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KONTEKSTI 
 
 

Situata shëndetësore e vendit, e lidhur me koronavirusin Covid-19, çoi në mbylljen e shkollave të vendit më 
09 mars 2020. 

U vendos qe mësimdhënia të vazhdohej në distancë, gjë që lejoi që të mbaheshin kontakte të rregullta 
ndërmjet mësuesve dhe nxënësve dhe të sigurohej vazhdimi i mësimit. 

Si pjesë e strategjisë së mbylljes, autoritetet shqiptare autorizuan rihapjen e kopshtit nga 1 Qershori 2020, 
duke respektuar me rreptesi udhëzimet e nxjerra nga autoritetet shëndetësore. Rihapja totale e shkollës do të 
bëhet në faza dhe gradualisht në marrëveshje me autoritetet e vendit. Do të ofrohet një orar para rihapjes. 

Ky udhëzues specifikon rregullimet praktike për rihapjen dhe funksionimin e institucionit pas periudhës së 
mbylljes në përputhje me udhëzimet e lëshuara nga autoritetet shqiptare. Ajo është menduar për të gjithë 
anëtarët e komunitetit arsimor të Shkollës Ndërkombëtare Franceze të Tiranës.  
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PARIME TЁ PЁRGJITHSHME 
 

 
Shkolla Ndërkombëtare Franceze e Tiranës, një institucion partner i AEFE, i 
nënshtrohet autoritetit të Ambasadës Franceze në Shqipëri. 

Ky protokoll bazohet në udhezimet e përcaktuara nga autoritetet shqiptare në protokollin lokal shëndetësor.  
 
Zbatimi i këtyre udhëzimeve kërkon bashkëpunim shumë të ngushtë midis familjeve, nxënësve dhe të gjithë 
personelit. 
 
Protokolli përbëhet nga udhëzime për të gjitha klasat nga kopshti deri në vitin e fundit të liceut, si dhe nga 
mjete afishimi dhe komunikimi të disponueshme për të gjitha palët e interesuara. Ai konsiston në një 
prezantim të parimeve të përgjithshme të protokollit dhe fletëve që përcaktojnë masat dhe metodat e 
kontrollit për secilën nga temat e mëposhtme: 
  

 Pastrimi/Dezinfektimi i ambjenteve ;  

 Tualetet ; 

 Pritja e nxënësve ; 

 Pritja e personave që vijnë nga jashtë ; 

 Dalja e nxënësve ; 

 Sallat e klasave ; 

 Menaxhimi i qarkullimit të nxënësve dhe të rriturve ;  

 Menaxhimi i mensës ; 

 Pushimi ; 

 Qendra e shëndetit ; 

 Mbështetja e rikthimit në shkollë  

 Mësimdhenia specifike ; 

 Qendra e kujdesit të nxënësve 

 Informatika ; 

 Personeli ; 

 Raste të dyshuara ose të vërtetuara me Covid. 
 
Mbështetet në 5 parime themelore :  

 Ruajtjen e distancës fizike ; 

 Aplikimin e sjelljeve barrierë; 

 Kufizimin e përzierjes së nxënësve; 

 Pastrimin dhe dezinfektimin e ambjenteve dhe pajisjeve; 

 Trajnimin, informimin dhe komunikimin. 
 
Regjistrimi i një nxënësi në institucion, nga kopshti deri në vitin e fundit të shkollës së mesme, 
detyron atë vetë, si dhe familjen e tij, të respektoje dispozitat e këtij protokolli dhe të angazhohet për 
t'iu përgjigjur atyre plotësisht. Në rast mosrespektimi, menaxhimi i shkollës rezervon të drejtën të 
ndërmarrë veprimet e duhura. 
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PARATHЁNIE 
 
Prindërit e nxënësve luajnë nje rol thelbësor për kthimin e fëmijëve të tyre në shkollë. Ata 
angazhohen, në veçanti, të mos i dërgojnë fëmijët e tyre në shkollë nëse shfaqin 

simptoma të Covid-19 ose nëse kanë ndonjë  familjar me këto simptoma. Një nxënës që ka shfaqur 
këto simptoma do të pranohet në shkollë vetëm me paraqitjen e një certifikate mjekësore. Prindërit 
janë të lutur të matin tempëraturën e fëmijës së tyre para nisjes për në shkollë. Në rast simptomash ose 
tempërature (37.5 ° C ose më e lartë), fëmija nuk duhet të vijë në shkollë.  
 
