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Republika e Kosovés
Republi ka Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria- J'lada-Government

Ministria e Shendetesise-Ministarstvo Zdraystva-Ministry of Health
Zyra e Ministrit/tJred Ministra/Office of the Minister
Nr. 225/1 V/2021
Datë:20.04.202 I
Ministri i Ministrisë se Shëndetësisë, në mbeshtetje te nenit 10 dhe 11 td Ligjit Nr. 06/L-113 per
Organizimin dhe Funksionimin e Administrates Shtetërore dhe te Agjencive te Pavarura (GZ Nr. 7,01 mars
2019), nenin 8 te Rregullores Nr. 02/2021 per Fushat e Pergjegjesise Administrative të Zyrës se
Kryeministrit dhe Ministrive, bazuar në nenin 5 paragrafi 2 nenparagrafi 2.5 te Ligjit Nr. 071L-006 per
Parandalimin dhe Luftimin e Pandemisë Covid-19 ne Territorin e Republikes së Kosovës (GZ Nr. 3/2020,
25 gusht 2020), nenin 9 paragrafi 1.3 dhe nenin 89 td Ligjit nr.04/L-125 per Shëndetësi (GZ Nr. 13/2013,
07 maj 2020), ne zbatim te Vendimit Nr. 01/11 te dates 15.03.2020 per Shpalljen e Emergjences së
Shëndetit Publik dhe të pikes 42 dhe 42 te Vendimit Nr.01/07 te dates 18.04.2021 per Masat e Pergjithshme
dhe td Veçanta per Kontrollin, Parandalimin dhe Luftimin e Pandemise COVID- 19, nxjerr:
VENDIM
Per aprovimin e Udhëzuesit te perkohshëm Aplikimi i masave tè përgjithshme dhe të
veçanta per parandalimin dhe luftimin e COVID-19 në aktivitetet rekreative dhe sportive
-

1. Aprovohet Udhezuesi I përkohshem Aplikimi i masave td pergjithshme dhe te veçanta per
parandalimin dhe luftimin e COVID-19 ne aktivitetet rekreative dhe sportive (verzioni 1.0)
-

2. Udhëzuesi është i obligueshem per te gjithe personat dhe sektorët ndaj te cileve zbatohet.
3. Shtojca e bashkangjitur ketij vendimi, eshte pjese perberese e tij.
4. Obligohet Sekretari i Pergjithshem qe përmes Qarkores Informative te informoj te gjitha institucionet
dhe palet e interesit per aprovimin e ketij udhezuesi.
5. Vendimi hyn në fuqi diten e nënshkrimit nga Ministri I ShöndctCsisC.

Vendim i dergohet:

• Zyrës sC Kryeministrit;
• Td gjitha ministrive
• Sekretarit te Pergjithshem te MSh;
• Departamentit ligjor td Msh;
• Divizionit per komunikim me publikun te Msh;
• ArkivitteMS

Shtojca 1: Udhëzues i përkohshëm Aplikimi i masave të pergjithshme dhe të veçanta per
parandalimin dhe luftiniin e COVID-19 në aktivitetet rekreative dhe sportive (verzioni 1.0)
-

Republika e Kosovës

Republika Kosova Republic of Kosovo
Qeveria Viada Government
Minis tria e Shëndetësisë/ Minis tars tvo Zdrays tva /Minis try of Health
-

-

-
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UDHEZUES I PERKOHSHEM
APLIKIMI I MASAVE TE PERGJITHSHME DHE TE
VEANTA PER PARANDALIMIN DHE LUFTIMIN E
COVID-19 NE AKTIVITETE REKREATIVE DHE
SPORTIVE

