Republika e Kosovës
Republika Kosova Republic of Kosovo
Qeveria Viada Government
-

-

-

Ministria t'Shëndetesisë Mjnistarstvo Zdraystva
-

-

Ministry of health

PLAN! I VEPRIMIT PER VAKSINIM TE QYTETAREVE
NE MASE ME VAKSINEN KUNDER COVID-19

Mo) 2021

1

Shkurtesat
BB Banka Botërore
-

IKShPK Instituti Kombtar i Shëndetsisë Publike të Kosovës
-

KKK Kryqi i Kuq I Kosovës
-

KPSh Kujdesi Parësor Shëndetësor
-

KDSh Kujdesi Dytësor Shëndetesor
-

KTSh Kujdesi Tretësor
-

MSh Ministria e Shëndetësis
-

OBSh Organizata Botërore e Shëndetësis
-

ASHI

-

Agjencia e Shoqërisë se Informacionit

2

PERM BAJTJA

1.

HYRJE

2.

QLL1M1

2. METODOLOGJIA
3.

SFONDI

4 OBJEKT!VAT
5.
6

ARANZHIMIT E ZBATTMITI MON!TORIM1T DUE RAPORTIMIT
NDIKIMI BUXHETOR DUE ZBATIMI I PLANIT TE VEPRIMIT

7.

PLAN! I VEPRIMIT

3

1. HYRJE
Semundja e Koronavirusit (OVID-19) eshte semundje e rrugëve të lrymemarijes e shkaktuar
nga SARS-CoV-2. Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSh) në Janar te vitit 2020, shpalli
shperthimin e sëmundjes së Koronavirusit, si një emergjencë të shendetit publik me rëndësi
nderkoinbëtare.
Me qellim te parandalimit të përhapjes Se cOVJD-19 edhe në Kosovë sikurse në vendet e tjera ka
filuar vaksinimi i qytetarëve me vaksinat të cilat jane në dispozicion. Den me sot, jane vaksinuar
58,486 qytetare, me 48% to vaksinuar meshkuj, kurse 52% femra. Sa i pCrket grup-moshave
personat e vaksinuar deri me lani janC, moshat mbi 80 vjec 7,327 persona, grup-moshat 61-80
jane vaksinuar 38,046 persona, grup- moshat 41-60 vjeç jane vaksinuar 9,326, kurse grup- moshat
21-40 vjec jane vaksinuar 5,829 persona dhe grup- mosha 0-20 117.
-

Hartimi dhe miratimi i Planit te veprimit per vaksinim tC qytetareve në masë me vaksinen kunder
COVID-19 ështe nC zbatim te masave U! vecanta per parandalim konform Nenit 12, paragrafit 2
U! Ugjit nr. 07/1-006 per parandalimin dhe luftimin e pandemise COVID-19 nC territorin e
Repuhlikës Se Kosovës.
Dokumenti permban pjesën narrative dhe pjesen tabetare, ku janC definuar rezultati, aktivitetet,
nën aktivitetet, afati kohor I zbatiniit, kostoja e nevojshme per realizini U! aktiviteteve, rolet
specifike U! Institucioneve udheheqese dhe mbështetëse si dhe produktet e pritshme pas
realizimit U! aktiviteteve. Per sqariine U! detajizuara te realizimit të aktiviteteve, dokumenti per
mban edhe anekset specifike per secilën pjese.
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2. QtLLIM1
Qellimi i hartimit të planit tC veprimit per vaksinini tC qytetarCve no masë me vaksinCn kundCr
COVID-19 CshtC sigurimi i mbarCvajtjes sC procesit tC vaksiriimit nC masC permes definimit te
aktiviteteve te detajizuara, ku parashihet vaksininii i deri nC 500.000 qytetarCve per muaj në tCrC
territorm e vendit.
Me qellim te pCrmbushjes sC këtij rezuttati dhe mbarevajtjes sa me tC mire to vaksinimit nC masC
janC bCrC pergatitjet e nevojshme, përfshirC rekrutimin e hurimeve njerezore dhe trajnimin e lyre,
funksionalizimin e hapCsirave shtesC per vaksinim, shtrirjen e rrjetit qeveritar dhe pajisja e
hapesirave me infrasti-ukturë harduerike, mirCmbajtja e zingjirit tC ItohIC, sigurimin e materialeve
shpenzuese te nevojshme, asgjCsimin e mbetjeve si dhe organizimin e kampanjave me qellim IC
ngritjes SC vetCdijes se qytetarCve per pCrfitimet e vaksininiit.
Rezultat I kCtij plani CshtC realizimi i valsininiit ne masC deri ne 500.000 qytetarC brenda muajit
me vaksinCn kundCr COVID-19. Me qellim tC arritjes së tij janC specifikuar te gjitha aktivitetet dhe
nCnaktivitet, perfshirC edhe detajet e tjera per realizim IC Lyre.

