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Zyra e Ministrit/Ured Ministra/Office of the Minister 

Nr. 222/1 V/2021 
Date:20.04.2021 

Ministri i Ministrise se Shendetesise, ne mbeshtetje te nenit 10 dhe 11 te Ligjit Nr. 06/L-113 per 
Organizimin dhe Funksionimin e Administrates Shteterore dhe te Agjencive te Pavarura (GZ Nr. 7, 01 mars 
2019), nenin 8 te Rregullores Nr. 02/2021 per Fushat e Pergjegjesise Administrative te Zyres se 
Kryeministrit dhe Ministrive, bazuar ne nenin 5 paragrafi 2 nenparagrafi 2.5 të Ligjit Nr. 07/L-006 per 
Parandalimin dhe Luftimin e Pandemise Covid-19 ne Territorin e Republikes se Kosovds (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), ne zbatim te Vendimit Nr. 01/11 te dates 15.03.2020 per Shpalljen e Emergjences se 
Shendetit Publik dhe td pikes 42 dhe 42 te Vendimit Nr.01/07 te dates 18.04.2021 per Masat e Pergjithshme 
dhe te Vecanta per Kontrollin, Parandalimin dhe Luftimin e Pandemise COVID-19, nxjerr: 

VENDIM 
Per aprovimin e Udhezuesit te perkohshem - Aplikimi i masave te pergjithshme dhe tE vecanta per 
parandalimin dhe luftimin e COVID-19 ne institucionet arsimore te te gjitha niveleve (verzioni 1.0) 

1. Aprovohet Udhezuesi i perkohshem - Aplikimi i masave te pErgjithshme dhe te vecanta per 
parandalimin dhe luftimin e COVID-19 ne institucionet arsimore te te gjitha niveleve (verzioni 1.0). 

2. Udhezuesi Eshte i obligueshem per te gjithe personat dhe sektoret ndaj te cilEve zbatohet. 

3. Shtojca e bashkangjitur ketij vendimi, eshte pjese perberEse e tij. 

4. Obligohet Selcretari i Pergjithshem qe pErmes Qarkores Informative te informoj te gjitha institucionet 
dhe palet e interesit per aprovimin e ketij udhezuesi. 

5. Vendimi hyn ne fuqi diten e nenshkrimit nga Ministri i Shendetesise. 

 

Vendim i dergohet; 
• Zyres se Kryeministrit; 
• Te gjitha ministrive 
• Sekretarit te Pergjithshem te MSh; 
• Departamentit ligjor te Msh; 
• Divizionit per komunikim me publikun te Msh; 
• Arkivit te MS 

  



Shtojca 1: Udhëzues i përkohshem 
- Aplikimi i masave të përgjithshme dhe të veçanta per 

parandalimin dhe luftimin e COVID-19 në institucionet arsimore të tC gjitha niveleve 
(verzioni 1.0) 

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

Minis tria e Slzëndetesise/ Minis tars tvo Zdra vstva / Minis try of Health 

UDHEZUES I PERKOHSHEM 

APLIKIMI I MASAVE TE PERGJITHSHME DHE TE VEANTA 
PER PARANDALIMIN DHE LUFTIMIN E COVID-19 

Ni INSTITUCIONET ARSIMORE TE TE GJITHA NIVELEVE 

Prishtinë, Prill 2021 

Verzioni 1.0 



Udhezues i veçante per aplikimin e masave per parandalimin dhe luftimin 
e COVID-19 në institucionet e arsimit parauniversitar 

Pavarësisht nga niveli i transmetimjt në komunitet, është e rëndësishme qe institucionet 
parashkollore dhe shkollore të perdorin dhe të fuqizojne strategjite e parandalimit të transmetimit 
të SARS-CoV-2. Pese strategji kryesore te parandalimit jane themelore per shpemdaijen e sigurt 
të udhezuesve personal dhe që ndihmojne në parandalimin e transmetimit të COVID-19 në 
Institucionet e Arsimit Paraunjversjtar: 

1. Perdorirnj universal dhe korrekt i maskave 
2. Distanca fizike 
3. Pastrimi i duarve dhe higjiena e frymemanjes 
4. Pastrimi dhe mirembajtja e mjediseve td shëndetshme 
5. Gjurmimi i kontakteve në kombinim me izoliniin dhe karantinën 

Institucionet e arsimit parauniversitar që ofrojnë udhezues personal duhet t'i japm përparesi dy 
strategjive parandaluese: 

1. Duhet të kerkohet perdorim universal dhe korrekt i maskave 
2. Distanca fizike duhet te maksixnjzohet në masën me te madhe të mundshme 

Perdorin-ii i strategjive te shumëfishta - ndonjëhere të quajtura parandalim I shumëfishte - 
siguron mbrojtje me te madhe në ndeprerjen e zinxhirëve të transmetirnit sesa zbatimi i një 
strategjie te vetme. Udhëzuesi rekomandon përdorimin e dy ose me shumë strategjive te parandalimit, me theks te veçantë no perdorimin universal dhe korrekt të maskave dhe distancimin fizik. 