Prishtinë, Prill 2021
Verzioni 1.0

Udhëzimet e veçanta të parandalimit to përhapjes së COVID-19
1. Promovoni dhe respektoni distancën fizike
• Siguroni distancën fizike prej 2 metra.
2. Mbani dhe inkurajoni higjienen e duarve
• Siguroni sapun dhe uje. Nëse sapuni dhe uji nuk jane në dispozicion përdorni
dezinfektues duarsh me bazë alkooli 60-70%. Nëse duartjanë dukshëm të ndotura, sapuni
dhe uji duhet të zgjidhen para dezinfektuesve. Sigurohuru që të keni sasi adekuate në
dispozicion.
• Sigurohuni që duart të pastrohen per të pakten 20 sekonda.
• Vendosrii dezinfektuesit e duarve në shumë vende per të inkurajuar higjienen e duarve.
• Siguroni furnizim adekuat me sapun të lengshem, peshqir letre, pastrues dore, faculeta
dhe kosh mbeturinash në W gjithe vendin e punës dhe në banjot.
• Nëse perdoren doreza, është e rendesishine ti ndërrorn ato per çdo ore, ose me shpesh,
sipas nevojës (p.sh. kur ndërrorti detyrat).
• Duart duhet të pastrohen midis ndërrimeve.
3. Maska mbulesa e fytyres per stafin dhe klientët
-

•
•

Vendosm maskën.
Mbuloni gojën dhe hundën tuaj me nje maskë kur jeni ne kontakt me njerez te tjere, per
te minimizuar rrezikun e transmetimit të virusit.
• Vendosja e maskës dhe distanca fizike është e rëndësishme.
• Bern ndonjè ushtrim jashtë kur është e mundur, qendroni të paktën 2 metra larg
pjesëmarresve të tjere, trajnereve dhe klientève dhe vendosm nje maskë. Nese mteziteti i
stervitjes e hen te vështirë mbajtjen e maskës vecanarisht eshte e rëndësishme që aktiviteti
te behét jashtë dhe larg te tjereve.
• Pastroni duart para se ta rregulloni masken, rishikorn informacionet per perdorimin e
duhur, heqjen dhe larjen e maskës.
• Per njerëzit e shëndetshëm mbajtja e maskës gjate ushtrimeve nuk është treguar si e
dëmshme, sidoqofte individët e prekur nga sëmundjet e mushkCrive: si astma, sëmundjet
respiratore ose sëmundjet e zemrës duhet te vlerësohen nga nje ofrues i shërbimeve
shëndetësore para se të provojne ushtriniin me ndonje maskë.
• Hiqni maskën nëse ajo laget nga djersa dhe zëvendësoni me nje maskë te paster atë
ushfrimeve, të keni me shumë se nje maske në mënyre qe ta zëvendësoni lehtë një maskë
te lagur me nje te terur.

4. Pajisjet personale mbrojtëse (PPM)

• Palët pergjegjese duhet të sigurojnë që punonjësit dhe klientët, të lejohen të hyjne në
palester ose në qender fitnesi nëse mbajnë maskë ose mbulesë të pranueshme të fytyres.
• Per individet të diet nuk jane në gjendje të pranojne një mbulesë té file të
fytyres per
shkaqe mjekesore, palet pergjegjese duhet të sigurojne qe individët e tile te mbajnë nje
mburoje të fytyres në cdo kohe.
Sidoqofte CDC aktualisht, nuk rekomandon përdorimin e mburojave të fytyres si
zëvendësim (i mjaftueshem) i maskave.
• Palet pergjegjese duhet të sigurohen që të gjithe individët, përfshire punonjësit
dhe
klientët të mbajne mbulesa fytyre ne cdo kohë ne perjashtim të rasteve të mëposhtme:
• Individeve mund të ju lejohet përkohesisht te heqm mbulesat e fytyres gjate ngrenies
ose pirjes, per sa kohe që ata mbajnë distancen 2 metra nga individet tjere.
• Mbulesat e fytyres nuk duhet te mbahen në ambiente ujore Si: pishina, dush,
individual.
5. Zbatimi i masave te pastrimit dhe dezinfektimit
•