Procesi i vaksinimit nC masC do te ndikoj nC zvogelimin e perhapjes SC infeksionit dhe kontrollin
e pandemisC si dhe funksionalizimin e akfiviteteve shoqerore, qe per synim kanC rikthimin në
normalitet.

5

3. METODOLOGJIA
Plani i veprimit pCr vaksinimin e qytebreve nC mase me vaksinCn kundCr COVID-19, CshtC

hartuar nC bazC tC kritereve tC pCrcaktuara nC Udhëzimin Administrativ 07/2018 per Planifikimin
dhe hartimin e dokumenteve strategjike dhe planeve LC veprimit.
NO haze tC nenit 17 tC Ligjit nr. 07/1-006 pCr parandalimin dhe luftimin e pandemisC COVID-19
nC territorin e Republikes se KosovCs, ne zbatim tC Vendimit Nr. 01/11 tC date 15.03.2020 pCr
shpalljen e emergjencCs sC shCndetit publik, ështC emëruar grupi punues pCr hartiniin e Planit të
veprimit per vaksinim te qytetareve nC masC me vaksinCn kundCr COVID-19.
Dokumenti CshtC hartuar nC bazC të tC dhCnave te siguruara nga Institucionet relevante, duke
konsultuar gjithashtu edhe perfaqesues tC Institucioneve tjera respektive tC pCrfshira nC
menaxhim tC pandemise.
Nga LC dhenat e siguruara jane identifikuar slidat tC dat duhet adresuar me qellim të
mbarevajtjes sa me le mirC te procesit te vaksinimit nC masC W qytetareve nC te gjitha lokacionet
e percaktuara tC vaksinimit, përfshirC edhe tC gjitha ato shtesC.
Plani I veprimit do të zbatohet per periudhen e ardhshme gjashte mujore 15.06.2021-31.12.2021),
pCrderisa projeksionet e tjera do tC bChen varCsisht nga situata epidemiologjike ku do te
pasqyrohen projeksionet per periudhCn e ardhshme per vitin 2022.

4. SFONDI
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Ne zhatim tC Planit ShtetCror të vaksinimit kundër COVID-19, si shunië vende tjera, edhe
Republika e Kosovës me date 29 mars të vitit 2021 ka filluar vaksinimin kundër cOVID-19, duke
filluar me fazën e pare vaksinimin e profesionistëve shëndetësorë dhe qytetarCve te mashes mbi
80 vjecare (i aprovuar me date 18.02.2021 dhe i publikuar në web faqen zyrtare të MSh).
-

Vaksrnimi ka vazhduar në 6 regjione të tjera me vaksinixn të profesionistëve shCndetësor duke
vazhduar vaksinimi mëpastaj edhe nC 29 komuna te tjera të vendit, vaksinimin e te moshuarve të
vendosur në shtepitë e kujdesit per të moshuar dhe punëtorët socialë që kujdesen per ta, në
komunat ku ka qendra të tilia si Prishtinë, Suhareke, Skenderaj, Istog dhe Graçanicë, per të
vazhduar me pacientët në dializë sipas komunave perkatese. Planifikimi dhe percaktimet e
termineve të vaksinimit jane bërë bazuar në dozat e vaksinavc te cilat kane qene ne dispozicion.