Edhe për stafin veprohet në po të njëjtën mënyrë. 
 
Stafi që prezanton faktorë të njohur të rrezikut nuk paraqitet fizikisht.  
Njerëzit e rrezikuar nga zhvillimi i një forme të rëndë të infeksionit me virusin SARS-CoV-2, lista e të cilave 
është përcaktuar me Dekretin Nr. 2020-521 të 5 majit 2020 janë: 

 Përsonat 65 vjeç e lart 

 Ata me probleme kardiovaskulare (ATCD): hipertension arterial (me komplikime kardiake,  renale 
dhe vaskulare), ATCD të aksidentit cerebrovaskular ose sëmundjes së arterieve koronare, të kirurgjisë 
kardiake, fazës NYHA të fazës III ose IV të zemrës; 

 Ata që janë me diabet të pabalancuar dhe me komplikime; 

 Ata me një patologji kronike të frymëmarrjes që mund të dekompensohet gjatë një infeksioni viral: 
(sëmundje pulmonare obstruktive, astmë të rëndë, fibrozë pulmonare, sindromë apnea gjumi, në 
veçanti fibrozë cistike); 

 Ata me insufiçiencë renale kronike me dializë; 

 Ata me kancer progresiv nën trajtim (duke përjashtuar terapinë hormonale); 

 Ata me mbipeshe (indeksi i masës trupore (BMI)> 30 kgm2); 

 Ata që vuajnë nga imunosupresioni i fituar prej: 
 

 Produkteve medicinale: kimioterapia kundër kancerit, trajtimi imunosupresiv, bioterapia dhe/ose 
terapia kortikosteroide me një dozë imunosupresive; infeksion i pakontrolluar i HIV-it ose me qelizat 
CD4 <200 / mm3; 

 Pas një transplanti të një organi të ngurtë ose qelizash burimore hematopoietike; 

 Lidhur me një hemopati malinje gjatë trajtimit; 

 Rezultati i cirrozës në fazën B të rezultatit të Child Pugh; 

 Të qenit në tremujorin e tretë të shtatëzanisë. 
 

Për nxënesit që bëjnë pjesë te ata me faktorë me risk të larte (diabet, asme), prindërit duhet të na 
sjellin një certifikatë mjeksore që fëmija është në gjëndje të ndjekë shkollën në prezencë. 
 
  

  
Familjet dhe personeli që kanë qenë jashtë Shqipërisë, duhet të njoftojnë shkollën dhe të respektojnë 
karantinën prej një jave nga momenti i kthimit në vend para se të vijnë në shkollë. 
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     PARIMET THEMELORE 
 

Mbajtja e distancimit fizik 
 

Rregulli i distancimit fizik, parimi i të cilit është të respektoni një distancë 
minimale prej një metri midis secilit përson, shmang kontaktin e 
drejtpërdrejtë, ndotjen nepërmjet frymëmarrjes dhe/ose spërklave të 
pështymës. 
 
Organizimi i institucionit lejon që ky parim të zbatohet në të gjitha kontekstet 

dhe të gjitha hapësirat.  
 

Aplikimi i sjelljeve mbrojtëse 
 
Sjelljet mbrojtëse të përmendura ne ketë udhëzues duhet të aplikohen vazhdimisht, nga të gjithë në çdo vend.  
Këto janë masat individuale më të efektshme parandaluese kundër përhapjes së virusit sot. 
 