Zbatom pastrimin dhe dezinfektimin rigoroz të shpeshte të mjedisit në të gjitha vendet
ku preken (si dorëzat e dyerve, banaket, dyert e kabinetit, butonat e ashensorit, celsat e
dritës, rubinetat, dorezat e tualefit, shinat e duarve, siperfaqet e ekranit me prekje dhe
zonat e tastieres) dhe zonat qe jane të arritshme per klient.ët, përfshire banjot, banakët e
daijeve, dhe siperfaqe të tjera ku preken me duar, sic jane dorezat e derës.
• Pajisjet dhe mjetet që duhet te ndahen midis perdoruesve duhet te pastrohen
dhe
dezinfektohen rregullisht (p.sh. makinerite, pajisjet sportive të lëvizshme dhe të fiksuara
statike) etj.
• Nëse stafi ndahet në grupe te caktuara, pastroni dhe dezinfektoni hapësirat e perbashketa
midis grupeve zevendesuese.
• Faculetat pastruese/dezinfektuese duhet të perdoren vetëm per siperfaqet, dhe sipas
udhëzimeve te prodhuesit.
• Përdorind i duhur i agjenteve pastrues dhe dezinfektues, perfshire kohën e nevojshme te
kontaktit me dezinfektuesin (sasia e kohës që produkli i duhet te mbetet i lagesht në një
siperfaqe per te punuar ne menyre efektive).

6. Mirembajtja e sistemit të ngrohjes, ventilimit dhe kondicionimit të ajrit
(SNVKA)
•

Adn-iinistroni ose kerkoni që pronari i prones ose pronari të kryej nje rishikim te rregullt
te sistemeve SNVKA per Vu siguruar qe ato funksionojne si duhet.
• Rritni shkallen e ventilimit dhe qarkullimit të ajrit të jashtem duke maksimizuar raportin
e ajrit te jashtem ose duke hapur dritare dhe dyer, kur eshte e mundur.
• Shmangni riciklimin e ajrit.

Modeli i operirnit të aktiviteteve rekreative sportive
7. Kapaciteti i kufizuar
Ne hapesira qe permbajne pesha apo makina per stervitje:
•

Klientët dhe punonjësit të jene në gjendje të mbajne te pakten 2 metra distance fizike
me
kapacitet të kufizuar.
• Nuniri maksimal i personave duhet të jete I person në 8 metra katrorë,
gjithmone duke
respektuar masat e pergjithshme per parandalim te perhapjes sè COVJD-19.
• Nuniri maksimal i personave duhet të jete 50 persona në ambiente të mbyllura ne
hapësirat mbi 100 metra katrore, gjithmone duke respektuar masat €'përgjithshme
per
parandaiim te përhapjes së COVID-19.
8. Praktikoni distancën fizike
•

Distanca fizike 2 metra është e nevojshme në hapesira me peshe dhe makina të stërvitjes
dhe ne klasë stervitje fitnesi.
• Distanca fizike 2 metra kërkohet në te gjitha hapësirat tjera.
• Planifikoni dhe modifikoni objektin per të siguruar hapesire te mjaftueshme per
stafin
dhe klientët që të mbajnë distancen fizike.

9. Modifikinil I shërbimeve sipas situates
•
•

Modifikorti shërbimet duke ofruar shërbime virtuale ku eshte e mundur.
Modifikoni progranun

•

Merrm parasysh metodat alternative

•
•

Kur është e mundur krijoni orarin per zhvilhimin e aktiviteteve jashtë objektit jo brenda
Anuloni aktivitete kur distanca ose masat te tjera të rekomanduara nuk mund
te

zbatohen.

10. Konsiderata ndaj stafit
•
•

Nëse stafi juaj dyshohet të kete COVID-19, duhet te konsultohet me mjekun.
Nese stafi juaj ka qene i ekspozuar ndaj COVID-19, personi duhet të qëndoje në shtëpi
dhe të respektoj rekomandimet nga MSh https://mshrks-gov.net/sq/
dhe IKShPK
(https://niph-rks.org/.

11. Ngritja e vetedijes per shëndetin publik
•

Siguroni informatat per stafin dhe klientët lidhur me aktivitetet rekreative sportive (psh

masat e shëndetit publik, pajisjet e disponueshme) përmes plafformave te ndryshme të
komunikimit (psh media).