4.1. Fuqizim.i i kapaciteteve njerCzore
Kapacitetet njerëzore me fillimin e vaksinimit kane qenë gjithsej 89 ekipe (89 mjek dhe 178
infermierë). Ekipet janC mbështetur nga vullnetarët e Kryqit të Kuq të Kosovës dhe UNICEF. Me
Ill limin e vaksinimin nC masC, jane percaktuar gjithsej 279 ekipe per tL3 gjitha komunat e
Republikës së Kosovës.
Përcaktimi i numrit té ekipeve eshte bazuar nC numrin e popullsisC dhe perqindjes së
mbulueshmCrisë sipas projeksioneve me dozat e mundshme nC dispozicion. Per të mbuluar
administrimin e 350 mijë vaskinave ne muaj, qendra e vaksinimit duhet të punojnë 13 ore ne dite,
duke alternuar 2 ndërrime (me nga 6 ore e gjysme punC per ndCrrim pa nderprerC). Parashihet
që nje ekip te vaksinoj 8 qytetarC ne ore (me nga 7.5 minuta diferencë), kurse per administrimin
e 500.000 vaksinave në muaj, ekipi vaksinon 12 qytetarë në ore (me 5 minuta diferencë). VarCsisht
nga numri I dozave në dispozicion mund tC rritet/zvogelohet diferenca kohore per administrimin
e vaksinCs dhe mund te shtohet numri i ditëve te punës (te punohet edhe ne fund javë dhe festa).
Te këto kalkulime të ekipeve eshtë paraparC te përkrahet edhe vaksinimi me ekipe mobile (sipas
nevojës). Po ashtu jane parapare te rekrutohen edhe infermierë me përvojë të avansuar në IT, per
te perkrahur koordinatorët e SISh dhe ekipet mjekesore ne perdorimin e modulit të vaksinimit
dhe procesit te vaksinimt nC pergjithesi (në rast tC pamundëslsë së prezencës në punë të ndonjë
profesiorüsti shëndetësor gjate procesit). Per ekipet mobile në nivel vendi janC paraparë te
sigurohen 70 laptop, printer portable dhe mbushje telefoni per lidhje në Internet.
Kurse sa I perket angazhimit të stafit mjekësor, është planifikuar angazhimi i 190 specializanteve
dhe rekrutimi i 422 infermierCve p& inbeshtetje te procesit te vaksinimit kundër COVID-19
(Shtojce I Matrica per administrimin e 350 500 mije doza nC muaj). PCrpilimi I plaint per
angazhimm e specializantëve do të bëhet në bazë tC regjioneve varesisht prej ekipeve shtesë qe
jtn parapir t' kornunCn ptrkttCs' (ShtojcC 2 Lista c' spcdalizantCve sirm kiiniuna'e dhe
Shtojcë 3- !nferrnierët shtesC pCr procesin e vaksinimit në masë).
-

-

-
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Stafi I angazhuar ne proces të vaksinimit do te trajnohet per administrimin e vaksmCs kundCr
COVID-19, me mbeshtetjen e BankCs BotCrore. MSh ka kCrkuar nga te gjitha komunat tC definojnC
numrin e vullnetarCve tC nevojshem per angazhim gjatC procesit tC vaksinimit nC masC, te cilet
do tC mbCshteten nga KKK dhe UNICEF (ShtojcC 4 detyrat dhe pergjegjesite e punCs Se
vullnetarCve).
-

4.2. HapCsirat per vaksinimin e popullatës
Nga komunat CshtC kCrkuar identifikimi i hapesirave tC pCrshtatshme per vaksinimin e
ciytetarCve nC masC. (ShtojcC 5- Hapesirat per vaksinim nC mast!)
NC nivelin lokal [C gjitha komunat kanC treguar perkushtim dhe bashkCpunim nC percaktimin e
lokacioneve te pershtatshme per vaksinim.
I .okacionet e pCrcaktuara duhet të plotesojne kushtet minimale si nC vijim:
Qasjen e panderprere tC enegjisC elektirke
PrezencCn e ekipes urgjente nC njCsinC e vaksinimit gjate gjitM orarit te punCs
Sigurimin e frigoriferit statik 2-8 grade celcius
Sigurimin e kushteve tC mjaftueshme (hyrje-dalje) per personat me aftesi tC kufizuara
Sigurimin e karrigeve dhe tavolinave per ekipet e vaksinimit
Sigurimin e librit [C protokolit
Sigurimin e materialit shperizues (laps kimik, notes, makinë per ngjitjen e letres, municon
per ngjitjen e letrCs dhe material tjeter i nevojshCm per punC)
Sigurimin e dezinfektimit [C hapCsirave [C vaksinimit
Sigurimin e menaxhimit per asgjesimin e mbetjeve mjekCsore
Sigurimin e qeseve tC verdha (biohazard)
Standardizimi i rrjedhCs se procesit te vaksinimit unik per te gjitha komunat (Ankes 6Flowchart i rrjedhes sC procesit)
Sigurimin e materialit higjienik
Sigurirni i mirCmbajtjes se hapesirave per nevoja uiziologjike.
-

