët, infermierët dhe
personeli tjetër spitalor që duhet të hyjnë në dhomat e pacientëve) që janë të ekspozuar ndaj
pacientëve të njohur ose të dyshuar me COVID-19.
 Punëtorët e transportit mjekësor (p.sh. operatorët e auto-ambulancave) që bartin pacientët e njohur
ose të dyshuar me COVID-19 brenda automjeteve të mbyllura.
 Punëtorët e morgut që marrin pjesë në përgatitjen për varrim të trupave të njerëzve që dihet se kanë,
ose dyshohen se kanë, COVID-19 në momentin e vdekjes së tyre.
Punët me ekspozim të rrezikut të mesëm janë ato që kërkojnë kontakt të shpeshtë dhe/ose të afërt (fjala
vjen, në distancë më të vogël se 2 metra) me njerëz asimptomatikë me COVID-19 si:
 Në zonat pa transmetim të vazhdueshëm në komunitet, punëtorët në këtë grup rreziku mund të kenë
kontakte të shpeshta me udhëtarët që mund të kthehen nga lokacionet ndërkombëtare ku ka
transmetim të përhapur me COVID-19.
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 Në zonat ku ka transmetim të vazhdueshëm në komunitet, punëtorët e kësaj kategorie mund të kenë
kontakte me publikun e gjerë (p.sh. shkollat, supermarketet e mëdha ushqimore, etj.).
Punët me ekspozim të rrezikut të ulët (me maturi) janë ato që nuk kërkojnë kontakt me njerëz që dihet
se janë, ose dyshohen se janë të infektuar me COVID-19, ose kontakt të shpeshtë të afërt (fjala vjen, në
distancë më të vogël se 2 metra) me publikun e gjerë. Punëtorët në këtë kategori kanë kontakte të pakta
profesionale me publikun dhe bashkëpunëtorët tjerë.
LMP-

Mund të thirremi edhe në konventa dhe direktiva ndërkombëtare që zbatohen për adresimin e çështjeve
të shëndetit dhe sigurisë e që kanë të bëjnë me COVID-19, siç janë për shembull:










Konventa e ONP-së për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, 1981 (nr. 155)
Konventa e ONP-së për Shërbime të Shëndetit Profesional, 1985 (nr. 161)
Konventa e ONP-së për Siguri dhe Shëndet në Ndërtimtari, 1988 (nr. 167)
Rregulloret ndërkombëtare të OBSH-së për shëndet, 2005
Korniza e OBSH-së për Reagim Emergjent , 2017
Korniza e vlerave SAGE e OBSH-së për alokim dhe caktim prioriteti të vaksinimit COVID-19 (shtator
2020)
Udhërrëfyesi SAGE i OBSH-së për caktim prioriteti të përdoruesve të vaksinave COVID-19 në
aspektin e furnizimit të kufizuar (nëntor 2020)
Profilet e OBSH-së për produkte të targetuara (TPP) për vaksinat COVID-19 (2020)
Direktiva Kornizë e BE -së për SSHP (Direktiva 89/391)

