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Date:20.04.202 1
Ministri i Ministrisë Se Shendetesise, në mbështetje te nenit 10 dhe 11 te Ligjit Nr. 061L-113 per
Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe te Agjencive td Pavarura (GZ Nr. 7,01 mars
2019), nenin 8 te Rregullores Nr. 02/2021 per Fushat e Pergjegjesise Administrative td Zyres Se
Kryeministrit dhe Ministrive, bazuar në nenin 5 paragrafi 2 nenparagrafi 2.5 te Ligjit Nr. 07/L-006 per
Parandalimin dhe Luftimin e Pandemisë Covid- 19 në Territorin e Republikes se Kosovës (GZ Nr. 3/2020,
25 gusht 2020), nenin 9 paragrafi 1.3 dhe nenin 89 te Ligjit nr.04/L- 125 per Shendetesi (GZ Nr. 13/2013,
07 maj 2020), në zbatim te Vendimit Nr. 01/11 te dates 15.03.2020 per Shpalljen e Emergjences së
Shendetit Publik dhe te pikes 42 dhe 42 te Vendimit Nr.0 1/07 te dates 18.04.2021 per Masat e Pergjithshme
dhe te Veçanta per Kontrollin, Parandalimin dhe Luftimin e Pandemise COVID-19, nxjerr:
VENDIM
Per aprovimin e Udhezuesit te përkohshëm Aplikimi I masave të pergjithshme dhe të veçanta per
parandalimin dhe luftimin e COVID-19
-

1. Aprovohet Udhezuesi i perkohshem Aplikimi i masave te pergjithshme dhe td veçanta per
parandalimin dhe luftimin e COVID-19.
-

2. Udhëzuesi është i obligueshëm per te gjithe personat dhe sektorët ndaj te cilëve zbatohet.
3. Shtojca e bashkanitur këtij vendimi, është pjesë perbërëse e tij.
4. Obligohet Sekretari i Pergjithshem që permes Qarkores Informative w infonn(~j të gjitha institucionet
dhe palet e interesit per aprovimin e këtij udhezuesi.
5. Vendimi hyn në fuqi diten e nënshkrimit nga Ministri i Shendetesise.

Vendim I dergohet:
• Zyres së Kryeministrit;
• Td gjitha ministrive
• Sekretarit të Pergjithshem te MSh;
• Departamentit ligjo.r td Msh;
• Divizionit per komunikim me publikun td Msh;
• ArkivitteMS

Shtojca 1: Udhëzues i prkohshem Aplikimi i masave td përgjithshrne dhe
dhe IuuIimjn e COVID-19
-

te

veçanta pe r parandalimiri

Republika e Kosovës Republika Kosova Republic of Kosovo
Qeveria Viada Government
Ministria e Shëndetesise/ Minis tars tvo Zdraystva /Ministry of Hea ill:
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UDHEZUES I PERKOHSHEM
APLIKIMI I MASAVE TE PERGJITHsHME
PER PARANDALIMIN DHE LUFTIMIN E COVID-19

Prishtinë, Prill 2021

Verzioni 1.0

Audienca e cakut
Ky udhezues permban informata per aplikiniin e masave te pergjithshme per parandaliinin
dhe
luftimiri e COVID-19 dhe duhet të zbatohet nga institucionet
publike dhe private. Gjithashtu
shërben si baze per hartimin e udhëzuesve të veçante per sektorë specifik.
Te dhënat ekzistuese deshmojne qe ka ende shumë per të mesuar në lidhje
me përcjelljen,
rëndësjnë dhe tiparet tjera të COVID-19 dhe hulumtimet jane
në zhvilhim e sipër. Per këtë arsye,
ky udhezues, varësisht nga situata epidemiologjike dhe të dhenat me të reja shkencore, mund të
perditesohet, plotesohet apo ndryshohet.