-

Nga udheheqesit e QKMF-ve tC te gjitha komunave është kCrkuar qC tC sigurojnC kushtet e
lartepermendura per mbarevjatjen e procesit tC valcsnimit nC masC (ShtojcC 7 matrica me
pCrgjigjet nga komunat).
Organizimi i hapesires nC te gjitha njCsitC e vaksinimit do tC mundesohet pCrmes shiritave ndarCs
dhe paravanCve tC dilCt do të sigurohen nga donatorCt.
-

MSh ka pranuar listen e kompletuar me hapesirat e reja dhe ka kontaktuar ASHI/MPB per të
funksionali:'.uar kCto lokacione me-jet-in qeveritar. Gjithshtu, MSh do t6 funksionalizojC kCto
qendra me pajisje harduerike (zero client, maus, tastaturC printer) dhe letCr A6 per printimi.n e
karteiCs Se vaksinimit. MSh per nevojat e ekipeve mobile do te siguroj ilaptop, printer portable
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dhe mbushje tC telefonit per internet per perdorimin e modulit të vaksinimit. Do tC sigur
materialet administrative te printuara, si deklaratën e peiqimit, formularin e anamnezCs,
informacionin, pCrmbledhjCn e vaksinës per numrin pCrkatCs tC dozave per secilCn komu.nè
(ShtojcC 8- Dokumentacionet e vaksinimit).
4.3. Mjetet mbrojtCse kundër COVID-19
NC kuadCr tC mbrojtjes kundCr COVID-19 komunat obligohen tC realizojnë dezinfektimin e
rregullt tC hapCsirave tC vaksinimit (minimum nje here nC ditë, në fund te orarit tC punts). NdCrsa,
MSh pCrmes furnizimeve te rregullta tC ISh IC KPSh do tC vazhdoj te siguroj mjetet e nevojshme
mbrojtëse PPM. KCto mjete MSh do t'i siguroj permes bleijeve dhe me mbeshtetje eventuaie IC
partherCve strategjik. MSh do tC sigurojC edhe veshjet mbrojtëse njC-pCrdorirnCshe per vullnetarCt
e angazhuar nC qendrat e vaksinimit.
4.4. Materialet shpenzuese per administrimin e vaksinCs
Per administrimin nC kohe tC vaksinave per njesitC e vaksinimit do tC sigurohen materialet e
nevojshme shpenzuese perf shire: shiringat VLDE 0.3 ml per administrimin e vaksinave, gjilpera
21G (per tretje) dhe 23G (per adninistrim), tretësit e vaksinave nga 2 ml per vaksinC Si dhe
shiringat pCr tretje 2.5 ml dhe materialet tjera percjellCse (alkooli 70%, ifiaster, tupfer pambuku,
eq.).