7. PERSONELI PËRGJEGJËS
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve (MFPT) do të jetë përgjegjëse për koordinimin e
përgjithshëm të projektit të propozuar dhe për zbatimin e Komponentit 2, me Ministrinë e Shëndetësisë
që është përgjegjëse për zbatimin e projektit të Komponentit 1. Personeli i nivelit të lartë, nga
Departamenti për Bashkëpunimit Financiar Ndërkombëtar në Ministrinë e Financave, do të caktohet si
koordinator kryesor për projektin.
Njësia ekzistuese për koordinimin e projekteve (PCU) në Ministrinë e Shëndetësisë do të jetë përgjegjëse
për zbatimin e Komponentit 1 në aktivitetet e sektorit shëndetësor. Përbërja e PCU-së veçse ka një
koordinator projekti, një specialist prokurimi, një specialist për menaxhim financiar, një specialist për
monitorim dhe vlerësim si dhe një asistent të njësisë. Drejtorët e departamenteve përkatëse të MSH (siç
janë Departamenti i burimeve njerëzore dhe Departamenti i shërbimeve shëndetësore) do të jenë
përgjegjës për zbatimin teknik të aktiviteteve të projektit. PCU do të përgatisë raporte gjashtëmujore mbi
mbarëvajtjen e projektit si dhe do ta konsolidojë planin vjetor të punës që do të shpërndahet gjerësisht
nëpër MSH dhe MFPT, palëve kryesore të interesit, dhe do të dorëzohen në Bankë. Gjatë zbatimit të
projektit, do të ofrohet mbështetje teknike, që synon fuqizimin e mëtejmë të kapaciteteve të MSH-së.
Hollësitë mbi marrëveshjet institucionale dhe zbatuese të projektit do të përcaktohen në Doracakun
Operativ të Projektit, i cili do të përgatitet brenda një muaji pas fillimit të projektit. Doracaku do t’i
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përshkruajë qartë rolet, përgjegjësitë dhe proceset gjatë zbatimit të projektit. Marrëveshjet e mbikëqyrjes
janë të përshkruara në Global MPA dhe do të përcjellën në këtë projekt.
Komiteti ekzistues i Menaxhmentit të Lartë (SMC), i kryesuar nga Ministri i Shëndetësisë ose i emëruari i
tij dhe përfshinë mes tjerëve, zëvendësministra dhe drejtorë departamentesh, do të vazhdojë të jetë
përgjegjës për mekanizmat vendimmarrës në mënyrë që të parandalojë dhe adresojë çështjet
problematike gjatë zbatimit. Komiteti do të takohet për ta koordinuar dhe monitoruar mbarëvajtjen e
projektit dhe për të vendosur mbi veprimet për parandalimin dhe adresimin e çështjeve problematike.
MFPT-ja do ta zbatojë Komponentin 2 përmes divizionit të vet SAS, në koordinim të afërt me
Departamentin e MSH-së për Politikat Sociale dhe Familjen (më herët ishte në MPMS). Divizioni SAS është
përgjegjës për vlerësimin e përshtatshmërisë së përfituesve për SAS-in dhe Masën Emergjente 15 përmes
MIS-it të SAS-it si dhe për kërkesë Bankës Qendrore që të lëshojë pagesa në bazë të listës së miratuar të
pagave çdo muaj. Është gjithashtu përgjegjës për MZA-në dhe për auditime të brendshme. Shefi i
Divizionit SAS do të jetë përgjegjës për Komponentin 2, me mbështetje nga personeli ekzistues në
Divizionin SAS, përfshirë specialistin për IT, kontabilistin/ personelin për menaxhim financiar. PCU-ja në
MSH do t'i ofrojë mbështetje Divizionit SAS në (i) përgatitjen raporteve të kërkuara financiare dhe
aplikimin për tërheqje; (ii) çdo aktivitet të nevojshëm prokurimi; dhe (iii) pajtueshmërinë me ESF-në.
Departamenti për Politikat Sociale dhe Familjen në MSH do të mbështesë zbatimin e Komponentit 2
përmes mbikëqyrjes së tij të QPS -së. Departamenti do të sigurojë që QPS -ja të marrë udhëzime të qarta
mbi masat emergjente pasi këto kanë të bëjnë me SAS dhe Masën 15, formularët e aplikimit për Masën
15 dhe të mbështesë futjen e të dhënave në MIS-in e SAS-it për aplikimet në SAS dhe Masën 15. QPS-ja
do t’i pranojë aplikimet në SAS dhe do ta mbështesë futjen e të dhënave për Masën 15. QPS-ja do ta
mbështesë gjithashtu edhe komunikimin mbi masat emergjente dhe mundësinë për të aplikuar në SAS,
përfshirë komunikimin me grupe të synuara veçanërisht të cenueshme, siç janë RAE. QPS-ja do të vazhdojë
të jetë organi i shkallës së parë për ankesa dhe parashtresa në lidhje me SAS-in ose Masën 15 dhe të
parashtrojë ankesa, siç kërkohet në Divizionin SAS.
Për SAS, pagesat do të bëhen nga banka komerciale dhe zyra postare përmes kontratës me Divizionin SAS,
derisa pagesat për Masën 15 do të paguhen drejtpërdrejt nga Banka Qendrore në llogaritë ekzistuese
bankare të përfituesve, bazuar në udhëzimet e dhëna nga Divizioni SAS.
LMP-

8. POLITIKAT DHE PROCEDURAT
Punësimi i punëtorëve të projektit në kuadër të Projektit Emergjent COVID-19 për Kosovën, përfshirë
financimin shtesë do të bazohet në parimet e mosdiskriminimit dhe mundësive të barabarta. Nuk do të
ketë diskriminim në çfarëdo aspekti nga marrëdhënia e punës, përfshirë rekrutimin, kompensimin,
kushtet e punës dhe kushtet e punësimit, qasjen në trajnim, avancimin në punë ose ndërprerjen e
punësimit. Masat në vijim, do të ndiqen nga kontraktuesit dhe do të monitorohen nga Projekti Emergjent
COVID-19 për Kosovën, përfshirë financimin shtesë (PCU), për të siguruar trajtimin e drejtë të të gjithë
punonjësve:


Procedurat e rekrutimit do të jenë transparente, publike dhe jo-diskriminuese, të hapura në
aspektin etnik, fetar, të seksualitetit, invaliditetit ose atë gjinor.

24

Projekti AF-Kosovë i Emergjencës COVID-19
(P176661)

Aplikimet për punësim do të merren në konsideratë vetëm nëse paraqiten përmes procedurave
zyrtare të aplikimit të përcaktuara nga kontraktuesit.
LMP-



Do të jepen përshkrime të qarta të punës para rekrutimit dhe do të shpjegohen aftësitë e kërkuara
për secilin vend pune.



Të gjithë punëtorët do të kenë kontrata me shkrim ku caktohen afatet dhe kushtet e punës dhe
do t'u shpjegohet përmbajtja. Punëtorët do t’i nënshkruajnë kontratat e punës.



Punëtorëve të kontraktuar nuk do tu kërkohet të paguajnë asnjë tarifë punësimi. Nëse do të ketë
ndonjë tarifë punësimi, ajo do të paguhet nga punëdhënësi.



Varësisht origjinës së punëdhënësit dhe punonjësit, afatet dhe kushtet e punësimit do të
komunikohen në dy gjuhë, në gjuhën shtetërore dhe në gjuhën që është e kuptueshme për të dyja
palët.



Të gjithë punëtorët për punë civile do të jenë mbi 18 vjeç. Kjo do të jetë kërkesë në kontratat e
Projektit Emergjent COVID-19 me kontraktuesit.