Perpjekjet e meposhtme të shëndetësise publike ofrojnë masa shtesë te mbrojljes COVID-19 në 
Institucionet e arsimit parauniversitar: 

a. Testinii per të identifikuar individet me infeksion SARS-CoV-2 per të kufizuar 
transmetimin dhe shperthimet 

b. Vaksinimi per mësimdhënësit, edukatoret dhe stafin sa me shpejt te jete e mundur 

1. Përdorimj universal dhe korrekt I maskave 

Parimi thelbësor per maskat: Maskat duhet te mbahen ne cdo kohë, nga të gjithe personat në 
objektet shkollore, me përjashtime te caktuara per persona, ose per disa ambiente ose aktivitete 
te caktuara, te tilla si gjate ngrenies ose piijes. Maskat duhet të barten në te gjitha mjediset kiasore dhe ato jo-kiasore, duke perfshire korridoret, zyrat e shkollës, toaletet, palestrat, etj. 

Politikat e bartjes së maskave per të gjithe nxënesit, mësimdhënësit dhe stafin vendosin 
pritshmerine që njerezit te perdorin maska në te gjithe shkollën. 



• Maskat me efektive jane ato nga niateriali i painbukut, në dy ose tre shtresa pelhure. Nuk 
rekomandohen maska me valvula ose ventil td ajrit, maskat e lirshme dhe ato që nuk 
pershtaten/puthiten sic duhet në fytyre. 

• Shuxnica e nxënësve, perfshire ata me aftësi te kufizuara, mund të tolerojnë dhe të mbajnë 
maskë në mënyre te sigurt. Sidoqofte, një nëngrup I ngushte i nxënësve me aftësi të 
kufizuara mund tëmos jene tie gjendje të mbajne maskë ose nuk mund të mbajnë maskë 
në mënyrë të sigurt. Nëse një fëmijë me aftësi të kufizuara nuk mund td mbajë maskë, të 
mbajë distance fizike ose Vu permbahet kërkesave të Ijera të shendetit public nxënësi ka 
ende të drejte per nje arsim te duhur, (te gjithe personat qe e rrethojne në asnje moment 
nuk guxojne te hjekin maskat dhe duhet të respektojne distancën). Përdorini i maskave 
duhet të aplikohet tie autobusët e shkollës dhe Iransportirt tjeter publik; sistemet shkollore 
duhet td ndërniarrin hapat e duhur per te siguruar zbatinuin e bartjes se maskave nga 
nxenesit, stafi dhe te tjeret. 

• Nese vizitorët lejohen në shkollë, atyre u kërkohet të mbajnë maska gjate gjithe kohes dhe 
duhet të mbajne distance fizike nga te tjeret. 

• Menaxhmeti, stafi arsimor dhe stafi tjeter i shkolles duhet të inkurajojnë modelimin e 
perdorimit korrekt dhe te qendrueshem te maskave. 

2. Distanca fizike 

Parimi kryesor per distancen fizike: Vendosni udhezuesit shkollor (sinjalizime në dysheme dhe postere në hapesira të dukshme dhe të frekuentuara) dhe zbatoni nderhyiiet strukturore per te promovuar distancen fizike mes personave. Sinjalizimi duhet të jete i qasshem dhe i kuptueshëm 
per fëmijët me aftësi te kufizuara shqisore dhe intelektuale respekfivisht. 
Rregullat në Masi! 

Ne instutucionet parashkollore, shkollat fillore dhe te mesme, fëmijet/nxënësit duhet te jene te 
pakten 2 metra larg. 

Rregullat per 2 meter distance: 

• Ne mes te rriturve mesimdhenesve, edukatoreve dhe stafit Ijeter), mes të rriturve dhe 
rixënësve, tie cdo kohë ne ndërtesën e shkolles. 

• Maskat nuk mund te mbahet, si psh.: gjate ngrenies apo piijes. 
• Gjatë aktiviteteve kur ndodlt frymemarija e shtuar, te tilla site kënduant, te bërtiturat, 

koret, sportet dhe ushtrimet. Zhvendosm këto aktivitetejashte ne ambient të hapur ose në 
hapësire të madhe, te ajrosur mire, kur kjo është e mundur. 

• Ne zona të perbashketa si korridoret shkollore, sallat, amfiteatrot, këndet e lojerave. 
• Përdorni ndaijen tie grupe te vogla td nxënesve dhe mbani 2 metra distance midis 

nxënësve kur është e mundur. Kufizoni kontaktin midis grupeve. 
• Largoni orenditë e panevojshme dhe beth ndryshiine te tjera në paraqitjen tie kiase per te 

maksimizuar distancën midis femijeve/nxenesve. 
• Tavolinat e kthyera tie te njejtin drejtim, nese eshte e mundur. 
• Eliniinoni ose zvogeloni ndërveprimet jo-esenciale me prani fizike midis mesimdhenesve 

dhe stafit gjate takimeve, drekave dhe situatave të tjera që mund te cojne ne transmetim 
nga I rrituri te I rrituri. 



• Vizitoret Kufizoni sa me shume vizitorë, vullnetare dhe aktivitete jo-esenciale që 
perfshijne grupe ose organizata te jashtme - veçanerisht me njerez që nuk jane nga zona 
gjeografike lokale (per shembull, jo nga i njejti komunitet, rajon. qytet). Kërkom nga të 
gjithe vizitorët të mbajnë maska dhe distance fizike 2 metra nga te Ijeret. 

• Transporti: Krijoni distance midis fëmijëve në autobusët e shkollës (per shembull, ulni 
nga një fëmijë në rresht, kalom rreshtat), me 50% kapacitet të autobusit Maskat obligohen 
në autobuset shkollore dhe format e tjera te trarisportit publik. Hapm dritaret per të 
përmirësuar ventilimin kur nuk rrezikohet siguria. 