4.5. Menaxhimi i zinxhirit të ftohte
MSh/ IKShPK CshtC i pajisur me dy dhoina I tohCse me temperature 2-8 grade celcius, njC dhomC
ngrirCse me temperatureC -20 grade celcius dhe shtatC frigorifer me kapacitet 600 L ultra tC ftohët
(prej -70 den ne -90 grade celcius). Si mbeshtetje e ekipit aktual tC 1KShPK per menaxhimin dhe
ruajtjen e zinxhirit Ic ItohtC prej momentit tC pranimit deri nC distribuimin e vaksinave, CshtC
planifikuar td angazhohen 2 infermierC shtesC te dilCt do tC jenC pjesC e rekrutimit IC grupit prej
422 infermierCve. NC nivel vcndi, nC dispozicion janC 1344 frigorifer tC dorCs si dhe 300
termometCr per monitorimin e vazhdueshCm të temperatures, IC cilat jane në perdorim nga ekipet
mjekesore. PCr mirernbajtje tC zinxhirit tC ftohtë, te gjitha njësitC e reja per vaksinimin nC masC
duhet tC kenC nC dispozicion frigoriferin statik 2-8 grade celcius per ruajtjen e vaksinave brenda
njC orari tC punes.

4.6. Menaxhirni i iiibetjevt injekCsuic
Sa i pCrket inenaxhimit tC nibetjeve nga vaksinimi kCrkohet vemendje e veçante! Lie per
Produktet dhe Pajisjet MjekCsore Nr. 04/1-190 dhe UdhCzimi Adniinistrativ per trajtimirt e
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mbeturinave tC produkteve mjekCsore nr. 10/2015 rregullon ceshtjen e menaxhimit tC mbetjeve
mjekCsore. Kiasifikimi I mbetjeve Whet pCrmes kutive tC sigurisC (safety box) dhe qeseve tC
verciha (biohazard) tC cilat pastaj asgjesohen sipas praktikave tC deri tanislune.

4.7. Moduli I vaksinimit
MSh nC bashkCpunim me ASHI kane ofruar mundCsinë e aplikimit online per vaksinim pCrmes
plat(ormCs eKosova. MSh ka digjitalizuar procesin e vaksinimit pCrmes krijimit te modulit tC
vaksinimit kundCr Covid 19 tek i ciii identifikohet qytetari, detajet e vaksines SC administruar dhe
ekipi mjekCsor I ciii ka administruar vaksinCn. Pas kCtij procesi qytetarit I printohet kartela
digjitale me tC dhCna te plotCsuara e cila ështC e verifikueshme permes QR code.
Per tC mundCsuar vaksinimin e qytetarCve nC masC dhe per të evituar grumbullimin e qytetarCve
CshtC knijuar mundCsia e caktimit tC termineve permes 2 opsioneve:
-

-

Caktimi i terminit online pCrmes eKosova nga vetC qytetari (dhe nga qytetari per qytetarCt
tjere, per max pesC persona)
caktimi i terminit nC insitucionet e KPSh permes BHIS (aplikacionit tC SISh) te cilat e kanC
kCtC sistem tC implementuar.