Orari normal i punës nuk duhet të jetë më i gjatë se 40 orë në javë. Me pesë ditë pune në javë,
kohëzgjatja e punës në ditë caktohet nga rregulloret e brendshme të punës të miratuara nga
punëdhënësi pas konsultimit paraprak me përfaqësuesit e punëtorëve, në përputhje me
kohëzgjatjen e caktuar të javës së punës.

FA (fibracioni arterial) i vaksinës përfshinë punime civile për zgjerimin e impiantit të sterilizimit të
mbetjeve mjekësore, prandaj edhe do të kontraktohen punëtorë vendas dhe masat kundër rrezikut fizik
që ndërlidhen me punën e rrezikshme duhet të vendosen sipas kërkesave të QMS2.
Për projektet që përfshijnë punime ndërtimore/ civile, kontraktuesit duhet të zhvillojnë procedura ose
plane specifike ashtu që të ketë masa të duhura paraprake për parandalimin ose zvogëlimin e ndonjë
shpërthimi të COVID-19, dhe është e qartë se çfarë duhet bërë nëse ndonjë punëtor sëmuret. Detajet e
çështjeve që duhen marrë parasysh janë të përcaktuara në Seksionin 5 tek Shënimi i Përkohshëm i Bankës
Botërore: Çfarë duhet pasur parasysh për COVID-19 në Projektet e Punimeve Ndërtimore/ Civile
- Të merren parasysh mënyrat për të zvogëlimin/ kontrollimin e lëvizjeve brenda dhe jashtë zonave
të ndërtimit/ vendpunishteve.
- Nëse punëtorët akomodohen në vendpunishte tu kërkohet t’i zvogëlojnë kontaktet me njerëzit
jashtë zonës së ndërtimit/ vend-punishteve ose tu ndalohet të largohen nga zona/vendpunishtja
për aq sa zgjatë kontrata e tyre.
- Të zbatohen procedurat për të vërtetuar që punëtorët janë të aftë për punë para se ta fillojnë
punën, duke u paguar veçanërisht punonjësve me probleme themelore shëndetësore ose atyre
që përndryshe mund të vihen në rrezik.
- Të kontrollohen dhe regjistrohen temperaturat e punëtorëve dhe njerëzve tjerë që hyjnë në
zonën e ndërtimit/ vendpunishte ose të kërkohet vetë-raportim para ose pasi të hyhet.
- Tu jepen punëtorëve njoftime të shkurtra ditore para fillimit të punës, duke u përqendruar në
gjërat specifike që duhet marrë parasysh për COVID-19, përfshirë rregullat e mirësjelljes për kollë,
higjienë të duarve dhe masat e distancimit.
- Të kërkohet nga punëtorët që vetë t’i vërejnë simptomat e mundshme (ethe, kollë) dhe të
raportojnë tek mbikëqyrësi i tyre nëse kanë simptoma ose nuk ndihen mirë.
- Të parandalohet punëtori nga ndonjë zonë e prekur ose nëse ka qenë në kontakt me ndonjë
person të infektuar të hyjë në zonën e ndërtimit/ vendpunishte për 14 ditë.
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- T’i parandalohet punëtorit të sëmurë hyrja në zonën e ndërtimit/ vend punishte, duke e referuar
për në objektet lokale shëndetësore nëse është e nevojshme ose duke u kërkuar që të izolohet
në shtëpi për 14 ditë.
LMP-