3. Pastrimi I duarve dhe higjiena e frymemarrjes 

Parimi thelbesor per pastrimin e duarve dhe mirembajtjen e higjienes së fiymemarrjes: 
Nëpërmjet njesive edukativo-arsitnore gjitheperfshirese dhe të vazhdueshme, mësoni fëmijët per 
pastrimin e duhur të duarve, fuziqoni sjelljet dhe siguroni furnizime adekuate. Sigurohuni që 
mësimdhënësit dhe stafi te praktikojnë mënyrat e duhura të pastriniit te duarve dhe higjienes së 
frymëmarijes-vendosrij poster që tregojne per 1aien dhe dezinfektiniin e drejtë te duarve. 
Materiali edukativo-promovues duhet të jete 1 qasshem dhe i kuptueshem per fëmijët me aftësi 
të kufizuara shqisore dhe intelektuale respektivisht. 

• Praktikoni mënyrën e pastrimit të duarve me ujë dhe sapun per te pakten 20 sekonda dhe 
fuqizoni monitorimin per të siguruar respektimin e tyre nga ana e nxënësve, 
mesimdhenesve dhe stafit. Nëse pastrimi i duarve nuk është I mundur, duhet të perdoret 
dezinfektues me bazë alkooli, që permban 60-70% alkool. 

• Inkurajom nxënësit dhe stafin të mbulojnë gojën dhe hundën me parakrah gjate kollitjes 
dhe teshtiijes, të përdorin faculete kur nuk mbajnë maskë dhe menjehere te pastrojnë 
duart pas kollitjes, teshtitjes ose largimit të sekreteve nga hunda dhe goja. 

• Te iu ofrohet ndihmè nxënësve me aftësi të kufizuara qe mund të kenë nevoje per ndihmë 
në larjen e duarve dhe higjienen e frymemarrjes. 

• Furnizime adekuate: Mbeshtetni sjelljet e shëndetshme të higjienes duke siguruar 
furnizime të përshtatshme përfshire sapun, faculeta, maskat e fytyres (nëse eshte e 
mundur) dhe koshat e mbeturinave pa prekje/me pedale te kembes. Nëse sapuni dhe uji 
nuk jane në dispozicion, shkollat mund te sigurojne dezinfektues dore me bazë alkooli qe 
përmban te paktën 60-70 % alkool (per stafin dhe fëmijët me te rritur që mund të perdorin 
sigurte ato). 

4. Pastrimi dhe mirembajtja e mjediseve të shëndetshme 

Parimi themelor per pastrimin dhe mirëmbajtjen e ambienteve të shëndetslune: Bërii 
ndryshime ne hapesirat fizike per të ruajtur një mjedis të shëndetshëm, duke perfshire 
permiresimin e ventilimit. Pastroni ne menyrë rutinore dhe te vazhdueshme siperfaqet me prekje 
te larte (të tilla si dorëzat e deres, nderpreresit e dritës, bangat, parmakët). 

• Venfihimi: Përmirësonj ventilimjn në masen sa është e mundur, per të rritur qarkullinün 
e ajrit të jashtëm, per te rritur shperndaien e ajrit të paster dhe per te larguar ndotesit e 
mundshëm. Kjo mund të arrihet permes disa veprimeve: 

0 Ajrosja e mire e ambienteve-kiasave dhe sallave 



• Sigurohuni që pajisjet e ventilimit dhe k]imatiziznit të maksiniizojnè ventilimin 
• Përdomi aspiratoret e shkarkiniit në toalete dhe kuzhina 
• Hapni dritaret në autobusë dhe mjetet tjera të transportit, nëse kjo nuk paraqet rrezik 

per sigurine. 
• Pastrimi: Pastroni rregullisht siperfaqet e prekura shpesh (per shembull, pajisjet e këndit 

apo sheshit të lojërave, dorezat e dyerve, dorezat e dollapeeve, rubinetat e ujit, tualetet) 
brenda shkolles dhe në autobusët e shkollës te paktën cdo ditë ose në mes të perdorimit 
sa me shume që të jetë e mundur. 

• Ndarja e objekteve: Mos e inkurajom ndarjen e gjerave personale, veçanerisht ato që 
pastrohen me vështirësi. 

• Sistemet e ujit Merrni niasa per të siguruar që te gjitha sistemet dhe objektet e ujit (per 
shembull, rubinetat e lavamanit, burimet dekorative) jane te sigurta per t'u perdorur pas 
nje mbyllje të zgjatur te objektit 

5. Gjurmimi i kontaktit në kombinim me izolimin dhe karantinen 

Parimi themelor per gjurnthnin e kontakteve: Institucionet e arsiniit parauniversitar duhet të 
bashkepunojne me IKShPK, MSh, MAShTI, DKA duke respektuar ligjet e zbatueshme, per te 
siguruar ne menyre konfidenciale informacionin ne lidhje me personat e diagnostikuar ose të 
ekspozuar ndaj COVID-19. Nxënësit/fèmijët, mësimdhënësit/edukatoret dhe stafi 
tekriik/adinistrativ të cilët rezultojne pozitiv ne SARS-CoV-2 duhet të i.zolohen, kurse kontaktet 
e ngushta te tyre të karantinohen. 