Varesisht nga numri i ekipeve, dozave dhe orarit tC punes, mundCsohet silotimi per te ofruar
terminet e lira per vaksinim. Kjo nCnkupton qC me zvogelimin e siloteve tC lira, rritet numri i tC
vaksinuarve dhe anasjeiltas Ni! momentin e shtimit tC dozave rritet edhe numri i siloteve. PCr tC
pare nC kohC reale tC dhCnat mbi numrin e tC vaskinuarve sipas gjinisC komunCs, profesionit,
grup moshCs, CshtC krijuar njC Dash Board (pult) qe shfaq kCto tC dhCna.
4.8. Kampanjat per ngritjen e vetëdijes sC popullatCs per vaksinim kundCr COVID-19
PCrmes koniunikimit me publikun synohet ngritja e vetCdijCs sC qytetarCve per rCndCsinC e
vaksinimit. Te kuptuarit e drejtC tC informatave lidhur me vaksinirnin nga te gjitha paiet e
interesit, mundCson ngritjen e nivelit tC njohurive W. pergjithshme dhe ndCrtimin e njC besimi, i
ciii lehtCson zbatiniin e kCtij plani nC nivel vendi. Komunikimi i koordinuar dhe efektiv midis W.
gjitha niveleve tC kujdesit shCndetCsor, ndihmon nC shmangien e keqinformimeve lidhur me
vaksinhmin, si dhe inkurajiniin e qytetarëve pCr t'u vaksinuar.
PCrmes komunikimit tC koordinuar synohen audiencat lokale, tC cilat kanC mC pak njohuri per
pCrfilimet e vaksinimiL VetCdijCsinii I popuilatCs per rëndCsinë e vaksinimit do tC Whet nC
vazhdimsi prms kampanjave LC vcWJijsimit, rrjckvc socidk, ifografivc video mcsazhcvc
motivuese, broshurave si dhe angazhimi I profesionistCve shCndetCsorC dhe personave me
ndikim per inkurajim tC qytetarCve per vaksinim me vaksinën kundCr COVID 19.
-
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4.9. Bashkëpunimi dhe koordinimi ndërinstitucional
Aspekt i rendësishm i mbarevajtjes Se procesit të vaksinimit kunder COVID-19 shte edhe
komunikimi, koordinimi dhe bashkpunimi në mes W nivelit q4ndror dhe atij lokal.
Si mekanizërn pergjegjes pr këtë proces ne secilën komunë jane emëruar ekipet n pCrbèrje tC
udheheqesit të njsisë 0 vaksiniinit, koordinatori i SISh-it dhe koordmatorit të cilësisë të dilet jane
pjese e ekipës menaxhuese në nivel vendi, të cikt duliet te koordinojnë dhe raportojne per
procesm dhe nevojat e vaksinimit në MSh dhe Komitetit per miunizim tC popullates me vaksinën
COVID-19. (ShtojcC 9- Kontaktet e udheheqesit te njesise se vaksinimit, koordinatori i SISh-it dhe
koordinatorit te cilCsisë të secilës komune)
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S. MONITORIMI DHE RAPORTIMI
Instituuoni udhëheqes per monitorimin e zbatimit të plariit të veprinut është Ministria e
ShëndetesisC. Me qellirn të monitorimit të zbatimit të planit, jane hartuar matricat e monitorimit
dhe raportimit per indikatorët e percaktuar.
Korniza e monitorimit permbane rezultatin, aktivitetin, indikatorin, bazen, cakun, mbledhjen e
të dhënave si dhe gjendjen aktuale. (Shtojcë 10- Matricat e raportimit)

6. NDIKIMI BUXHEFOR I ZBATIMIT TE PLANIT TE VEPRIMIT

Plani i vepriniit per vaksinini të qytetareve nC mase me vaksinCn kundër COVID-19 nuk krijon
kosto shtese buxhetore, duke nënkuptuar se (C gjitha aktivitete e parpara me kete plan do te
mbulohen nga ndarjet buxhetore tC parpra me Ligjin mbi ndarjet buxhetore per buxhetin e
Republikes sC KosovCs per vitin 2021, respektivisht nga Programi i RimCkCmbjes Ekonomike që
janC ndarC per MinistrinC e ShëndetCsisC per menaxhimin e pandemisC COVID-19.
NjC pjesC e aktiviteteve te kCtij plani do të financohen edhe nga donatorCt sic janC Organizata
BotCrore e ShCndetCsise, UNICEF me shume prej 322,420 C.
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popullates

Afati i
zbatim
it
Q2-Q4

Kostoja
totale

Burimi i
financimit

0

0

Instucioni
udheheqes
Komunat

Instucioni
mbCshtetës

Produkti

MSh

Hapesirat per
vaksinimin e
popullates tC
fun.ksionatizuara

Nënaktivitetet
1.2.1 ldentifikinii Q2
i hapèsirave të
pCrshtatshme
per vaksinimin
në masC

0

Institucionet e MSh
KPSh

Lista e perpiluar e
lokacioneve te reja
per vaksinimin nC
masë, nga tC gjitha
komunat

lxi 000,
(;kapse per
municion heft-it,
Makin per
shpurje te let-res,
Aero ngjites i
vogel,
Aero ngjites i
madh,
Gersher, Kapse
metali 28mm
1 x50 (per
kartele), Leter
per duar, Gote
plastike, Qese te
zeza)
1.2.5Sigurimi i
17,625,123
fletëve A4 te
printuara

Q2-Q4

155.000 C
Administrata
MSh
Brenda buxhet-it

MSh
155000€

MSh

UNICEF

17,625,123 fletë A4
të printuara (9 faqe
= Dekiarata të
pëqimitl- formular
të anamnezès+
informacioni
+përmbledhje e
vaksinë te
sigu ruara)
15,375,123 fletë A4
të printuara nga
MSh