Punëtorët për Menaxhimin e Mbetjeve:
Është përgatitur dhe zbatuar Plani për Kontrollin e Infeksionit dhe Menaxhimin e Mbetjeve (ICWMP) për
projektin amë si pjesë e KMMS-së. KMMS-ja është e përditësuar për t’i integruar kërkesat sipas FA-së së
vaksinës. Modalitetet dhe aranzhimet e punëtorit për menaxhimin e mbeturinave si dhe pajtueshmëria
me QMS2 janë adresuar në ICWMP-në e rishikuar të projektit. Punëtorët për menaxhimin e mbeturinave
për projektin do të mbulohen nga masat zbutëse siç parashikohen në këtë PMP dhe ICWMP në pajtim me
QMS2.
Rreziqet e Shëndetit dhe Sigurisë në Punë (SHSP)
Procedurat jo të duhura të punës gjatë punëve civile dhe në menaxhimin e menaxhimit të mbetjeve
medicinale mund të shkaktojnë rreziqe të OHS-së tek ofruesit e kujdesit shëndetësor dhe personeli
mbështetës ose tek personat me aftësi të kufizuara. Masat zbutëse kërkojnë miratimin dhe zbatimin e
udhëzuesit ose doracakëve të sigurisë nga udhëzuesi për SHSP dhe udhëzuesit teknik të OBSH-së për
konsiderata kryesore për COVID-19 për sigurinë dhe shëndetin në punë. Personeli për E&S do të jetë
përgjegjës për mbikëqyrjen e këtyre masave në emër të PIU dhe MSH-së.
Rreziqet operacionale të HCF-së
Funksionimi i përgjithshëm i HCF-ve mund të ketë dobësi ndaj rreziqeve fizike, rreziqeve elektrike dhe
atyre të shpërthimit, zjarrit, përdorimit të kemikaleve, rreziqeve ergonomike dhe radioaktive, kjo
përfshinë rreziqet që ndërlidhen me menaxhimin e mbeturinave dhe lëndimet gjegjëse profesionale, siç
janë: lëndimet nga gjësendet e mprehta, ekspozimet toksike të zhivës ose dioksinave, gjatë trajtimit ose
sterilizimit të mbetjeve medicinale, etj. Stafi i HCF me mbështetjen e PCU OHS dhe specialistit për E&S do
të sigurojë zbatimin e këtyre masave zbutëse:
- Siguron PPM të përshtatshme për personelin e ndërtimit për trajtimin e materialeve ndërtimore;
- Zbaton sisteme të kontrollit inxhinierik siç janë pengesat parësore dhe dytësore;
- Organizon dhe zbaton mbikëqyrje mjekësore që përfshinë shërbime mjekësore dhe programe të
imunizimit;
- Ofron trajnime për shëndetin dhe sigurinë;
- Miraton dhe zbaton doracakë për siguri të harmonizuar me udhëzuesin e SHSP-së dhe doracakun
e OBSH-së për biosiguri laboratorike; Udhëzuesin teknik të OBSH-së për COVID-19 Konsideratat
kryesore për sigurinë dhe shëndetin në punë.
- Zhvillon dhe zbatoi standarde të sigurisë.
Çështjet në lidhje me punën gjatë funksionimit të HCF-së
Ankesat e punonjësve mund të vijnë nga funksionimi i përgjithshëm i HCF-ve e që mund të jenë, mes
tjerash, disponueshmëria dhe/ose përdorimi i PPM-ve; mungesa e procedurave të duhura ose puna e
paarsyetuar jashtë orarit; ndjeshmëria ndaj kohës dhe/ose konfidencialiteti i ankesave. Për t’i zbutur këto
rreziqe në lidhje me punën, specialisti social i projektit siguron zbatimin e MZA-së si burim të OBSH për
COVID-19: Shëndeti në punë që gjendet në:https://www.who.int/news-room/detail/09-03-2020-covid19-occupational-health
Materialet udhëzuese në vijim duhet të përdoren si referencë shtesë në zbatimin e PMP-ve:
- Për të drejtat, rolet dhe përgjegjësitë e punëtorëve shëndetësorë, përfshirë ato në OHS,
konsultohuni me udhëzimin e përkohshëm të OBSH-së për COVID-19,
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- Për udhëzime mbi strategjitë për parandalimin dhe kontrollin e infeksionit (IPC) për përdorim kur
dyshohet në COVID-19, konsultohuni me udhëzimin e përkohshëm për IPC të OBSH-së,
- Për përdorim racional të PPM-ve, konsultohuni me udhëzimin e përkohshëm të OBSH-së për
përdorimin e PPM-ve për COVID-19,
- Për këshilla që ndërlidhen me vendin e punës, konsultohuni me udhëzimin e OBSH-së për ta
përgatitur vendin tuaj të punës për COVID19,
- Për udhëzime mbi ujin, higjienën dhe mbeturinat medicinale relevante për viruset, përfshirë
COVID-19, konsultohuni me udhëzimin e përkohshëm të OBSH-së,
- Për projektet që kërkojnë menaxhimin e mbeturinave medicinale, konsultohuni me udhëzimet e
lëshuara nga OBSH-a Menaxhimi i sigurt i mbeturinave nga aktivitetet e kujdesit shëndetësor,
- Për udhëzime mbi imunizimin dhe sigurinë e vaksinave, konsultohuni Udhëzimin e OBSH -së për
siguri të imunizimit
- Për udhëzime mbi zbatimin e fushatave masive të vaksinimit në kontekstin e COVID-19,
konsultohuni me Kornizën e OBSH-së për vendimmarrje
LMP-

Për projektet që mbështesin objektet shëndetësore, ruajtja ose transportimi i vaksinave si dhe vendosja
e vaksinave, planet ose procedurat duhet të jenë në vend për t’i adresuar këto çështje, atëherë kur janë
relevante për aktivitetet, si:










Furnizimi adekuat me mjete mbrojtëse mjekësore, përfshirë mantelet, përparëset, perdet;
maskat mjekësore dhe respiratorët (N95 ose FFP2); dorëzat (mjekësore dhe të trasha për
pastrues); mbrojtja e syve (me syza ose mbrojtëse të fytyrës); sapun për larjen e duarve dhe
dezinfektues; si dhe pajisje efektive të pastrimit. Aty ku nuk mund të merren PPM-të përkatëse,
plani duhet të ketë alternativa të zbatueshme, siç janë maska nga tekstili, pastrues me bazë
alkooli, uji i nxehtë për pastrim dhe pajisje shtesë për larjen e duarve, deri në momentin kur
furnizimet vihen në dispozicion.
Caktimi i prioriteteve për grupe të ndryshme për vendosjen e vaksinave, bazuar në udhëzimet e
OBSH-së për ndarjen e drejtë dhe të barabartë të vaksinimit kundër COVID-19 ose në rregulloret
vendore (sipas rastit),
Trajnimi i stafit mjekësor mbi këshillat dhe rekomandimet më të reja të OBSH-së mbi specifikat e
COVID-19, si dhe parimet për qasje dhe shpërndarje të drejtë, të barabartë dhe gjithëpërfshirëse
të përfitimeve të projektit, përfshirë vaksinat,
Trajnimi i personelit mjekësor mbi grupet prioritare për vendosjen e vaksinave si dhe për caktimin
e orarit për këto grupe, si dhe pse atyre u kërkohet të vaksinojnë vetëm persona nga grupi i
caktuar prioritar për një kohë të caktuar (për shembull, sepse ai grup është në rrezik më të madh,
për arsye të gjithë-përfshirjes dhe barazisë etj. aty ku ekziston furnizim i kufizuar me vaksina),
Përmirësimi i perceptimit të komunitetit për programet e vaksinimit, veçanërisht aty ku bëhen
në mjedise të brishta, konfliktuoze ose të cenueshme siç janë kampet e PZHBV-ve ose që prekin
sektorët e cenueshëm (p.sh. fëmijët nën 5 vjeç, gratë shtatzëna, të moshuarit, ata që vështirë
arrihen), duke i sensibilizuar anëtarët e komunitetit mbi sigurinë dhe efikasitetin e vaksinës, dhe
ndërtimin e besimit të publikut në aftësinë e fushatës së vaksinimit për të iu shmangur rritjen e
rrezikut të infektimit me COVID-19,
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 Për lokacionet e vaksinimit, duke siguruar që hapësira është e organizuar sigurt dhe me distancë
sociale si dhe kontrollet e domosdoshme logjistike dhe menaxhimi i mbeturinave të jenë
planifikuar paraprakisht,
 Për vendosjen dhe përdorimin e vaksinave, praktikat e sigurta të zinxhirit të ftohtë, kontrollimin
se vaksinat janë miratuar për përdorim nga OBSH-ja ose nga ndonjë autoritet tjetër rregullator
që ka miratimin nga Banka, përzgjedhja e pajisjeve të sigurta të injektimit, praktikat e imunizimit
për njerëzit e cenueshëm, siç janë gratë shtatzëna ose fëmijët nën 5 vjeç, plani për depozitimin e
mbetjeve të imunizimit, mbikëqyrja dhe raportimi mbi zbatimin e praktikave të imunizimit siç
kërkohet me legjislacion kombëtar,
 Kryerja e aranzhimeve të avancuara për pastrim, përfshirë pastrimin e detajuar (duke përdorur
dezinfektues adekuat) të objekteve hotelierike/ mensave/ objekteve të ushqimit/ pijeve, tualete/
WC-ve në kampe, zonave të përbashkëta, përfshirë dorëzat e dyerve, dyshemetë dhe të gjitha
sipërfaqet që zakonisht preken,
 Trajnimi dhe sigurimi i personelit për pastrim me PPM adekuate gjatë pastrimit të dhomave të
konsultimit dhe objekteve të përdorura për trajtimin e pacientëve të infektuar
LMP-

Zbatimi i strategjisë/ planit të komunikimit për ta mbështetur komunikimin e rregullt, përditësimet e
qasshme dhe dhënia e porosive të qarta, në lidhje me përhapjen e COVID-19 në vendet e afërta,
faktet dhe statistikat e reja si dhe procedurat e zbatueshme.

MOSHA E PUNËSIMIT
Ligji i Kosovës e ndalon këdo nën 18 vjeç që të kryejë punë "jo të shëndetshme ose të rënda" dhe ka
kërkesa të veçanta për pushim, orar pune dhe kushte tjera të punës.
Kontraktuesve do tu kërkohet që të verifikojnë dhe identifikojnë moshën e të gjithë punëtorëve. Për këtë
nevojitet që punëtorët ta sigurojnë dokumentacionin zyrtar, siç është certifikata e lindjes, letërnjoftimi
kombëtar ose të dhëna mjekësore ose nga shkolla. Nëse zbulohet se ndonjë i mitur nën moshën minimale
që lejohet për të punuar është duke punuar në projekt, do të merren masa për ndërprerjen e
menjëhershme të punësimit ose angazhimin e të miturit në mënyrë gjegjëse, duke marrë parasysh
interesin më të mirë të të miturit.

9. AFATET DHE KUSHTET
Afatet dhe kushtet e punësimit që zbatohen për Projektin Emergjent COVID-19 për Kosovën, përfshirë
punonjësit nga financimi shtesë (PCU) janë të përcaktuara në këtë dokument. Këto rregulla të brendshme
të punës do të zbatohen për të gjithë punonjësit e Projektit Emergjent COVID-19 për Kosovën të cilët janë
caktuar të punojnë në projekt (punëtorët e drejtpërdrejtë). Afatet dhe kushtet e punëtorëve me kontratë
përcaktohen me kontratë të tyre individuale.
Orari i punës për Projektin Emergjent COVID-19 përfshirë punëtorët e financimit shtesë do të jetë 40 orë
në javë, tetë orë në ditë pune. Afatet dhe kushtet e punëtorëve të kontraktuar drejtpërdrejt do të
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përcaktohen nga kontratat e tyre individuale. Procedura e kontraktuesit për menaxhimin e punës do t’i
përcaktojë afatet dhe kushtet për punëtorët e kontraktuar si dhe ata të nënkontraktuar. Këto afate dhe
kushte do të jenë në përputhje, së paku, me këtë procedurë të menaxhimit të punës dhe të specifikuar në
kontratat standarde që do të përdoren nga MSH-ja dhe MFPT në kuadër të projektit, të cilat do të ceken
në Doracakun e Punës së projektit dhe do ta ndjekin këtë PMP.
LMP-