• Qendrimi në shtepi kur eshte e nevojshme: Udhëzoni mësimdhenesit, stafin dhe familjet 
e tyre, per procedurat e vetizolimit dhe rikthimit në shkolle/kopsht. Nxenësit, 
mësimdhenësit dhe personeli që kane simptoma duhet te qendrojne në shtepi dhe te 
referohen tek shërbimet shëndetësore per testim dhe trajtim. Shkollat duhet te praktikojne 
praktika fleksibile të pushimit mjekësor që u mundesojne mësuesve dhe stafit te 
qëndrojne në shtëpi kur ata jane të semure, jane te ekspozuar ose kujdesen per dike që 
është I sëmurë me COVID-19. Ne rast se mesimdhenesj eshte rast kontakti dhe duhet të 
qendroj i izoluar ne shtepi, atëhërë shkolla duhet të bëje orarin per kyçjen e mesimdhensit 
ne mësimin online me nxenes sipas orarit te përcaktuar nga shkolla. 

• Izoliini nenkupton ndarjen e personave të diagnostikuar me COVID-19 nga ata që nuk 
jane të infektuar. Personave te tine duhet t'u ofrohet kujdesi I nevojshëm mjekësor gjate 
izolimit. (;do rast i dyshuar, i mundshem ose i konfirmuar i COVID-19 duhet te kujdeset 
që te jete ne izolim. Nxenesit/femijet, mesirndhenesit/mesuesit dhe personeli që jane në 
izolixn duhet te qëndrojne në shtëpi dhe të ndjekin udhëzimet e IKShPK se kur ështe e 
sigurt që ata te dalin nga vetizolimi. 

• Hulumtimi i rastit dhe gjurmimi i kontakteve: Shkollat duhet te bashkepunojne me 
institucionet relevante shendetesore per te lehtësuar hulumtimin sistematik te rastit, 
gjurmimin e kontakteve të nxenesve/femijeve, mesimdhenesve/edukatoreve dhe stafit të 
infektuar si dhe izolimin e vazhdueshëm te rasteve dhe karantinen e kontakteve të 
ngushta. Qe shkollat te qëndrojne te hapura, insfitucionet shëndetësore duhet të sigurojne 
qe ata te bejne mjaftueshem gjurmime te kontakteve dhe të njoftohen brenda 48 orëve per 
rezultat të testit. Identifikimi i shpejte, karantina dhe monitorimi I kontakteve te 
ekspozuara ndaj SARS-CoV-2 mund te nderprejne ne menyre efektive zinxhirin e 
transmetiniit dhe të parandalojne perhapjen e metejshme te virusit. 



• Përkufizimi i kontaktit te ngushte: është personi që ishte brenda 2 metrave afër nje 
personi te diagnostikuar me COVID-19 në kohezgjatje prej 15 minutash ose me shume per 
një periudhe 24 oreshe. Përkufizimi i nje kontakti të ngushte zbatohet pavaresisht nëse 
personat kishin vendosur maskë. 

• Per shkollat që perdorin me Pak se 2 metra distance midis nxënësve në klasë, perkufizinii 
i kontakteve të ngushta nuk duhet të ndryshoje. Nxënësit që ulen me Pak se 2 metra pranë 
nje nxënësi ose personi tjeter të diagnostikuar me COVTD-19 në kohezgjatje prej 15 
minutash ose me shume duhet të izolohen në shtepi dhe të referohen per testim. 

• Karantina duhet të përdoret per nxënësit, mësimdhënesit dhe stafin që mund të jene 
ekspozuar ndaj COVID-19. Kontaktet e ngushta, të identifikuara përmes gjurnthnit duhet 
te karantjnohen, përpos në rastet kur ata jane te vaksinuar plotesisht, ose kane rezultuar 
pozitiv në 3 muajt e fundit dhe nuk kane ndonjë simptome. Nxenësit, mësimdhënesit dhe 
personeli që jane në karantine duhet të qëndrojne në shtëpi, nuk lejohet të dalin nga 
shtepia pos per nevoja të veçanta dhe të ndjekin udhëzimet e IKShPK-së kur ështe e sigurt 
qe ata te lirohen. Nese nje fëmijë me aftësi te kufizuara kërkohet te qendroje në karantine, 
shkolla eshte e obliguar te ofrojë shërbime në përputhje me ligjet në fuqi. 

6. Skenarët e MASifFI-it per zhvillimin e vitit shkolior 2020-2021 
• Skenari A: Mesimi në shkollë 
• Skenari B: Mësimi i kombinuar (dy ditë në shkollë 

- tri ditë online) dhe 
• Skenari C: Mësimi ne distance dhe online 

Indikatori ndërkombëtar I nivelit të moderuar te prevalences Se pandemise COVID 
- 19, sipas te 

chit nje pandemi konsiderohet e moderuar nëse ka me Pak se dhjete (10) raste të infektimeve 
per 10,000 banore. 

7. Udhëzim per reagim: 

Ndërrurn I skenarevel (a—> b ose b-c) në bazè të numrit të personave te infektuar në sistemin 
arsimor do td jete si vijon: 

• Niveli i klases: nëse paraqitet një (1) rast i Infektimit per kiase / grup I paralele • Ilustrim: nëse paraqitet nje rasti i infektimit te një nxënesi, pos masave per trajtimin e rastit 
per nxenesin e caktuar (te parasht-uara në Udhezuesin kryesor te MASHTI), i tee grupi i 
caktuar do të kaloj në mésim online. Pas marrjes se rekomandimeve nga IKShPK mblidhet 
task-forca e shkolles dhe merr vendmiin përkates. 

• Aplikohen rregullat nga Udhëzuesi i IKShPK-së/MSh. Te gjitha vendimet merren nga 
task-forca e nivelit perkates. 