• Shkarkoni informacione dhe afishorii postera e materiale informuese ne mjedise me
shikueshmëri të lartë per të promovuar mesazhe site qendroni të sigurt gjate pandemise
COVID-19.
13. Komunikimj

• Informoni stafin dhe klientet ne lidhje me masat që merren per t'i mbrojtur ata nga
COVID-19 dhe sigurohuni qe ata i kane kuptuar.
• Promovom mesazhe se si të qëndroni të sigurt gjate pandemise COVID-19.
• Vendosni rregullat per klientët.
14. Plam i sigurise
Te gjitha sporteve në vendet e punes u kerkohet të pergatism dhe të vënë në dispozicion nje plan
sigurie Si në vijim:
•

Te përshkruani masat/procedurat që jane zbatuar ose do të zbatohen ne qendren tuaj
per të zvogeluar perhapjen e COVID-19.
• Të perfshini masat per distancen fizike, maskat, pastrimin dhe dezinfektimin e
siperfaqeve dhe oIekteve dhe mbajtjen e pajisjeve mbrojtese personale (PPM).
• TO vendosen shenjëzimet per distance fizike para secilit objekt/lokal/hapesire në
dysheme/toke ku specifikohet distanca fizike prej 2 metra.
•
aktoni një person që do të jete përgjegjes per zhvilhimin dhe zbatimin e planit te
sigurise.
15. Masat per palestra dhe fitnese
Rekomandimet e mëposhtme per palestra dhe fitnese jane paraqitur bazuar në rregullat e
Organizates Evropiane të Fitnesit.
16. Para-hapja
Gjithmonë para cdo hapje te ndonjë pike te re apo ribapjes se palestrave, eshte e domosdoshme
qe stafi të trajnohet dhe udhezohet per te gjitha rregullat dhe procedurat gjate COVID-19, per fu
siguruar qe të njejtat te respektohen.

• Ne cdo hyrje të palestres duhet të vendoset posteri me udhëzimet per rregullat gjate
pandemise dhe numrin maksimal të klientëve brenda palestrës.
• Shfytezimi i palestrave dhe fitneseve bëhet ne proporcion 1 (nje) klient në 8m2
• Aty ku është e mundur në softuer të palestTave/fitneseve te përcaktohet numri maksimal
i klienteve që mund te kene qasje rte hapesira te fitnesit
• Gjate pikut te vizitës Se kilenteve brenda palestres/ftinesit, persoru pergjegjes obligohet
te mbikeqyr respektimin e distances.
• Pajisjet dezinfektuesit dhe materialet tjera per mbrojtje duhet të vendosen në vende të
dukshme ne hyije brenda palestres dhe në hapesirat per pastrim, zhveshtore dhe tualete.

• Duhet të sigurohemi që komunildmi me klientët te jete i vazhdueshëm per të iu
përmbajtur rregullave brenda fithesit.
• Stafi gjate tërë kohës duhet të mbajë maskat mbrojtese dhe duhet të jete vigjilent qC
rregullat të mos thyhen nga klientët në palester.
• Hapesirat në zhveshtore duhet të menaxhohen në ate mënyre qe distanca dhe nurnri i
kufizuar të respektohet.
17. Klientët
Të gjithe klientet duhet te respektojne rregullat e palestres per të evituar infekthriin me COVID19 gjate kryerjes së aktiviteteve sportive brenda palestres.
• Ng cdo hyrje të fitnesit duhet te ketë udhezime specifIke per klientet
• Ne hapësira te palestres duhet të vendosen instruksionet dhe letrat ngjitese në dysheme
per te rikujtuar rregullat.
• Nuk duhet të lejohet hyrja pa maska mbrojtese.
• Klientet duhet ti dezinfektojnë duart vazhdimisht.
• Të mbajne distancën rekomanduar prej 2 metra.
• Te kene atlete të pastra dhe peshqfr.
• T dezinfektojne pajisjet para dhe pas cdo ushtrimi; letra pastrimi ose peshqire me
dezinfektues duhet të jenë në dispozicion.
• Nëse kane trajner personal, të respektojne distancen.
18. Stafi
Stafi duhet te jete i frajnuar dhe i informuar vazhdin-iisht per të menaxhuar sa me mire situatën
pandemike në palestra.
• Stafi duhet të jete i pajisur me të gjitha masat mbrojtese ndaj COVID-19.
• Stafi duhet të mbajne distancen me koleget prej 2 metra.
19. Pajisjet ne palester
Pajisjet e ushtrimeve në palester gjate situates pandemike duhet te rivendosen per të respektuar
rregullat dhe distancën në mënyre që të mos ketë afërsi në mes te klientëve gjate ushtrimeve.
• Pajisjet duhet te vendosen në distance Iarg njëra-tjetres 2 metra.
• Ne rast se nuk mund ti lëvizni pajisjet, ndonjë nga pajisjet duhet te nxjerret nga përdorimi
dhe në te duhet te vendosen shënime 'jashte përdorimit' në menyre që te krijohet distanca
e kërkuar nga 2 metra.
• Ne të gjitha pajisjet do të ketë te vendosura insfruksione per dezinfektimin para dhe pas
përdorimit, materiale per pastrim dhe lecka apo letra higjienike.
• Duhet te kete nje shishe me dezinfektues per dy pajisje.
20. Hapesirat e palestrës dhe higjenes
Duhet të respektohet maksimum riiveli i higjienes në palester, per te siguruar kete, do të
respektohen këto rregulla.