10. MEKANIZMI I ANKESAVE
Projekti ka zhvilluar KMMS-në si dokument kryesor udhëzues mjedisor dhe social së bashku me Planin e
Angazhimit të Palëve të Interesuara (SEP) si dhe procedurat për menaxhimin e punës (ky dokument). Gjatë
zhvillimit të SEP-it, kapitulli i veçantë iu kushtua Mekanizmit të Shqyrtimit të Ankesave për Punëtorët e
Projektit në përputhje me QMS2. Procedura e ankesave është zhvilluar aty ku në Aneksin I në SEP ekziston
forma për ankesë që mund të parashtrohet nga punëtorët e kujdesit shëndetësor dhe punëtorët tjerë
brenda projektit.
Mekanizmi për shqyrtimin e ankesave (MZA) do të themelohet për të gjithë punëtorët e projektit, nëse ky
mekanizëm nuk është krijuar. Objektivi kryesor i MZA-së është që të sigurohet zgjidhje me kohë, efektive
dhe efikase e ankesave dhe parashtresave që kanë të bëjnë me punën dhe kushtet e punës.
Për nëpunësit civilë, Ligji për Nëpunësit Civilë adreson mekanizmin e ankesave ashtu që të sigurojë
marrëdhënie pune dhe zgjidhje të mosmarrëveshjeve në vendin e punës përmes Komisionit për Ankesa
që gjendet në kuadër të institucionit i cili e bën punësimin. Mekanizmat e lartpërmendur të siguruar me
legjislacion kosovar konsiderohen si standardi minimal që duhet arritur për t’i adresuar pakënaqësitë dhe
keqtrajtimit gjatë punës. Nga çdo palë e tretë që punëson dhe angazhon punëtorë të kontraktuar pritet
të hartojë dhe zbatojë mekanizma për ankesa që do të harmonizohen ose e tejkalojnë këtë standard duke
siguruar qasje të lehtë në masat mbrojtëse dhe veprimet juridike efikase për situatat gjatë punës nga të
cilat mund të vjen deri tek ankesat dhe mosmarrëveshjet.
Për punëtorët e drejtpërdrejtë (konsulentët e jashtëm) të angazhuar nga PCU-ja, do të themelohet dhe
të akomodohet MZA-ja nga MSH-ja. Kjo MZA do t’i shqyrtojë shqetësimet që krijohen në vendin e punës,
duke i specifikuar procedurat se kush duhet ta paraqesë ankesën punëtori i drejtpërdrejtë, periudhën e
arsyeshme kohore për ta marrë përgjigjen ose reagimin si dhe hapat për t'iu referuar nivelit më të lartë,
duke lejuar transparencë, konfidencialitet dhe praktika jo-ndëshkuese. Konsulentët do të informohen mbi
disponueshmërinë e MZA-së pas angazhimit të tyre.
Për punëtorët e kontraktuar (punëtorët e HCF -së, punëtorët në ndërtimtari dhe konsulentët teknikë) do
të themelohet një MZA në përputhje me kërkesat e kësaj PMP-je, QMS2 dhe ligjit kombëtar, përveç nëse
ky mekanizëm ekziston tashmë në objektet e tyre. Themelimi i MZA-së përfshinë informimin (për shembull
gjatë trajnimit, etj.) e të gjithë punëtorëve të kontraktuar për ekzistimin e mekanizmit për ta tejkaluar
hendekun aktual që ekziston në dispozitat ligjore për punën, e themelimi i MZA-së së re do të ketë këto
elemente:


procedurën për pranimin e ankesave siç është formulari i komenteve/ ankesave, kutitë e
sugjerimeve, emaili;
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 afate të caktuara kohore për t'iu përgjigjur ankesave dhe për t’i shqyrtuar rastet;
 regjistrin i ankesave për t’i shënuar dhe përcjellë zgjidhjen me kohë të ankesave;
 emërimi i pikës fokale të MZA-së (menaxheri i burimeve njerëzore), i cili do ta informojë sindikatën
e punëtorëve të kujdesit shëndetësor për ankesat e parashtruara dhe rezultatet (për punëtorët e
HCF-së)
 mundësia për t’ia paraqitur ankesën shkallës së dytë nëse punëtori nuk është i kënaqur me
zgjidhjen e ofruar.
LMP-

Mekanizmi do të bazohet në këto parime:





Procesi do të jetë transparent dhe do tu lejojë punëtorët që t’i shprehin shqetësimet e tyre dhe
t’i parashtrojnë ankesat.
Nuk do të diskriminohen apo të sanksionen ata që i parashtrojnë ankesat dhe se çdo ankesë do
të shqyrtohet në mënyrë konfidenciale.
Ankesat anonime do të shqyrtohen njësoj si ankesat tjera, origjina e të cilave u dihet.
Menaxhmenti do t'i shqyrtojë seriozisht ankesat dhe do të ndërmarrë veprime të përshtatshme
dhe me kohë për të dhënë përgjigje.

Pika fokale e MZA-së do ta monitorojë regjistrimin dhe zgjidhjen e ankesave të kontraktuesve, dhe do t'i
raportojë ato në PCU në raportet e tyre mujore të progresit. Procesi do të monitorohet nga pika fokale e
MZA-së, e specialisti mjedisor dhe social i PCU-së do të jetë përgjegjës për menaxhimin e MZA-së së
projektit. Informatat për MZA-në e punëtorëve do të sigurohen në trajnimet fillestare.
Struktura MZA-it. Ankesat do të shqyrtohen nga PCU përmes ueb faqes, adresës së emailit dhe numrit
të telefonit dedikuar për këtë gjë.
Informata në lidhje me kontaktin për pyetje dhe ankesa:
Projekti Emergjent COVID-19
Ministria e Shëndetësisë
Adresa:
Rr. Zagrebit nr. 60, 10000, Prishtinë, Republika e Kosovës
Divizioni për Komunikim dhe Marrëdhënie me Publikun
E-mail: msh.info@rks-gov.net, telefoni: +383 38 200 24 131; +383 38 200 24 020