Larja e duarve   
 
Larja e duarve është thelbësore. Ai përfshin  të gjitha larjen  
pjesëve e duarve me sapun dhe ujë të rrjedhshëm për të 
paktën 30 sekonda, tharje të plotë duke përdorur një letër një 
përdorimshe. Peshqirët për përdorim kolektiv janë të 
ndaluara. 
Ne rast Në pamundesise për larje të duarve, mund të përdoret 
një solucion hidroalkoolik.  
Për nxënësit e kopshtit, larja e duarve me ujë dhe  sapun duhet të ketë përparësi, ndërsa përdorimi i solucionit 
hidroalkoolik bëhet vetëm nën mbikëqyrjen e nje të rrituri. 
 
Larja e duarve duhet të bëhet : 

 Me të mbërritur në shkollë;  

 Para hyrjes në klasë, veçanërisht pas pushimit ; 

 Para dhe pas çdo vakti; 

 Para se të shkohet ne tualet dhe pasi të shkohet; 

 Pasi keni fshire hundët, kolliteni apo teshtini;  

 Pas ores se edukimit fizik dhe sportiv; 

 Kur ato janë dukshëm të pista.  
 

Shkëmbimet dore më dorë të materialeve, topave, etj. do të evitohen ose do të shoqërohen me procedura 
të dezinfektimit pas çdo përdorimi. Transferimi i objekteve ose pajisjeve ndërmjet shtëpisë dhe shkollës do 
të kufizohet në atë që është e domosdoshme. 
Respektimi i gjesteve mbrojtëse në shkolla do të jetë objekt i sensibilizimit, monitorimit dhe qasjes 
pedagogjike të përshtatur për moshën e nxënësit.  Ndërgjegjësimi dhe përfshirja e prindërve janë gjithashtu 
thelbësore për të siguruar zbatimin e vazhdueshëm të këtyre rregullave. 
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Skenari për rikthimin 2021 : 

 
Për të zbatuar masat proporcionale, Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve Kombëtare ka krijuar për vitin e 
ardhshëm shkollor, në bashkëpunim me autoritetet shëndetësore, një ndarje në katër nivele: 
• niveli 1 / niveli i gjelbër 
• niveli 2 / niveli i verdhë 
• niveli 3 / niveli portokalli 
• niveli 4 / niveli i kuq 
 
Një analizë e rregullt e situatës kryhet nga Ministria Kombëtare e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve veçanërisht në 
bazë të treguesve të ofruar nga OBSH dhe qeveria shqiptare. Në varësi të situatës epidemike, mund të bëhet 
kalimi nga nga një nivel në tjetrin në mënyrë që të garantohet reagimi, si dhe proporcionaliteti i masave. 
 
Niveli i zbatueshëm në kohën e fillimit të vitit shkollor do të varet nga situata epidemike në atë datë dhe do të 
tregohet para rifillimit të mësimeve. 

 

Doktrina e pritjes 2021 : 

 
Mësimdënia në prani fizike është i privilegjuar për të gjithë nxënësit dhe gjatë gjithë shkollës sipas metodave 
të mëposhtme: 
• niveli 1 / niveli i gjelbër: pritja fizikisht e të gjithë nxënësve; 
• niveli 2 / niveli i verdhë: pritja fizikisht e të gjithë nxënësve; 
• niveli 3 / niveli portokalli: rotacioni i mundshëm në shkollën e mesme kur konfigurimi i institucionit e 
kërkon atë me një distancë minimale prej një metër midis nxënësve, (veçanërisht kur kjo është e nevojshme 
për zbatimin e duhur të masave të parashikuara nga kuadri aktual shëndetësor); 
• niveli 4 / niveli i kuq: rotacion sistematik në shkollën e mesme dhe për nxënësit e klasës së 8-të dhe të 9-
të në kolegj me një distancë minimale prej një metër midis nxënësve, mundësi mësimdhënie në distancë. 