• Duhet të vazhdohet me procedurat rigoroze të zbatimit te orarit per pastrimin e
hapesirave, pas cdo pastrinii në nje formular te veçante duhet të shënohet ora e pastriznit
dhe nënshkrimi i personit qe e ka pastruar hapesiren.
• Përveç dezinfektjn,,jt të hapësirave nga kompanite e licencuara, duhet të bëhet në
vazhdjmesj edhe dezinfektjnj i pajisjeve nga stafi i trajnuar si dhe të sigurohen me kohë
materialet e nevojshme.
• Stafi duhet të përdor masa mbrojtese gjate pastrimit, si
dhe pajisjet dhe preparatet
adekuate per pastrimin e pajisjeve, dyshemesë dhe zhveshtoreve.
• Nëse paraqitet ndonje dyshim
per COVID-19, duhet që vendi të pastrohet me kujdes, apo
materialet që jane të dyshimta me kontamiriim të futen në thasë të plastikes duke i
vendosur në një tjeter thes të lidhura dhe të hudhën në vende te veçanta të dizajnuara per
hedhjen e mbeturinave.
• Klimatizimi në palester duhet të kontrollohet vazhdimisht në mënyre që të jete
efikas në
filtrimin e ajrit dhe kontrollin e temperatures.
• Ventilimi në palester duhet të furiksionojë gjate
tërë kohës me kapacitet maksimal.

21. Masat per kiubet e notit gjate COVID-19
Sportistët para ardhjes, gjate stervitjes dhe pas larginiit nga objekti sportiv duhet ti nënshtrohen
këtyre masave:
• Sportistet dhe stafi teknik duhet te shkoje në stervitje individualisht dhe
me pajisje
sportive, mundësisht pa përdorur zhveshtoren.
• Nëse paijeter duhet te perdoren hapësirat e përbashketa si zhveshtore dush, kabina
etj
mund te përdoren vetëm nëse dezinfektohen pas përdorimit të
nje
individi.
• Te sigurohen qe tualetet te jenë te pasterta, të dezinfektuara dhe të
ndara per meshkuj
dhe femra ne te cilat do te bëhet pastrimi i duarve,të ketë uje te rijedhshem
dhe të sigurte,
sapun te lengshem dhe leter per thaien e duarve.
• Gjate stervitjes sportistet jane te obliguar ta respektojne
distancen fizike prej 2 metra si në
hapesiren e pishines asht-u edhe gjate stervitjes në uje.
• Sportistet te përdorin vetem mjetet e veta (peshqiret, shishen personale per pije dhe

ushqim eventual).

Organizatori i stervitjes eshte pergjegjes Se bashku me përgjegjesin e objekteve sportive per
marijen e masave ne Vijim:
• cdo objekt sportiv duhet te dezinfetohet me baze alk000li 60-70%.
• Posteret me informacione per pastrimin e duarve
dhe higjenen e duarve duhet te
vendosen ne muret e hapesirave te objektit sportiv dhe në tualete dhe ato
te jene te
dukshme.
• Uji në pishine duhet te dezinfektohet me kior rezidual në sasi 0.6 mg/I.
• Evidenthni i stërvitjeve data, koha, vendi numri i pjesemarresve, trajneri
dhe personeli
teknik
• Organizatori i stervitjes duhet te ketë informatat paraprake
per cdo sportist, trajner apo
personel tjeter që merr pjese ne stervitje duke pasur parasysh se mos ka ndonje simptom
të infeksiomt me COVID -19 (temperature, kollë, frymemaije te veshtiresuar).