Hyrja
Ky udhëzues ështe përgatitur në bazë te njohurive ekzistuese në lidhje
me sëmundjen e
koronavirusit (COVJD..19) dhe duke shfrytezuar udhëzuesit e institucioneve me
te besueshme si
Organizata Boterore e Shëndetesise (OBSh)
dhe Qendra per kontrollin dhe parandalimin e
sëmundjeve (CDC). Duke qene se COVID-19 është nje sëmundje respiratore, që nuk mund të
parashikohet sa do të zgjase dhe që mund të percillet nga një person tek tjetri, masat mbrojtese
per paradaliniin e perhapjes se infeksionitjanë te detyrueshme per nje kohë te pacaktuar. Prandaj,
OBSh si dhe CDC kane përgatitur udhezues, që jane në përditësim te vazhdueshem, varësisht
nga njohurite e grumbulluara mbi sjel1jen e virusit. Se këndejmi, edhe ky udhëzues në mënyre
periodike do te perditesohet dhe plotesohet.

Zbatimi i masave të përcaktuara tie Udhezuesin e përgjithshem si dhe udhëzuesit e tjere te
veçante per sektore specifik, do të realizohet sipas matrices se monitorimit.

(;fare ështC COVID49?
COVID-19 eshte nje semundje e rrugëve të frymemaries e shkaktuar nga SARS-CoV-2, një
kororiavirus i ri i zbuluar në 2019 ne Wuhan, tie Kinë. Organizata Botërore e Shëndetësise (OBSh)
në janar të vitit 2020, shpaffi shperthimin e sëmundjes së Koronavirusit si nje emergjence e
shëndetit publik me rendesi ndërkombëtare. Pandemja e Koronavjrusjt (COVID-19),
konsiderohet si nje krizë e vazhdueshme shëndetesore globale me te cilën po ballafaqohemi edhe
sot.

Cilat jane simptomat e COVID-19?
COVJD-19, mund shkaktoj sëmundje duke filluar nga forma e lehtë tie te rëndë dhe ne disa raste,
mund të jete fatale. Simptomat zakonisht perfshijne ethe, kollë dhe
veshtiresj tie frymemarrje,
mirepo mund te manifestohet edhe me simptoma tjera.
Po ashtu, personi mund te jete asimptomatik, por të
jete i infektuar me COVID-19 dhe keshtu
edhe infeksioz per personat tjere. Sipas OBSh dhe Qendrave per
kontrollin dhe parandalimin e
sëmundjeve (CDC), simptomat e COVID-19 mund te shfaqen prej 2 ditë deri ne 14 dite pas
ekspoziniit.

Si përhapet COVID-19?
Virusj transmetohet përmes:
Kontaktit të afërt të personave me njëri-Ijefrmn.
•

Nëpermjet spërklave, kur një person i infektuar kollitet ose teshtin. Këto spërkla mund të
futen në goje ose hundë, tek personat ne afërsi dhe kontaniinojne siperfaqet, të dat me
pas mund të preken me duar dhe përmes duarve të futen në gë ose hundë.

•

shtë e mundur që nje person të infektohet me COVID-19, duke prekur siperfaqen ose
objektin e kontaminuar me COVID-19 dhe me pas duke prekur gojen, hundën ose edhe
syte e tyre.

Kush ështe me i rrezikuar ndaj COVID-19?
cdo dite jemi duke mësuar me shumë rreth asaj se si COVID-19 ndikon tek njerezit. Pothuajse
cdo grup-moshe (duke perfshire edhe fëmijët) mund te preket nga ky virus, por njerëzit e
moshuar, njerëzit me sistem imunitar të dobësuar dhe njerezit me sëmundje kronike, si diabeti
dhe sëmtmdjet e zenlrës, duket të jenë me të rrezikuar nga shfaqja e simptomave të rënda. Nga
të dhënat e fundit, shtatëzenat infektohen në shkalle me të Iartë nga varianti i ri britanik i COVID19, krahasuar me personat e Ijere të rritur, prandaj rekomandohet lirimi i tyre nga puna dhe
eventualisht puna e tyre nga shtepia me qellim të parandaliniit të pasojave në rast infektimi.