 

Mbyllja e klasës ne rastin e një personi kontakti 

 
Rregulli i mbylljes së klasave për 7 ditë nga rasti i parë pozitiv do të vazhdojë të zbatohet në shkollë. 

Në shkollat 9 vjeçare dhe të mesme, do të zbatohet një protokoll i përforcuar i gjurmimit të kontakteve për 
të identifikuar nxënësit që kanë pasur kontakte me një rast pozitiv dhe për t'i larguar ata nga institucioni për 7 
ditë (me përjashtim të atyre që justifikojnë vaksinimin e plotë). 
 
 

Mbajtja e maskës 
Kur kërkohet, maska duhet të sigurojë filtrim më të madh se 90% (maska "e përgjithshme publike" kategoria 
1 ose maskë kirurgjikale, për shembull). 
 
Për personelin 
• niveli 1 / niveli i gjelbër: mbajtja e maskës është e detyrueshme gjatë zhvendosjes dhe respektohen rregullat 
në lidhje me mbajtjen e maskës jashtë në popullatën e përgjithshme; 
• niveli 2 / niveli i verdhë: zbatohen të njëjtat rregulla si niveli i gjelbër; 
• niveli 3 / niveli portokalli: mbajtja e maskës është e detyrueshme në hapësira të mbyllura dhe jashtë; 
• niveli 4 / niveli i kuq: zbatohen të njëjtat rregulla si ato për nivelin portokalli. 
Kur maska nuk është në përdorim, ajo ose mund të varet në nje grep e izoluar ose të paloset pa kontakte të 
jashtme / të brendshme (mos e bëni atë role) dhe të ruhet në një qese individuale. 
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Për nxënësit 
Për fëmijët e kopshtit dhe parashkollorit, mbajtja e maskës është e ndaluar, pavarësisht nga niveli i masave të 
zbatueshme. Për nxënësit e tjerë, kushtet janë si më poshtë: 
 
• niveli 1 / niveli i gjelbër: mbajtja e maskës nuk është e detyrueshme për nxënësit e shkollave 9 vjeçare dhe 
të mesme në hapësira të mbyllura dhe mbajtja e maskës jashtë nuk është e detyrueshme; 
• niveli 2 / niveli i verdhë: mbajtja e maskës është e detyrueshme për nxënësit e shkollave fillore, nxënësit e 
shkollave 9 vjeçare dhe të mesme në hapësira të mbyllura dhe mbajtja e maskës jashtë nuk është e 
detyrueshme; 
• niveli 3 / niveli portokalli: mbajtja e maskës është e detyrueshme për nxënësit e shkollave fillore,  
shkollave 9 vjeçare dhe të mesme në hapësira të mbyllura dhe jashtë. 
• niveli 4 / niveli i kuq: zbatohen të njëjtat rregulla si ato për nivelin portokalli. 
Për studentët me patologji që i bëjnë ata të prekshëm nga rreziku i zhvillimit të një forme serioze të 
infeksionit COVID-19, mjeku referues përcakton kushtet për praninë e tyre të vazhdueshme në shkollë ose 
institucione shkollore. 
I takon prinderve që të sigurojnë një kit ditor, qe përmban të paktën dy maska dhe një qese për 
ruajtjen e tyre.  
 
Ajrosja e klasave dhe i ambjenteve të tjera  
Ajrosja e ambjenteve bëhet shpesh dhe zgjat të paktën 10 minuta cdo herë.  
Klasat dhe ambjentet e tjera të zënë gjatë ditës, ajrosen në mëngjes para mbërritjes së nxënësve, gjatë cdo 
pushimi, në momentin e drekës dhe pasdite pas mësimit gjatë kohës së pastrimit. 
.  