• Niveli i shkollës: nje (1) rast I infektimit per 200 nxenes në dite gjate nje jave. 
• flustrim: Nese një shkollë me 1000 nxenes ka me shume se pesë raste te infektimeve të reja 

brenda nje dite (gjate fri - pese diteve te ptmes), atehere mblidhet task-forca per te 
vieresuar nese e tere shkolla kalon ne regjim te mesimit online dhe në distance. 

• Komunat me shkallë me te larte te infektimjt se shkalla e moderuar 10/100,000 do te 
reagojne edhe me rreptesisht: nese paraqitet I rast irifektimi per 400 nxenes 

- sidomos ne 
muajt e pare të vitit shkollor. Te gjitha vendimet merren nga task-forca e nivelit perkates. 

No rast to paraqitjes se rasteve to infeksionit kalohet nga skenari a - b - c 



• Niveli 1 komunes: per komunen e caktuar do të jetë dhjetë (10) e me shumë raste per 
100,000 banorë në ditë. 

• ilustrim: Nëse komuna e caktuar me 50,000 banore ka me shumë se pese raste të infektimeve të ra në ditë per nje periudhe prej nje jave, atëherë DKA dhe autoritetet 
komunale (task forca komunale - në konusltjni me JKSFJPK/MSH) vendosjn nëse do të 
kalojne të gjitha institucionet arsimore në regjimin e mësiniit online (varësisht nga natyra, 
origjina dhe shtrirja e rasteve të infektimeve). Të gjitha vendimet merren nga task-forca e 
ruvelit përkates. 

8. Cildi i rikthimit 

Pas skadiinjt të infeksioriit në rastet individuale, Task Forca e shkolles rekomandon që rikthimi të bëhet sipas dinamikes në vijim: 

1. Niveli i klasës: 2 jave dhe vlerësimi i task-forcës Se shkollës per 
klasen/grupin/paralelen e caktuar 

2. Niveli i shkollës: Se paku 2 jave dhe vlerësinu i task-forces së shkollës per shkoilen e 
caktuar 

3. Niveli komunal: Se paku 2javë, pergatitjet e dëshmuara, dhe nje vlerësim nga IKSHPK 
per komunen e caktuar. 

I1ustrim: Nëse te gjitha institucionet arsimore në nje komune kane kaluar në mësim online per shkak të numrit te rasteve të reja sipas kriterit 10/100,000 gjate nje jave, atëherë per kthim në objekte shkollore do te kërkohen së paku fri jave dhe rekomandimi pozitiv nga IKSl-IPK pas një vleresimi paraprak 

9. Personeli arsimor 

MAShTI dhe DKA do të ristrukturojne personelin ekzistues sipas nevojës, dhe do të angazhojne 
personel shtesë arsimor me vendim të veçantë nga qeveria, me qellim te plotesimit të kërkesave 
per mësimdhënës pas ndazjes se paraleleve në grape te vogla dhe per zevendesimin e personelit 
që mund te infektohet në vendin e punes. 

Ne sedilin rast kur nje mesimdhenes tregon simptoma te ngjashme me Covid-19, menaxhnientj i 
shkolles duhet tëinformojë DKA-ne/QKMF perkatese, dhe DKA duhet të: 

a gjeje zëvendësim te përkoheshem brenda stafit të shkolles menjëherë 
• siguroje testiniin per covid - 19 në afatin sa me të shkurte per mesimdhenesin dhe 
• në rast të rezultatit pozitiv - të gjeje zCvcndesim nga mësimdhënesit e shkolles nese ka 

mundesi ose nga lista e mesimdhenesve rezervë në komune. Ni! kete rast td gjithe 
nxenesit e klasës përkatese kalojnë në mesim online per 2 jave. 



Udhezimet e veçanta per aplikimin e masave per parandalimin dhe 
luftjmjn e COVID-19 në instjtucjonet e arsimit të lartë 

Sa me shumë dhe sa me gjate që nje person ndervepron me të tjeret, aq me i Iartë është rreziku i 
përhapjes së COVID-19 në komunitet. Rreziku ndikohet gjithashtu nga faktorë të tulle si niveli i 
transmetiinit të infeksionit në komunitet dhe zbatimi i masave parandaluese nga ana e popullates, të tilla si përdorimi i maskave, distanca fizike dhe higjiena e duarve. Rreziku i përhapjes së 
COVID-19 rritet në Institucionet e Arsimit të Lartë (IAL) në raport me nivelin e transmetimit të 
COVID-19 në komunitet dhe si me poshtë: 

10. Rreziku me i ulet 

• IAL dhe studentet zhvfflojnë aktivitete, mësime dhe ngjarje tjera të ndërlidhura me 
procesm mësimor- vetent online 

11. Rreziku i ulët 

• Studentët, stafi akademik due personeli joakademik ndjekin hapat per te mbrojtur veten 
dhe të tjeret në cdo kohë, duke perfshire perdorimin e duhur te maskave të fytyres, 
distancen fizike dhe higjienen e duarve. 

• Modeli i kombmuar I te mësuarit Studentët marrin pjese në mësimin online, kurse 
ushtrimet laboratorike, eksperimentale dhe klinike, mësimi individual si dhe praktika no 
shkolla realizohet me prezencë fizike meqe nuk mund te realizohet nga distanca. 

• Studentët, stafi akademik dhe personeli joakadeinik marrin pjese në mësim, aktivitete dhe 
ngjaxe që lejojne individët te qendrojne të vendosur të pakten 2 meter distance (p.sh., 
klase mësimi me ulëse individuale të vendosur 2 meter larg). 