• Nëse gjate stervitjes ndonjerit i shfaqen simptomat, stërvitja duhet te ndërprehet
menjëhere, kurse persorii me simptoma duhet të dërgohet në institucion shendetesor.
• Ne objektin sportiv ku mbahet stervitja duhet të ketë mjete per dezinfektim te duarve dhe
mjete tjera higjenike (sapunte lëngshem, letër pastrimi).
• Para fiflimit dhe përfundimit të stervitjes duhet të dezinfektohen të gjitha mjetet dhe
pajisjet sportive te lëvizshme dhe të fiksuara, që jane perdorur gjate stervitjeve me
dezinfektues që përmban së paku 60-70% alkool.
• Hapsira kohore midis stervitjeve të jete së paku 30 minuta.
• Të gjitha hapesirat e mbyllura duhet të ajrosen vazhdimisht ose me ventilim të hapur por
jo kondicioner.
• Hedhja e mbeturinave te bëhët në shporte të posaçme dhe ato mbyllen në mënyrë të sigurt
e te hedhën në vendin adekuat.

22. Masat per proceset stërvitore dhe ndeshjet që zhvillohen në hapësira
te hapura sportive
Masat në vijim jane per proceset stërvitore në oektet sportive të hapura per sponistet me qëllim
të parandalintit të perhapjes Se virusit COVID-19.
Sportistet para ardhjes, gjate stërvitjes dhe pas largimit nga objekti sportiv duhet ti nënshtrohen
këtyre masave:
•

Sportistet dhe stafi teknik duhet të vijnë në stervitje individualisht dhe me pajisje sportive,
mundësisht pa përdorur zhveshtore.
• Përdorimi i hapësirave të përbashketa né zhveshtore, tush kabinat eq., mund të përdoren
vetem nëse dezinfektohen pas çdo përdoriini.
• Stervitjet të organizohen mundesisht në fushë te hapur.
• Gjatë stervitjeve individuale futbollistët te mbajne distancën minimum prej 2 metra.
• Suportistet te përdorin vetëm mjetet e veta higjenike (sapuni, peshqirat, etj) si dhe të
përdorin shishen personale per pije dhe ushqimin eventual.
• Pas stërvitjeve të gjithe jane te obliguar t'i përmbahen masave të Ministrise së
Shendetesisë (MSh) sikurse qytetaret e tjere.
23. Organizatori i stervitjeve është përgjegjes, së bashku me përgjegjesit e objekteve sportive
per marrjen e masave në vijim:
•
•

cdo objekt sportiv duhet te dezinfektohet.
Evidentinti i stërvitjeve data, koha, vendi, nuniri i pjesmarresve, te dhenat mbi frenerin,
stalin dhe personelin tekrtik.
• Organizatori i stervitjes duhet te ketë informatat paraprake per çdo sportist, trajner apo
personel tjeter që merr pjesë në stërvitje duke pasur parasysh se mos ka ndonjë simptomë
që lidhet me infeksioni e virusit COVJD-19 (temperature, kol]itje, lodhje e tepërt,
frymemarije e vështiresuar).

• Nëse gjate stërvitjes lajmerohet ndonjë simptome e tulle, stërvitja duhet të ndërprehet
menjëhere, kurse personi me simptome të dërgohet në institucjonjn me të afërt
shendetesor.
• Organizatori I stervitjes duhet të siguroje nje shporte të posacme per t'u hudhur të gjitha
ambalazhat plastike, faculetat, pajisjet mjekësore të përdorura, dorëzat, maskat, etj. dhe
ato të mbyllen në mënyre të sigurt e të hudhen në vendin adekuat
• Ne objektin sportiv ku mbahet stervitja duhet te kete mjete per dezinfektim të duarve dhe
mjete tjera higjenike.
• Para fillimit dhe pas përfundirnit të stërvitjes duhet të dezinfektohen të gjitha mjetet dhe
paisjet sportive te fiksuara, statike që jane perdorur gjate stërvitjes.
• Si dhe të gjithe topat dhe paisjet sportive që perdoren në stërvitje me dezinfektues qe
përmban së paku 60-70% alkool.
• Organiza tori i stervitjes dhe menaxheri i objektit obligohen qé hapesira kohore mes dy
stervitjeve të jete së paku 30 minuta.
• Të gjitha hapesirat e mbyllura të ajrosen vazhdimisht ose me ventilim të hapur, por jo me
kondjcjoner.
Sugjerohen fuqishem te gjitha kiubet sportive qe te mbajne stërvilje nëpërmes karantinimit të
kontrofluar (nëse kane mundësj) duke i marrë keto masa:
•
•