Si mund të parandalohet dhe ngadalesohet perhapja e COVID-19?
Përderjsa COVID-19, vazhdon të përhapet ështe e rëndësishme që institucionet shëndetësore, Jo
shëndetesore dhe sektorët e tjere duhet të ndërmarrin veprimet e duhura per të parandaluar
transmethnin e COVID-19, per të zvogeluar ndikimin e përhapjes dhe per të mbështetur masat e
kontroljjt.
Masat e shëndetit publik, jane veprime parandaluese thelbesore që përfshijnë masat në vijim:
qendrimin në shtepi kur ndjeherd të sëmurë, vendosjen e maskës, pastrimin e shpeshte të duarve
me ujë dhe sapun apo dezinfektues, pastrimin dhe dezinfektimin e sipërfaqeve dhe objekteve si
dhe ajrojsjen e objekteve.

çka duhet te dini?
•
•
•
•
•
•

Ne ményre korrekte dhe te vazhdueshme vendosni maskën qe mbulon plotësisht hunden
dhe gojen tuaj në ambiente publike, né tubime dhe kudo që ndodheni pranë njerëzve.
Qëndrorii te pakten 2 metra larg të tjereve që nuk jetojne me ju.
Shmangni turmat.
Shmangrn hapesirat e brendshine te ajrosura dobët.
Qendroni në shtepi kur jeni te sëmurë.
Pastroni shpesh duart me sapun dhe uje per të pakten 20 sekonda (ose përdorni pastrues
të duarve qe përmban 60% 70% alkool).
Vaksinohuni kur ju vjen rradha sipas Planit shtetëror të Imunizunit
-

•

•

Konsujtohupj me mjekun tuaj familjar, nëse kern shenja apo simptoma indikacione
të
COVID-19.
-

Ju mund të mos kern fare simptoma apo edhe te mos ndjeheni te sëmurë (duke
perfshire fëmijet),
te jeni burim infeksionj dhe perhapni COVID-19 per familjen,
miqte dhe komunitetin ku
jetoni.

por

MOS qendrorn prane te tjereve, nëse kerii qene të ekspozuar ndaj ndonjë persorn me COVID-19,
nëse jern i sëmuië ose nëse kern dale pozitiv në testin COVID-19.
Qelliini i këtij udhëzuesi të përkohshem është te siguroj udliëzime
të qarta dhe te zbatueshme per
funksionim të sigurte, permes parandaliniit dhe zbulin,it të hershëm te
COVJD-19, në të gjitha
institucionet shëndetësore, jo shëndetësore dhe sektorët e tjere.
shte e rëndësishme të dihet se COVID-19 nuk ben dallime dhe derisa vazhdon të përhapet, ështe
thelbësore qe te gjitha iristitucionet shëndetësore, jo shëndetesore
dhe sektoret e tjere të
ndërmarrin veprime:
• per te parandaluar transmetimin, per të zvogeluar ndikimet e perhapjes
dhe per të
mbeshtetur masat e kontrojljt.
• per te siguruar që informacioni është i arritshem per te gjitha kategorite.
Bazuar ne këtë udhëzues të gjitha institucjonet
shëndetesore, jo shëndetesore dhe sektorët e
tjere jane te obliguar që:
•

T'i zbatojne praktikat e bazuara ne te dhënat e fundit shkencore, per te miriimizuar
rrezikuri
e transmetimit të infeksiornt midis te pranishmeve;
• Ti permbahen Udhëzuesit te përkohshem te COVID-19 te Ministrise Se Shendetesise
(MSh)/Instjtutjt Kombetar te Shendetesise Publike te Kosoves (IKShPK).

Udhëzime të përgjithshme të parandalimit të përhapjes së COVID-19
Promovoni dhe respektoni distancen fizike
• Perpos nëse nuk eshte cekur ndryshe ne udhezuesit e tjere per sektorët specifike,
punedhenesit duhet te sigurojne distancen fizike prej 2 metrash, per te gjithe stafin ne te
gjitha vendet e punës dhe gjate periudhave te ngrenies dhe pushimit
(p.sh., dhomat e
drekes, dhomat e ndërrirnit, banjot).
• Punëdhenesit duhet te sigurojne distancën fizike prej 2 metrash per të gjithe
klientët.
• Punedhenesit duhet të kufizojnè numrin e stafit dhe te kontraktorëve/klientëve të
pranishëm në objekt, në cdo kohë te caktuar sipas vendimeve te Qeverise
se Kosoves.
• Punedhenesit duhet te krijojnë orar te pershtatshem dhe te jene fleksibil ne vendin e
punes
(p.sh., orar me nderrime apo takime virtuale, per të kufizuar numrin e te punësuarve ne
vendin e punes në te njejten kohë).
• Punedhenesit duhet te udhëzojne punonjesit, se si te vazhdojne punen duke
u bazuar ne
udhëzimet e këtij udhezuesi.