1.2.6 Siguriini I
letrës A6 per
printimin e
karteles
elektronike

Q2-Q4

1.2.7 Sigurimi i
100 shiritave të
Luq iihrts ir
tegjitha

Q2

22,500.00€
UNICEF

UNICEF
22,500.00€

24,000.00€

Brenda
buxhetit

MSh

MSh

2.1 Milion letër A6
te siguruar per
printim te kartelës
elektronjke

UNICEF

MSh

UNICEF

100 shirita ndares
H! siguruar per te
gjitha lokacionet c
vaksinimit

Kontrate valide

7, 00000€'

2,250.000 A4flet6 tê
printuara nga
UNICEF

1.3

Q2-Q4

Sigurimi i
mjeteve
mbrojtese
kunder covid19

Buxheti i
Kosovës

Institucionet
e KPSh

Komunat

Mjetet mbrojtese
kundër covid 19 te
Siguruara

Nënaktivftetet
1.3.1 Sigurimi i

Q2-Q4

Brenda buxhetit

Brenda
buxhetit

Institucionet e
KPSh

Komunat

Resurset ekzistuese
MAP dhe Komunat

1.3.2 Sigurimi i
mjeteve
mbrojtese
kundër Covid19
(PPM)

Q2-Q4

145,000.00€

BB

BB

MSh,

PPM tèsiguruara
ne stokun e
MSh/DQdhe
donatorët

1.3.3 Sigurimi i
alkoolit70% per
qendrat e
vaksinimit

Q2-Q4

Aklivitetet

Afati I
zbati.m

dezintkktjmjt të
qendrave të
vaksjnjrnjt

Komunat

39,000.00€

1311

MSh

10000 litra alkool
70% nga BB
6000 litra alkool
700v
'tCsiguruara
nga DQ e MSh-se
(per KPSh)

Kosotoja totale

Burimi i
financimit

Instucjonj
udheheqes

Institucioni
mbështetës

Produkti

MSh

MSh

Materialel
shpenzuese per

it
1.4 Sigurimi I
materialeve
shpenzuese per
vaksinirn

MSh

Q2-Q4 0

vaksinim të
Siguruara

NënaktivItetet
1.4.1 Sigurimi I
1,295,000
shiringave /
0.3m1 VLDE me
gji1pereper23G

Q2-Q4

110.000 €

MSh

MSh

MSh, UNICEF

Nuniri total prej
1,295,000 shiringa
0.3 nil VLDE me
gjilpere VLDE me
gjilpereper23Gte
siguruara per Sjithe
furnizimin deri nC
fund IL,vitit 1 5
milion shininga
(afro 140.000 €)

Vaksinave npr

termometCr të
Siguruar

komuna
I.5.2Sigurirni i
frigorifereve
kryesor no
njosiW gjate
vaksjnjmjt

Q2-Q4

Brenda buxhetit

UNICEF

Aktivitetj

Afati i
zbatim
it

Kostoja
totale

Burimi i
financimit

1.6
Kampanjat pr
flgritjen e
vetëdijes so
popullatës per
vaksinim
kunder COVID
19

UNICEF

Q2-Q4

Pergjegjesit C
njesive to
imunizimit no
KPSh
Instucjonj
udheheqes

Nish

MSh/IKSHpK

Instuc ion I
mbështetës

MSh, UNICEF

Zinxhiri I ftohtë
funksional sipas
standardeve to
percaktuara
Produkti

Kampanjat per
vetëdijCsim të
realizuara

Nënaktivitetef
Takimet me
punCtorët
shendetesor to
mhajtura nC grupe
tëvogla dhetè
medha to realizuara
me qellim to
vaksinimit
1.6.1 Targetimi
dhe angazhirni i
punëtoreve
shëndetCsor me
qellim to
inkurajimit to
qytetareve per
vaksinim

IKSFIPK
Q2-Q4

10,000.00€

1.6.2 Angazhimi

I influencuesvc
Pr të ndikuar

Q2-Q4

10, 000.00 €

UNICEF

MSh /BB
(PShK)