Para shkuaxjes në karantinim te bëjne testimin per COVID-19.
Te gjithe pjesmarresit në karantine nuk mund te Iëshojne karantinimin me vetëdëshirë
gjate kohës të përcaktuar nga kiubi dhe duhet t'iu permbahen institucioneve dhe
udhëzimeve gjate qendrimit.
• I gjithe objekti ku jane vendosur sportistet me ekipet e tyre duhet te jene te dezinfektuara
në bazë te standardeve te përcaktuara nga MSh.
• Te gjithe personeli që punon në ketë kompleks (recepcioni, kuzhinieret, kamarierët dhe
personat per mirembajtje) duhet te mbajne maskat mbrojtese dhe dorezat duke i
respektuar masat e përcaktuara nga MSh per ndalimin e perhapjes Se Covid-19.
24. Arritja e skuadrave në objektin sportiv:
• Levizja e ekipeve me autobusë/ transportues kolektive duhet te bëhet duke përdorur
maskat.
• Sigurohuni që autobuset te dezinfektohen përpara nisjes.
• Ardhja e skuadrave ne objektin sportiv duhet te ndahet ne kohë dhe hapesire të ruhet
distanca ne kohe ndërmjet ekipeve.
• Dhomat e zhveshjes te kene hapesire te mjaftueshme per mbajljen e distances sipas
rekomandimeve te IKShPK-s (skuadrat dhe gjyqtaret).
• Shmangia e perdorimit të njekohshem ne hyrje, zhveshtore, kondore dhe tunele per
dezinfektjm.
•
shte I ndaluar shtrengimi i duarve, përqafimet dhe të shmanget prekja e bravave te derës.
• Te zvogelohet sa me shume numri i personave të panevojshem per nje ndeshje.
• Te bëhet informimi i te gjithe personave (lajmërime) qe marrm pjese ne ndeshje.
N@ stadium te mbahen masat themelore te higjienes (dezinfektimjn e duarve, higjienën e
kollitjes dhe teshtitjes, distancën) ne përputhje me udhezimet e IKShPK-se dhe zyrtarit
prezent per higjiene.