I. Mbani dhe inkurajoni higjienen e duarve
• Punëdhenesit duhet të sigurojne sapun dhe ujë në vendin e punës. Nëse sapum dhe uji nuk
jane në dispozicion, duhet siguruar dezinfektues duarsh me bazë alkooli 60 70%. Nëse
duart jane dukshëm të ndotura, sapurn dhe uji duhet te zgjidhen para dezinfektuesve.
Sigurohi.mi që të keni sasi adekuate në dispozicion.
• Sigurohuni qe duart të lahen/fërkohen per të paktën 20 sekonda.
• Shmangni prekjen e syve, hundës dhe gcjes me duar të papastërta.
• Vendosni dezinfektuesjt e duarve në vende të qasshme per te inkurajuar higjienen e duarve.
• Siguroni furnizim adekuat me sapun të lengshem, peshqir letre, pastrues dore, faculeta dhe
shportë mbeturinash në të gjitha vendet e punes dhe në tualete.
• Nëse përdoren doreza, është e rëndësishme t'i ndërroni ato per cdo ore, ose me shpesh,
sipas nevojës (p.sh. kur ndërroni detyrat).
-

2. Mbani dhe inkurajoni mbajtjen e maskes/mbuleses se fytyres per staf in dhe
klientët
• Mbajtja e maskave ose mbulesave te fytyres (kur mungon maska), kërkohet në të gjitha
hapësirat e brendshme publike dhe private.
• Punedhensit duhet të sigurojne qt!, cdo person në zonën e brendshme të biznesit ose
institucionit/organizates, të vendos maskë ose të mbroje fytyren duke mbuluar hundën dhe
gojën.
Maskat/mbylesat e fytyres nuk kane nevojë të vendosen nga punonjësit në hapesira të
brendshme nëse:
o Jo të gjithe klientët jane në gjendje të mbajnë një maskë dhe në kete rast mund të
lirohen të mos e perdorin. Per shembull, maskat nuk duhet të përdoren nga fëmijët
nën moshen dy vjeçare, si dhe kushdo qe ka probleme me frymemarie.
o Maska nuk është zëvendësim per distancen fizike dhe ajo duhet mbajtur edhe kur
arrihet distanca prej 2 metrash, sidomos në hapësira të brendshme.
3. Perdorimi I pajisjeve personale mbrojtese (PPM)
• Te gjithe punëtoret te cilët ofrojne shërbime, e te cilët gjate ofrimit të shërbimit kane kontakt
te drejtperdrejte me klientin, duhet te kene masa mbrojtese si maska, nibrojtese të vendosur
në fytyre apo nëse kjo nuk është e mundur te jete i vendosur prapa xhamit mbrojtës derisa
ofron shërbimin e nevojshëm.
• Pajisjet personale mbrojtëse (PPM), qe mbulojnë hunden, syte dhe gojen duhet të vendosen
nëse gjate ofrmn-dt të sherbimit në nje zone/hapesire te brendshme, personit i kërkohet të
vije brenda dy metrave nga një person tjeter, i dli nuk ka te vendosur maskë ose mbulese
fytyre dhe nuk ndahen nga xhamat mbrojtës ose ndonje pengese tjeter.

•

PPM mund të kërkohet per role të tjera, brenda vendit të punes (p.sh bizneset e manikyrit,
arkëtarët në supermarkete, parukierët etj). Punëdhënësi duhet përcaktoj, kur dhe cfare
kerkohet nga PPM dhe ti siguroj që ato te vendosen nga punëtorët.