11. MENAXHIMI I KONTRAKTUESIT
Të gjitha kontratat në kuadër të Projektit Emergjent COVID-19 përfshirë financimin shtesë do të kenë
dispozita që ndërlidhen me punën, shëndetin dhe sigurinë në punë, siç parashikohet në Dokumentet
Standarde të Prokurimit të Bankës Botërore dhe ligjet e Kosovës.
Projekti Emergjent COVID-19 për Kosovën përfshirë financimin shtesë të PCU-së në kuadër të MSH-së do
të menaxhojë dhe monitorojë performancën e kontraktuesve në lidhje me punëtorët e kontraktuar, duke
u fokusuar në pajtueshmërinë nga kontraktuesit me marrëveshjet e tyre kontraktuese (detyrimet,
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përfaqësimet dhe garancitë) dhe procedurat për menaxhimin e punës. Gjithashtu, stafi i PCU-së do të
shikojë se si përmbushen këto detyrime nga kontraktuesit:
LMP-



Kushtet e punës: regjistrat e punëtorëve të angazhuar në kuadër të projektit, përfshirë kontratat,
regjistrin e punësimit, orët e kryera të punës; nëse punëtorëve, veçanërisht punëtorëve
shëndetësorë, u lejohet (ose u kërkohet) të punojnë më gjatë se orari i zakonshëm për shkaqe
emergjente të COVID-19, kjo duhet të dokumentohet së bashku me masat e ndërmarra për t’i
mbrojtur këta punëtorë (p.sh. pushimi i detyrueshëm i pauzës).



Punëtorët: numri i punëtorëve, treguesi i origjinës (lokalë, jo-lokalë, shtetas), gjinia, mosha me
dëshmi se nuk është përfshirë asnjë punë për fëmijë dhe niveli i aftësive (i pakualifikuar, i
kualifikuar, mbikëqyrës, profesional, menaxhim);



Trajnimi fillestar: datat, numri i të trajnuarve dhe temat, të dhënat mbi trajnimin e ofruar për
punëtorët e kontraktuar për të shpjeguar rreziqet e shëndetit dhe sigurisë në punë dhe masat
parandaluese; kërkesa specifike për lloje të caktuara të kontraktuesve dhe kriteret specifike të
përzgjedhjes (p.sh. në menaxhimin e mbeturinave mjekësore, certifikimet, përvojën e
mëparshme).



Siguria: incidentet e regjistruara (incidente me humbje kohe, raste të trajtimit mjekësor), raste të
dhënies së ndihmës së parë, me potencial të lartë të humbjeve, dhe aktivitete shëruese dhe
parandaluese që kërkohen, raporte për inspektime sigurie, përfshirë vdekjet dhe incidentet si dhe
zbatimin e veprimeve korrigjuese, regjistrimet në lidhje me incidentet për mosrespektimin e ligjit
kombëtar; ofrimi i sigurimit mjekësor që mbulon trajtimin e COVID-19, pushim të paguar mjekësor
për punëtorët ose për ata që kontaktojnë virusin ose u kërkohet të izolohen për shkak të kontaktit
të afërt me punëtorët e infektuar si dhe pagesën në rast vdekjeje.



Detajet e çdo rreziku të sigurisë: detajet e rreziqeve ndaj të cilave kontraktuesi mund tu
ekspozohet gjatë kryerjes së punës së vet - kërcënimet mund të vijnë nga palë të treta jashtë
projektit; procedurat dhe masat specifike që kanë të bëjnë me rreziqe të caktuara. Për shembull,
për kontraktuesit e kujdesit shëndetësor: strategjitë e parandalimit dhe kontrollit të infeksionit
(IPC), vlerësimin dhe menaxhimin e rrezikut të ekspozimit të punëtorëve shëndetësorë, zhvillimin
e një plani për reagim emergjent, sipas udhëzimeve të OBSH -së.



Ankesat e punëtorëve: detajet përfshirë datën e ndodhjes, ankesën dhe datën e parashtrimit;
veprimet e ndërmarra dhe datat; zgjidhje (nëse ka) dhe data; përcjellja që pritet të bëhet-ankesat
e listuara duhet të përfshijnë ato të pranuara që nga raporti i mëparshëm dhe ato që nuk janë të
zgjidhura në momentin e përgatitjes së atij raporti.



Caktimi i pikës fokale për COVID-19 me përgjegjësi për monitorimin dhe raportimin mbi çështjet
që ndërlidhen me COVID-19, si dhe ndërlidhja me palët e tjera gjegjëse.



Përfshirja e dispozitave dhe procedurave kontraktuese për menaxhimin dhe monitorimin e
performancës së kontraktuesve, në dritën e ndryshimeve në rrethanat e shkaktuara nga COVID19.
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Përmbushja e këtyre detyrimeve do të zbatohet për kompanitë që do të angazhohen nga MSH-ja dhe
MFPT për rinovim të kufizuar nëse është e nevojshme për të vënë në funksion shtretër shtesë të ICU-së,
punëtorë që do të punojnë në ndërtimin e kontejnerëve-spitaleve, për sistemet e menaxhimit dhe
asgjësimit të mbetjeve mjekësore, si dhe për të gjithë furnizuesit/konsulentët dhe kontraktuesit në
Projektin Emergjent COVID-19 përfshirë financimin shtesë.
LMP-