MSh,

SHSKUKKPSI-I, AQH,
UNICEF,
OBSH, UNFPA

lnformimj ë
qytetareve nga
ekspertet
shëndetesor per
rèndèsinë e
vaksinimjt i
realizuar
Berja publike e aktit
to vaksinirnit
(kartela e
vaksinjmit, foto,
postime no rrejte
sociale, intervista
né media, rrëfime
personale to
mjekëve per
benefitet e
vaksininiit)
Ndikues no publik
to angazhuar

ne vaksininijn
per grupet e
ma rgjina lizuara

dhe komunjtetjn
e hezituesve

ndaj vaksinës

MSh

COVID-19

UNICEF, BB,
OBSh

Mesazhe per
benefitet e
vaksinimit nga
persona me ndikini
publik të
realizuara, videomesazhe nga
kampionet e
vaksinimit, postime
n rijetet sociale,
kolumne në media,
intervista në
mediat kryesore ni
rime-time
t'opullatae
informuar per
rendesine e

vaksinimit nga
profesionistët dhe
ckspertet
shendetësor,

zëdhënësit e
institucioneve,
perfaqesues te
komuniteteve tC
rnargji nalizuara,
mesazhe kyçe te
shpërndara nC
popullate përmes
niediave dhe
rrjeteve sociale
1.6.3 Targetimi I
publikut te gjere

Q2-Q4

I 25, 000.00 C

MSh/ BB
(PShK)/ UN
ICEF

FAQ Lë krijuara per
te adresuar pyetjet
dhe shqetesimet e
qytetarëve, ITëfime
nga qytetaret e
vaksinuar, infografika të punuara
me te dhena te
bazuara ne dëshmi,
radio dhe videomesazhe tè
plasuara nC media
dhe rrjete sociale;
hulumtjme rreth
perceptimeve per
vaksinin;
publikinic W
rregullta të

dhënave rreth
vaksinimit; forume

informuese me
kategori të caktuara
Mali i
Aktivitetj

Kostoja

zbatim

totale

it
1.7
Menaxhjnij I
mbetjeve
injekësore

Q2-Q4

0

Burimi I
financimit

Kom unat

Instucioni
udheheqes

lnstucjonj
mbështctes
Komunat

Komunat

Donatorët

Produkti
Menaxhimi i
mbetjeve
mjekesore
funksional

Ninaktivitetet
1.7.1
Gru.nibulljinj I
mbetjeve në
boxet e sigurise
safet box
1.7.2 Sigurimi i
25,000 cope
safety box me
kapacitet 51,
(1000 paketirne
me nga 25 safety
box) per hudhjen
e rnbetjeve
mjekësore
1.7.3
Grumbullimj I

Mbetjete
Q2-Q4

Q2-Q4

Q2-Q4

inbetjeve ne

ese
1.7.4 Sigurimi I
63,000 cope
qeseve te verdha
(biohazard)per
hudhjen e
mbetjeve
1.7.5 Asgjesirni i
mbetjeve sipas
Iegjis1acicrnit nC

Kosto
administrative

BB

F.kipete
vaksinjrnit

Komunat e
RKS

9,260.00€

BB

MSh

BB

Kosto
administrative

Kornunat.
BB

Ekipete
vaksinin'ut

Komunat e
RKS

Q2-Q4

aksi Ililiut

Nënaktivitetet

25,000 Safety Box te
siguruara.
(1000 paketirne me
nga 25 safety box)

Mbetjet e
grumbulluara nC
qese

verdha

31,500.00€

BB

MSh

Kosto
administrative

Buxheti I
Kosoves

Komunat e
RKS

BB

(biohazard)te
sigu ruara.

MSh, MAE

Mbetjet e
asësuara sipas
Iegjis1acionit nC
fuai

Instucioni
mbësbtetës

Produkti

Q2-Q4

Afati i
zbatim
it

Kostoja totale

Burimi I
financimit

Instucioni
udheheqes

1.8

Funksionalizimj
I Modulit t

mënyrë të sigurte

63,000 cope qese të

fuqi

Aktiviteti

grumbufluara në

1

Q2-Q4

0

UNICEF

MSh

UNICEF

Moduli I
vaksinimit i
funksionalizuay