• Zbatoni dhe mbështesni respektimin e përpikte të orareve kohore dhe termineve 
alternative të mesimit 

• Rekomandohet qe IAL të shohin mundësinë e shkurtimit të orëve mësimore me prani 
fizike në 30 minuta dhe të zvogelohet numeri i orëve mësimore brenda ditës (maksimuim 
6 ore) 

• Studentët, stafi akademik dhe personeli nak ndajne gjerat mes vete (p.sh., pajisje 
laboratorike, arti ose rekreative). 

• Planifikimet e rregullta per dezinfektim të hapesirave mësimore (d.m.th., në kohë dhe në 
menyre të vazhdueshme) dhe pajisjet laboratorike apo eksperimentale. 

12. Rreziku mesatar 

• Studentët, stafi akademik dhe personeli joakademik ndjekin hapat per të mbrojtur veten 
dhe të tjeret në cdo kohë, duke perfshire perdorimin e duhur të maskave të fytyres, 
distancën fizike dhe higjienen e duarve. 

• Modeli i kombinuar i te mësuarit Studentët marrin pjese ne nje kombinim të te mësuarit 
online dhe të mësuarit me prezence fizike, per ushtrImet laboratorike, eksperimentale dhe 
klinike, mësimin individual si cThe praktiken ne shkolla. 



• Studentët, stafi akademik dhe personeli joakademik marrin pjese në tubime dhe ngjarje të 
kufizuara/te vogla jashtë kiase 

• Studentet, stafi akademik dhe personeli joakademik ndajnë gjesendet ne mënyre të 
kufizuar (p.sh., ndaija e objekteve është e kufizuar në një person në të njejten kohë per 
pajisje laboratorike, arti ose rekreative që nuk mund të blihen ose caktohen individualisht, 
që duhet të dezinfektohen midis përdorimeve sa here të jetë e mundur) 

• Pastrimi dhe dezinfektixni i rregullt I hapësirave/zonave që preken shpesh sipas 
planifikiniit, me disa perjashtime. 

13. Rreziku me i Iartë 

• Studentet, stafi akademik dhe personeli joakademik ndjekm hapat per të mbrojtur veten 
dhe te tjeret no cdo kohë, duke përfshirë përdorirnin e dtthur të maskave të fytyres, 
distancën fizike dhe higjienen e duarve 

• Studentet dhe stafi akademik zhvillojne vetëm me prezence fizike mësime, aktivitete dhe 
ngjarje tjera edukativo-arsimore 

• Studentet, stafi akademik dhe personeli joakademik marrin pjese në tubime dhe ngjaije të vogla jashtë kiase 
• Studentët, stafi akademik dhe personeli joakademik ndajne hapësirat (p.sh, ndaija e 

hapesirave është e kufizuar në një grup studentësh në të njejten kohë per pajisje 
laboratorike, arti ose rekreative qe nuk mtmd te blihen ose caktohen mdividualisht, që 
duhet të dezinfektohen midis perdorimeve sa here të jete e mundur) 

• Pastrinii dhe dezinfektirni jo i rregullt i hapesirave/zonave që preken shpesh. 

14. Rreziku shunië I larte 

• Perdorimi i transportit publik, autobusëve ose automjeteve të tjera të mbyllura 
• Studentët, stafi akademik dhe personeli joakademik nuk i respketojne masat e tilla si 

përdorinii i duhur i maskave të fytyrës, distanca fizike si dhe higjiena e duarve per të 
mbrojtur veten dhe të tjeret. 

• Studentet dhe stafi akademik te diet rregullisht merren me mësime, aktivitete dhe ngjarje 
me prezencë fizike 

• Studentët, stafi akademik dhe personeli joakademik marrin pjese në tubime dhe ngjaie te 
medha shoqerore jashtë kiase. 

• Pastrin,i dhe dezinfektimi jo i rregullt i hapësirave/zonave që preken shpesh. 



Promovimi i sjelljeve që zvogëlojne përhapjen e COVID-19 
IAL të zbatojne strategjite per inkurajimin e sjelljeve që ulin perhapjen e COVID-19: 

15. Qenthimi në shtëpi ose vet-izollini 

Nëse merret vendim per kthim në mësim me prezence fizike, para kthimit, informoni studentët, 
stafin akademik dhe personelin joakademik: qe kane qene të sëmurë me simptoma COVID-19, 
kane rezultuar pozitive per COVID-19 ose jane ekspozuar potencialisht dikujt me COVJD-19 të 
ndjekin udhëzimet e IKShPK per vet-i.zolim ose qendrim në shtëpi. 
Studentet, stafi akademik dhe personeli joakademik duhet të qëndrojne në shtëpi kur kane rezultuar pozitiv ose shfaqin simptoma te COVID-19. 

16. Pastrimi i duarve dhe higjiena e frymemarrjes 

Rekomandom dhe fuqizom pastrimin e duarve me ujë dhe sapun per të pakten 20 sekonda. Nëse 
sapuni dhe uji nuk jane në dispozicion, mund te perdoret dezinfektues me baze alkooli 60-70%. Inkurajorti studentët, stafin akademik dhe personelin joakademik per të mbuluar kolliijen dhe 
teshtitjen me faculetë ose me përdorim të pjeses Se brendshme te berrylit. Faculetat e përdorura 
duhet të hidhen në shporte dhe duart duhet te pastrohen menjeherë me uje dhe sapun per të 
paktën 20 sekonda. 