Masat specifike të COVID-19 për punonjësit e HCF-së
Planet/procedurat që do të zbatohen për të gjithë punëtorët e lidhur me projektin, përfshirë personelin
e sigurisë, do të vendosen për t’i adresuar këto çështje:












Karakteristikat e punëtorëve do të vlerësohen para se t'i angazhojnë në punët e kujdesit
shëndetësor, përfshirë ato themelore shëndetësore ose që mund të jenë në rrezik. Kjo do të bëhet
duke kryer kontrolle shëndetësore para punësimit;
Furnizim adekuat me PMP mjekësore, duke përfshirë mantele, përparëse, perde; maska
mjekësore (N95 ose FFP2); dorëza (mjekësore dhe të trasha për pastrues); mbrojtja e syve (syze
ose mbrojtëse të fytyrës); sapun për larjen e duarve dhe dezinfektues; pajisjet efektive për pastrim
do të vendosen. Nëse PMP-të përkatëse nuk mund të sigurohen, do të merren parasysh opsionet
tjera alternative që mund të zbatohen, si maska nga tekstili, pastrues me bazë alkooli, ujë të
nxehtë për pastrim dhe pajisje shtesë për larjen e duarve, derisa furnizimet të vihen në
dispozicion;
Detyrat e punës do të riorganizohen ose numri i punëtorëve në vendin e punës do të zvogëlohet
për të mundësuar distancën sociale/ fizike, ose ndërrimin rotativ të punëtorëve me orar 24-orësh;
Trajnimi do t'i ofrohet stafit mjekësor mbi këshillat dhe rekomandimet më të reja të OBSH-së mbi
specifikat e COVID-19;
Do të vendosen aranzhime të avancuara pastrimi, përfshirë pastrimin detaj (duke përdorur
dezinfektues adekuat) të objekteve hotelierike/ mensave/ objekteve të ushqimit/ pijeve/
tualeteve/ dusheve, hapësirave të përbashkëta, përfshirë dorëzat e dyerve, dyshemetë dhe të
gjitha sipërfaqet që zakonisht preken;
Personeli që pastron do të trajnohet dhe do të pajiset me PMP të përshtatshme kur pastron
dhomat e konsultimit dhe objektet që përdoren për të trajtuar pacientët e infektuar;
Qasja në mbështetje psikosociale bazuar në nevojat dhe disponueshmërinë e këtyre shërbimeve;
Strategjia/ plani i komunikimit për ta mbështetur komunikimin e rregullt, përditësimet e qasshme
dhe dërgimi i porosive të qarta për punëtorët shëndetësorë, në lidhje me përhapjen e COVID-19
në vendet e afërta, faktet dhe statistikat më të reja dhe procedurat e zbatueshme, do të zbatohen.

12. PUNËTORËT E KOMUNITETIT
AF do të angazhojë persona të ndryshëm udhëheqës me ndikim në komunitetin fetar, pakica etnike,
ekspertë) për ta promovuar vaksinimin përmes aktiviteteve në terren. Huamarrësi do t’i vlerësojë rreziqet
dhe ndikimet e mundshme të aktiviteteve që do të kryhen nga punëtorët e komunitetit dhe, së paku, do
t’i zbatojë kërkesat përkatëse të EHSG-ve të përgjithshme dhe EHSG-ve specifike për industrinë.
Huamarrësi do të vlerësojë nëse ekziston rreziku i punës së fëmijëve ose punës së detyruar brenda punës
në komunitet, duke i identifikuar ato rreziqe në përputhje me paragrafët 17 deri 20 të QMS2. Procedurat
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e menaxhimit të punës do t’i përcaktojnë rolet dhe përgjegjësitë për monitorimin e punëtorëve të
komunitetit. Nëse identifikohen raste të punës së fëmijëve ose punës së detyruar, Huamarrësi do t’i
ndërmarrë hapat e duhur për t'i rregulluar ato.
LMP-

13. PUNËTORËT E FURNIZIMIT PARËSOR
Furnizuesit parësorë për Projektin Emergjent Covid-19 për Kosovën duke përfshirë financimin shtesë do
të jenë kompanitë që do të furnizojnë lëndën e parë, pajisjet mjekësore, vendosjen e sigurt dhe efektive
të vaksinës dhe shërbimet e punëve ndërtimore. Furnizuesit e kompanive pritet të jenë lokalë aty ku
zhvillohet nën-projekti, ose të paktën kombëtar.
Kontraktuesit do të duhet të kryejnë procedurën e kujdesit të duhur për të identifikuar nëse ka rreziqe të
konsiderueshme brenda furnizuesve të tyre duke shfrytëzuar punën e fëmijëve ose atë të detyruar, ose
duke i ekspozuar punëtorët në rreziqe serioze në fushën e sigurisë.
Shpërndarja e Vaksinës dhe Mallrave të Thata për COVID-19 do të kufizohet në furnizimin nga Depoja
Qendrore e Vaksinave në Prishtinë për 38 komunat që ofrojnë shërbime të imunizimit përmes objekteve
të Qendrave Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF).
Zinxhiri i furnizimit do të menaxhohet nga menaxheri për zinxhirin e furnizimit të IKSHP-së. Menaxheri do
të mbikëqyrë zinxhirin e ftohtë në Qendrat e Shëndetit Publik dhe vendet tjera të vaksinimit. Stoku i
vaksinave dhe i mallrave të thata do të menaxhohet nga zyrtari i logjistikës në IKSHP, prandaj punëtorët
janë nëpunës civilë në sektorin e shëndetësisë.
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