•
•

Perfshirja e zyrtarit per higjiene në cdo kiub sportiv i ciii luan si vendas.
Zyrtari per higjiene monitoron masat themelore higjienike (higjiena e duarve, higjiena e
kollitjes dhe teshtitjes, rregullat e distances së rekomanduar) dhe kontrollon ato: para,
gjate dhe pas lojës futbollistike.
• Zyrtari per higjiene duhet të jetë në shkëmbim te vazhdueshëm te informadonit me ekipin
mjekësor dhe sportistet.
• Detyrat e zyrtarit te higjienes të kiubit, duhet te monitorohen nga stafi mjekesor.
• Duhet te minimizohet koha e kaluar në dhomen e zhveshjes para dhe pas ndeshjes.
• Duhet te behët dezinfektjnij i rregullt i siperfaqeve
te zhveshtoreve dhe hapesirave tjera
para ardhjes Se ekipeve dhe referëve.
• Shishet e ujit të jene te personalizuara.
• cdo sportist duhet te kete shishen personale.
• Pajisjet teknike per nxemje te lojtarëve duhet te dezinfektohen para dhe pas përdorimit.
• Personat (trajneri, mjeku, etj.) që kane kontakt të drejtperdrejte me 1ojtaret duhet ti
kushtojne vëmendje te veçante distances dhe niasave mbrojtesehigjie,ije.
• R jene prezent vetem persona nga stafi i trajnerëve qe jane te domosdoshëm per lojen.
• Personat që nuk jane te domosdoshem per lojën, te kontaktojne përmes
videokonferencave
• Perdorjnij I dhomave te zakonshme (dhoma per ndërrim, dushe) të bëhet vetëm ne grupe
W vogla dhe me distance te garantuar 2 mefra.
• Dushet pas lojes duhet te shmangen nga avulli (si përçues i mundshëm i viruseve nga
njëri sportist tek tjetri) ose të realizohet ne shtepi.
• Para, gjate dhe pas lojes te rritet numri i personelit te pastrinüt ne objektin sportiv (brenda
dhe jashtë objektit).
• Koridoret brenda objektit sportiv te pajisen me dezinfektues n6 co 5 m largesi.
• Femijet per mbledhjen e topave
mundësisht në lojë mos te jene prezent me shume se 4,
(me masa mbrojtese maska dhe dorëza).
• Zhveshtoret e objekteve sportive duhet te kene: dezinfektues, sapun, peshqira dhe
material higjienik toaleti.
• Te shmangen bisedat private, pasi keto zvogelojne distancen sociale.
• Zhveshtoret duhet të kene ajrosje të mjaftueshnte, ose ajri nuk duhet te jetë i thatë,
sic
eshte permes sistemjt te kondjcionjnjt (21,° Iageshtja 50-60%).
• Dyert duhet te qendrojne te hapura sa me shume qe te jete e mundur ne menyre qe te mos
perdoren dorezat.
• Rekomandohet ndalia hapesinore e fizioterapeuteve, distanca e mjaftueshme midis
shtreterve td trajtimit gjate masave terapeutike, si dhe të dezinfektohen rregullisht
shtreterjt e ekzamjrijnijt
•
Te veprohet me kujdes gjate përdoriniit te telefonave celulare, tabletëve, eq. te personave
W tjere.
-

-

25. Masat per proceset stërvitore dhe ndeshjet që zhvillohet në hapsira tC
rnbyllura sportive

Masat ne vijim jane per proceset stërvitore në objektet sportive të mbyllura per sportistet me
qellim preventimi të perhapjes së virusit COVID-19.
Sportistet në hapesira të mbyllura sportive para ardhjes, gjate stërvitjes dhe pas largimit nga
objekti sportive duhet ti nënshtrohen ketyre masave:
• (;do objekt sportiv duhet të dezinfektohet me bazë alkooli
60-70%.
• Duhet te bëhet deziniektjn,j i palestres, zhveshtorës dhe
objekteve tjera qe mund të
përdoren gjate seances stërvitore.
• Ne rast te shfaajes Se ndonjë simptome apo vështersive ne frymemaije duhet të drejtohen
te institucionet përkatese.
• Dezinfektin-ij i duarve është I obligueshem te të gjithe lojtarët/trajnerët para, gjate
pushimeve dhe pas stërvitjes, ndërsa dezinfektuesi duhet të jete i disponueshem per të
gjithe lojtaret që marrin pjesë ne stervilje.
• Arritja e lojtarëve në palester, jo me herët se 5 minuta para fillimit të stërvitjes.
• Ndërrimi i mbathjeve në hyzje të palestres.
• Stervitja të mos zgjase me shuine se 60 minuta.
• Ushtrimet të përshtatet që kontakti te evitohet aq sa ka mundësi.
• Sedili ta perdor vetëm shishen dhe peshqirin e tij, reptësisht ndalohet huazimi.
• Lejohen vetëm ushtrimet që nuk kane te bejne me ndërrimin e topave dhe rrekuizitave të
tjera të dat mund ti mbajne lojtarët
• Vetëm trajneri mund ti mbaje dhe lëvizë pajisjet sportive (konat, pengesat).
• Dezinfektinij i pajisjeve sportive para dhe pas stërvitjes.
• Pershendetja dhe distanca e lojtarëve pas përfundimit td servitjes.
• Sociali.zimi dhe qëndrimi ne fushe pas perftmdimit të seances stërvitore nuk
rekomandohet.