 

Kufizimi i përzierjes ndërmjet nxënësve 
 
Nga niveli "i gjelbër", aktivitetet ditore dhe shkollore organizohen në mënyrë të kufizuar për aq sa është e 
mundur, rigrupimet dhe perplasjet e mëdha midis grupeve (veçanërisht në kohën e mbërritjes dhe largimit të 
nxënësve). 
• niveli 1 / niveli i gjelbër: kufizimi i përzierjes mes grupeve të nxënësve (klasave, grupe klasash, nivele) nuk 
është i detyrueshëm ; 
• niveli 2 / niveli i verdhë: kufizimi i përzierjes midis nxënësve të grupeve të ndryshme (klasa, grupet e 
klasave ose niveli) kërkohet dhe zbatohet sipas nivelit; 
• niveli 3 / niveli portokalli: kërkohet kufizimi i përzierjes midis nxënësve të grupeve të ndryshme (klasa, 
grupet e klasave ose niveleve). Në fazën e parë, mos-përzierja midis nxënësve të klasave të ndryshme duhet të 
respektohet domosdoshmërisht gjatë kohës së mensës. 
• niveli 4 / niveli i kuq: zbatohen të njëjtat rregulla si ato për nivelin portokalli. 
Pikat e mëposhtme kërkojnë vëmendje të veçantë: 
 
• ardhja dhe largimi i studentëve në institucion shpërndahet në kohë. 
• Prindërit nuk lejohen të hyjnë në institucion gjatë orëve të hapjes, përveçse me takim. 
• lëvizja e nxënësve në institucion: lëvizja e nxënësve duhet të jetë e kufizuar, e organizuar dhe e 
mbikëqyrur. 
• pushimet e vogla organizohen në grupe duke filluar nga niveli i verdhë, duke marrë parasysh 
rekomandimet në lidhje me kufizimet; në rast të vështirësive të rëndësishme organizative, ato mund të 
zëvendësohen me pushime në klasë.  
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Pastrimi dhe dezinfektimi i ambjenteve dhe materialeve 
 
Pastrimi dhe dezinfektimi i ambienteve dhe pajisjeve është një komponent thelbësor në 
luftën kundër përhapjes së virusit. Me mbështetjen e autoriteteve vendore, i takon secilës 

shkollë dhe institucion ta organizojë atë sipas parimeve të zhvilluara më poshtë. 
 
Sipërfaqet e dyshemesë dhe ato të mëdha si (banka, tavolina) pastrohen të paktën një herë në ditë. 
 
Pastrimi dezinfektues i sipërfaqeve që preken më shpesh nga studentët dhe stafi në klasa, salla dhe zona të 
tjera të përbashkëta (të tilla si dorezat e dyerve) kryhet si më poshtë: 
 
• niveli 1 / niveli i gjelbër: të paktën një herë në ditë. Tavolinat e mensës pastrohen dhe dezinfektohen, të 
paktën, pas çdo shërbimi; 
• niveli 2 / niveli i verdhë: disa herë në ditë. Tavolinat e mensës pastrohen dhe dezinfektohen, të paktën, 
pas çdo shërbimi; 
• niveli 3 / niveli portokalli: disa herë në ditë. Tavolinat e mensës pastrohen dhe dezinfektohen, të paktën, 
pas çdo shërbimi dhe, nëse është e mundur, pas çdo vakti; 
• niveli 4 / niveli i kuq: zbatohen të njëjtat rregulla si ato për nivelin portokalli. 
 
Rekomandohet dezinfektimi ditor i objekteve të përbashkëta ose respektimi i izolimit 24-orësh para 
ripërdorimit (topa, lodra, libra, lojëra, gazeta, fletëpalosje të ripërdorshme, lapsa, etj.).  
 

Formimi, informimi, shoqerimi dhe komunikimi 
 
Eshtë e nevojshme të sensibilizohen dhe përfshihen nxënësit, prindërit dhe pjestarët e stafit për përgjegjësinë 
e secilit në kufizimin e përhapjes së virusit. 
 
Personeli 
I gjithë stafi është i trajnuar përsa i përket gjesteve mbrojtëse, rregullave të distancimit fizik dhe mbajtjes se 
maskës për ta dhe për nxenesit për të cilët ata janë përgjegjës. Ky trajnim bazohet në veçanti në kërkesat e 
këtij udhëzuesi. Ky trajnim duhet të përshtatet me moshën e nxënësve ne ngarkim dhe kryhet para se të 
rifillojë mësimi. Do të ketë shenja sinjalistike në të gjithë hapësirën e shkollës. 