17. Përdorjmj universal dhe korrekt I maskave 

Rekomandoni dhe obligoni perdorimin e maskave nga studentët, stafi akademik dhe personeli 
joakademik. Shumë njerez me COVID-19 jane asimptomaiikë ose kane vetëm simptoma të lehta, 
kështu qe ata mund te mos e dine që jane te infektuar. Përdorimi i maskave per te parandaluar 
perhapjen e spërklave është një strategji e rëndësishme per te ndihmuar në parandalimin e 
përhapjes Se COVID-19. Informatat rreth përdorimit te duhur te maskave, duhet Vu sigurohet te gjithe studenteve, stafit akademik dhe personelit joakademik. 

Maska nuk duhet të bartin: 
V Foshnjet dhe feniijet me te vegjel se 2 vjeç 
V Kushdo qe ka probleme me frymemarijen ose eshte pavetedije 

Kushdo që eshte I paafte ose nuk ështe ne gjendje te largoj maskën pa ndthmën e tjetrit 

18. Furnizime adekuate 

Furnizimet perfshijne materiale te domosdoshme Si: sapun, faculete, dezinfektues me baze 
alkooli 60-70%, maska (sipas mundesive) dhe shporte mbeturinash pa prekje (mundësisht te mbuluara). 



19. Shenjëzimet dhe vendosja e materialeve edukativo promovuese 

Vendosm shenjezime në vendet shume të dukshme dhe te frekuentuara (p.sh., hyziet e 
ndërtesave, tualetet, zonat e ngrenies) që promovojne masat e përditshme mbrojtëse (te tilla Si mënyra e pastrimit të duarve, distanca fizike, maska). Përdorni një gjuhe te thjeshtë, te qarte dhe 
efektive në lidhje me sjelljet që parandalojnë perhapjen e COVID-19. Perdorni metodat e 
komunikjnijt qe jane të arritshme per të gjithe studentet, stafin ákadeniik dhe personelin 
joakademik, dhe vizitorët e tjere, përfshirë prinderit ose kujdestaret. 

II Mirëmbajtja e mjediseve të shëndetshme 
IAL te zbatojnë strategjite per te ruajtur ambiente të shëndetshme: 

20. Pastrimi due dezinfektjnij 
• Pastroni dhe dezinfektoni sipërfaqet e prekura shpesh (p.sh., dorezat e dyerve, bateritë e 

lavamanit, burimet e pirjes, parmaket, tavolinat, tastierat) brenda ambienteve të JAL të 
pakten cdo dite ose ndërmjet përdorimit, sa me shumë qe td jete e mundur. 

• Përdorüni i objekteve te përbashkëta (p.sh pajisjet laboratorike, pajisjet kompjuterike, 
tavolinat) duhet te kufizohen kur èshte e mundur, ose te pastrohen dhe dezinfektohen 
mes përdorimit. 

• hikurajoni studentët, stafin akademik dhe personelin joakademik qe te përdorin 
dezinfektues per te pastruar tavolinat e përbashketa, pajisjet e laboratorit dhe objektet të 
tjera të përbashketa përpara dhe pas përdorimit. 

• Nëse automjetet e transportit (p.sh. autobusët apo veturat zyrtare) përdoren nga IAL, 
shoferët duhet të praktikojne te gjitha veprimet e sigurise dhe protokollet si per personelin 
tjeter (p.sK, higjiena e duarve, maskat). 

• Vendosni dezinfektues per duar pranë zonave me prekje te lartë, në hyie dhe daije të 
institucioneve. 

21. Ndarja e pajisjeve 

Shmangrn ndarjen e pajisjeve elektronike, librave, stilolapsave dhe mjeteve të tjera te mësimit. 
Siguroni furnizime adekuate per të minimizuar ndarjen e materialeve qe perdoren me shu.me 
(p.sh., caktimin e secilit student per pajisjet e tyre artistike, pajisjet laboratorike, kompjuteret) ose 
kuuizimin e perdoriniit te pajisjeve nga një grup studentësh ne te njejten kohe pastaj pastrimin 
dhe dezinfektimin mes përdoriinit 

22. Ventilimj 

Përmirësoni ventilimin ne masen sa eshte e mundur, per të rritur qarkulliniin e ajrit të jashtem, 
per te rritur shperndarjen e ajrit të paster dhe per te larguar ndotësit e mundshem. 

Kjo mund të arrihet përmes disa veprimeve: 
• Ajrosja e mire e ambienteve 

- sallave dhe kabineteve 
• Pajisjet e ventilimit dhe klimatiziniit të maksimizojne ventilimin 
• Aspiratoret e shkarkimit në toalete dhe kuzhina 



• Kur kushtet meteorologjike lejojne, hapm dritaret dhe dyert per të rritur qarkullimin 
e ajrit td fresket. 

23. Modifikimi i vendosjes së orendive 

• Ulëset dhe tavolinat td vendosen në hapësire të pakten 2 meter larg njëra tjetres. • NO sallat e ligjeratave, rregulloni uljen e karrigeve dhe kalimin e rreshtave per të siguruar 
distancën 2 metra midis studentëve. 

• Organizoni ore me mepak studente, në salla/hapesira me të medba. 
• Organizoni ligjerata/ushtrime ne platformen virtuale, kur është e mundur. 

Intervenjjnet inxhinjerike 
Korisideroni vendosjen e dyerve automatike ose dyerve qe mand tè hapen pa i prekur me 
duar (p.sh., të shtyhen me krah). 