•

Nëse ndaija fizike dhe ndatja përmes nje pengese fizike nuk mund të realizohet, punëtorët
duhet të kene PPM, që perbëhet nga maskë kirurgjike/maske procedurale dhe syze
mbrojtëse.
4. Zbatimi dhe inkurajimi i masave të pastrimit dhe dezinfektiniit

•

Zbatoni pastrimin dhe dezinfektimin rigoroz të shpeshte të mjedisit, në të gjitha vendet ku
preken (si dorezat e dyerve, banakët, dyert e objektit, butonat e ashensorit, siperfaqet e
ekranit me prekje dhe zonat e tastieres) dhe zonat që jane te arritshme per klientët, përfshire
tualetet, banakët e daijeve dhe sipërfaqe të tjera që preken me duar, sic jane dorezat e deres.
• Pajisjet dhe mjetet qe duhet të ndahen midis përdoruesve duhet të pastrohen dhe
dezinfektohen rregullisht (p.sh. vendet e arketareve, maldneritë).
• Nese stafi ndahet ne grupe të caktuara, pastroni dhe dezinfektoni hapesirat e përbashkëta
midis grupeve zëvëndesuese.
• Facujetat pastruese/ dezinfektuese duhet të përdoren vetëm per siperfaqet dhe sipas
udhezimeve të prodhuesit.
• Perdorimi i duhur i agjenteve pastrues dhe dezinfektues, përfshire kohën e nevojshme të
kontaktit me dezinfektuesin (sasia e kohës që produkti i duhet të mbetet i lagesht në një
sipërfaqe per te punuar në mënyrë efektive).
• Kur përdorni produ.kte kimike per pastrim ështe e rëndësishme të mbani vendm të ajrosur
mfre (p.sh. duke hapur dritaret), tie menyre që te mbroni shëndetin e personelit tëpastrimit
• Personat qe e kryejne pastrimin dhe dezinfektimin, duhet të kenë njohuri me procedurat dhe
preparatet dhe në raste te dyshimta pastrimi duhet të bëhet, duke përdorur pajisjet e duhura
mbrojtese personale (PPM).
5.

Mirëmbanj sistemet e ngrohjes, ventilimit dhe kondicionintit të ajrit

• Punedhënësi duhet te kryeje nje rishikim te rregullt të sistemeve ngrohjes, ventilimit dhe
kondicioniniit te ajrit, per Vu siguruar që ato funksionojnë si duhet.
• Rritni qarkullimin e ajrit të jashtëm, duke maksixnizuar raportin e ajrit te jashtem ose duke
hapur dritare dhe dyer, kur është e mundur.
• Shmangni riciklimin e ajrit.

Modeli i funksionimit të sektorit përkatës
6. Kapaciteti i kufizuar
Perpos nëse nuk eshte cekur ndryshe tie udhëzuesit tjere per sektorët specifike, institucione
shëndetësore, jo shëndetèsore dhe sektorët e tjere te hapur per publikun, duhet te kufizojnë
numrin e personave në objekt ne mënyre qe:

• Klientët dhe punonjësit të jenë në gjendje të mbajnë të pakten 2 metra distance fizike me
kapacitet të kufizuar.
• Numri maksiinal i personave duhet te jete 1 person në 8 metra katrorë, gjithmone duke
respektuar masat e pergjithshme per parandalim të perhapjes së COVID-19.
• Nuniri maksimal i personave duhet të jete 50 persona në ambiente të mbyllura në hapesirat
mbi 100 metra katrorë, gjithmone duke respektuar masat e pergjithshme per parandalim të
perhapjes Se COVID-19.
Modifikimi i ofrimit te shërbimeve sipas situates
Modifikom shërbimet, duke ofruar sherbime virtuale, nëse është e mundur (p.sh., të mbahen
takime online);
• Konsideronj metoda alternative te ofrmniit te sherbimeve;
Krijoni nje orar per ofrimin e shërbimeve, duke reduktuar numrin e stafit dhe klienteve;
• Anuloni veprimtarine tuaj, kur distanca ose masat e tjera të rekomanduara nuk mund te
zbatohen.
Konsiderata ndaj stafit
Nëse stafi juaj dyshohet të kete COVID-19, personi duhet te izolohet pavaresisht nëse ka
simptoma apo jo.
• Nëse stafi juaj ka qene I ekspozuar ndaj COVID-19, personi duhet te qëndoje në shtepi dhe
te respektoje rekomandimet nga MSh (https://mshrks-gov.net/sq/) dhe IKShPK
(https:/ /niph-rks.org/).