Mirëmbajtja e intervenimeve të shendetshme 

JAL të zbatojnë strategjite per te ruajtur intervenimet e shëndetshine: 

24. Mbrojtja per studentët, stafin akademik dhe personelin joakademik ne rrezik 
me të lartë per sëmundje të rëndë nga COVID-19 

IAL t'iu ofrojne mundesi stafit akademik dhe personelit joakademik të cilet jane me te rrezikuar 
nga COVID-19 (personat me në moshë dhe të tjeret me sëmundje shoqeruese), që të kufizojnë 
ekspozimin e tyre në mënyre që të ulin rrezilcshmërinë (p.sh. të punojne online ose të 
modifikohen pergjegjesite e panes së tyre). 

Ofrom mundësi per studentet me rrezik me të lartë per sëmundje te rëndë që te kufizojne rrezikun e ekspozimit to lyre (p.sh. mundësite virtuale të te mesuarit). 

25. Mësimi virtual-online 

• Inkurajohet mësinii ne platformat virtuale-online. 
• Ofrom takimet në platformat virtuale-online me ose tele-konferencë në vend të 

takimeve me pjesemarrje fizike. 
• Ne rast se mbajtja e orëve mësimore me prani fizike është e paevitueshme, 

rekomandohet qe [AL të shohin mundësine e shkurtimit të orëve mësimore me pram fizike në 30 minuta dhe te zvogelohet numeri i oreve mësimore brenda ditës 
(maksimumj 6 ore) 

• Ofroni shërbime mbështetese per studentet në mënyre virtuale, aq sa është e mundur. 

26. Mbajtja e konsultave me studentë, kolokfiurneve dhe provimeve 



• Ne mënyrë që të ruhet cilësia e arsimit të lartë, inkurajohet stafi akademik që të mbajnë 
konsulta të drejtperdrejta me studentë, duke respektuar masat e nevojshme 
parandaluese te COVID-19, ndërsa nëse kjo nuk është e mundur, ata te jenë në 
dispozicion të studentëve per korisultime online. 

• Sipas mundësive infrastrukturore të IAL, irikurajohet mbajtja në mënyre virtuale e 
provimeve/kolokfiumeve me studente, ndersa nëse IAL vendosin që 
provimet/kolokfiumet të mbahen me pram fizike, ato të organizohen në menyrë të 
tulle që të sigurojnë distancën e nevojshme fizike të të gjithe pjesëmarrësve, mbajtjen e 
maskave si dhe higjienen e duhur të duarve dhe hapesirave. 

27. Rregulloret e pushimit mjekësor dhe mungeses se justifikuar 

Pushimet mjekësore u mundësojnë studentëve, stafit akademik dhe personelit joakademik te 
qendrojne në shtëpi ose të vet izolohen kur jane te sëmurë, jane te ekspozuar ose kur kujdesen 
per dike që eshtë i sëmurë me COVID-19. 

a Rregulloret e pushiniit dhe mungesës Se arsyeshme duhet të jene fleksibile, te mos jenë 
ndëshkuese dhe duhet të lejojnë që punonjesit dhe studentët e sëmurë te qendrne ne 
shtepi ne vetizolim. 

• Politikat e pushimeve mjekësore dhe mungesave te justifikuara duhet të japm Ilogari per 
punonjesit dhe studentët që kane nevoje te qendrojne në shtepi me femijet e tyre nëse ka 
mbyllje të shkollave ose kopshtit, ose të kujdesen per anëtarët e sëmurë të familjes. 

• Kthinü ne mësim me prezence fizike në objektet e IAL pas kaliniit të sëmundjes COVID-
19 nga ana e studentëve, stafit akademik dhe personelit joakademik bëhet duke u bazuar 
në udhëzuesit e IKSHPK per lirim nga vet izolimi. 

28. Gjurmimi i kontakteve dhe testimi 

Gjurmimi i kontakteve eshte procesi i njoftimit të personave (kontakteve) per ekspozimin e 
mundshem ndaj SARS-CoV-2 dhe bashkëbisedimi në lidhje me virusin, simptomat dhe 
informacione të tjera te rëndësishme shëndetësore. Gjithashtu jepen udhëzime per vetë-izolim 
dhe monitorim te simptomave, mbeshtetje dhe referime per testim, Si dhe shërbime të tjera sipas 
nevojes. 

Procesi i hulumtimit te rastit dhe gjurminiit te kontaktit ndihmojnë ne parandalimin e 
transmetimit të mëtejshëm te sëmundjes COVID-19. 

Identifikinii i shpejte, karantinimi dhe monitonimi i këtyre kontakteve të ekspozuara ndaj SARS-
CoV-2 mund të nderprejne zinxhirin e transmelimit në mënyre efektive dhe te parandalojnë 
perhapjen e metejshme te virusit në komunitet. 

IAL perbehet nga nje komumtet i perzier, me studentë dhe personel të grupmoshave të ndryshme 
të dilët jane shumë te ndërlidhur përmes kontakteve né konvikte, kiasa, salla ligjeratash, 
ushtrimore, ekipe sportive, kiube. Këto raporte të aferta e bejne qe komtmiteti i IAL të jete me i 
ndjeshem ndaj transmetimit në rrilje te SARS-CoV-2. 



Studentët, stafi akademik dhe personeli joakademik duhet testuar sipas indikacioneve 
epidexrüologjike: 

• Kane shenja ose simptoma në perputhje me COVID-19 
• Kane ekspozim te rijohur ose të dyshuar së fundnii ndaj një persom të konfirmuar me 

SARS-CoV-2 në laborator 
• Jane referuar per testim nga ofruesi i shërbimit shëndetësor 
• Jane pjesd e një grupi per të cilin rekomandohet testimi (ne kontekstin e një 

shperthinii) 