Ngritja e vetëdijes per shëndetin publik dhe komunikimi me stafin
Siguroni informatat per stafin dhe klientët, lidhur me aktivitetet e biznesit/inslitucionit
dhe organizatave (p.sK masat e shëndetit publilc pajisjet e disponueshme) përmes
platformave te ndryshme te komunikimit (p.sh. mediat sociale).
• Sigurohuni që materialet informuese te vendosen në mjedise me shikueshmëri te lartë, per
të promovuar mesazhe si te mbroherii nga COVID-19.
• Informoni stafin dhe klientet në lidhje me masat që merren per t'i mbrojtur ata nga cOVID19 dhe sigurohuni që ata i kane kuptuar.

Plani i sigurise
Te gjitha bizneseve dhe vendeve të punes u kërkohet të pergatisin dhe të vene ne dispozicion një
plan sigurie Si në vijim:
• TO pershkruani masat/procedurat qe jane zbatuar ose do te zbatohen në biznesit ose
institucionit/organizates per te zvogeluar perhapjen e OVID-19.
• Te perfshini masat per distancën fizike, maskat, pastrimin dhe dezinfektimin e siperfaqeve
dhe o1ekteve dhe mbajtjen e pajisjeve mbrojtëse personale (PPM).

• Të vendosen shenjezimet per distance fizike para seculit objekt/lokal/hapesire në
dysheme/toke ku specifikohet distanca fizike prej 2 metrash.
• Caktoni nje person pergjegjes per zhvilhimin dhe zbatimin e planit të sigurise, i ciii do të
bëj vieresimin e stafit/klienteve/paleve per ndonjë sixnptome eventuale té COVID-19.

Lista e udhezuesve të perkohshem per sektorët e veçantë
1. Udhëzues i perkohshem
Aplikimi i masave të përgjithshme dhe të veçanta per
parandalimin dhe luftimin e COVID-19 në Institucionet e kujdesit shëndetësor (verzioni

1.0)

2. Udhëzues i përkohshem

Aplikimi i masave të pergjithshme dhe te vecanta per
parandalimin dhe luftimin e COVID-19 në institucionet arsimore te të gjitha niveleve
-

(verzioni 1.0)

3. Udh&ues i perkohshem
Apilkimi i masave te pergjithshme dhe të veçanta per
parandalimin dhe luftimin e COVID-19 në institucionet korrektuese, qendrat e azifit dhe
-

të mbajtjes per të huaj (verzioni 1.0)
4. Udhezues i përkohshem aplikimi i masave të pergjithshme dhe te veçanta per
parandalimin dhe luftimin e COVID-19 ne tubime, ceremoni martesore, fetare, varrime,
punëton dhe aktivitete kulturore (verzioni 1.0)
-

5. Udhëzues i perkohshem Aplikimi i masave të përgjithshme dhe të veçanta per
parandalimin dhe luftimin e COVID-19 në aktivitetet rekreative dhe sportive (verzioni
1.0)
-

6. Udhezues i perkohshem

Aplikimi i masave te pergjithshme dhe të veçanta per
parandalimin dhe luftimin e cOVID-19 në gastronomi, hoteleri, sektorin e shitjes dhe
qendra tregtare (verzioni 1.0)

7. Udhezues i perkohshem

-

Aplikimi i masave te pergjithshme dhe te vecanta per
parandalimin dhe luftimin e cOVTD-19 në sektorin e shërbimeve personale, bizneseve,
industrisë, administrates publike dhe OJQ-ve (verzioni 1.0)

8. Udhëzues i perkohshem

-

Aplikimi i masave të pergjithshme dhe te veçanta per
parandalimin dhe luftimin e COVID-19 në aviacionin civil (verzioni 1.0)
-

9. Udhëzues i perkohshem Aplikimi i masave te pergjithshine dhe te veçanta per
parandalimin dhe luftimin e COVID-19 ne transportin publik (verzioni 1.0)
-