 

 Prindërit 
Prinderit jane të informuar mbi këtë udhëzues nëse është e mundur nga tani deri në fund të vitit 
shkollor 2021-2022. 
 
Nxënësit 
Para dhe në ditën e fillimit të vitit shkollor, nxënësit do të informohen rreth distancimit fizik, gjesteve 
mbrojtëse përfshirë higjenën e duarve.  

Kjo përshtatet me moshën e nxënësve (krijime grafike, video shpjeguese, paraqitje të distancës prej 
një metri, etj.). Ky sensibilizim do të përsëritet sa herë të jetë e nevojshme, në mënyrë që zbatimi i 
këtyre udhezimeve të bëhet një ritual. 
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FLETA TEMATIKE PASTRIMI DHE 
DEZINFEKTIMI 

 

Masat për tu aplikuar  

 
Dispozita të përbashkëta 

Pastrimi para fillimit të shkollës  « pastim gjeneral»  

 Të gjitha hapësirat pastrohen sipas një protokolli "pastrimi gjeneral". 

 Pastrimi dhe dezinfektimi do të kombinohet duke përdorur një produkt pastrues-dezinfektues i cili 
lejon që pastrimi dhe dezinfektimi të kombinohen në një proces te vetëm. 

 

DETYRAT 

Pastrimi /dezinfektim i tavolinave/karrigeve/dollapeve / rafteve. 

Pastrimi / dezinfektim i kopjuterave / tastierës dhe mausit 

Pastrimi  / dezinfektimi i telefonave 

Pastrimi / dezinfektimi i dorezave të dyerve dhe të dritareve + celësave të dritave 

Pastrimi / dezinfektimi i kornizave të dritareve 

Pastrimi  / dezinfektimi i xhamave 

Pastrimi  / dezinfektimi i dyerve / mureve 

Fshirja dhe pastrimi / dezinfektimi i dyshemeve 

Zbrazja e plehrave / ndërrimi i qeses së plehrave/larja e koshit 

Pastrimi / dezinfektimi i grilave 

Pastrimi / dezinfektimi i kabinave të ashensorëve/dyerve, pasqyrave, dyshemesë 

Fshirja dhe pastrimi / dezinfektimi i korridoreve dhe pjesëve te përbashkëta 

Pastrimi / dezinfektimi i tualeteve 

Pastrimi/dezinfektimi i tabelave të informacionit 

Pastrimi / dezinfektimi i shkallëve/mbajtëseve / mureve 

 
  Pastrimi pas fillimit të shkollës : "pastrim gjeneral" në dy fazat 
Pastrimi dhe dezinfektimi do të kombinohen duke përdorur një produkt dezinfektues larës i cili bën të 
mundur kombinimin e pastrimit dhe dezinfektimit në një veprim të vetëm. 

 Këto veprime pastrimi-dezinfektimi nuk do të kryhen në prani të nxënësve. Një kohë pritjeje në 
përputhje me udhëzimet e produkteve të përdorura duhet të respektohet para hyrjes së nxënësve. 

 Produktet mbahen larg nxënësve 
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FLETA TEMATIKE PASTRIMI DHE DEZINFEKTIMI 

 

Veprimet plotësuese 

 Pajisja e koshave me qese mbeturinash, zbrazja dhe larja e tyre çdo ditë. 

 Hedhja e mjeteve të pastrimit njepërdorimshe në një qese mbeturinash të mbyllur hermetikisht. 

 Sigurimi i furnizimit te përhershëm të sapunit të lëngshëm dhe letrës në tualete. 

 Ajrosja rregullisht e ambienteve (përpara se nxenënsit të mbërrijnë, gjatë pushimit, pasdreke, kur 
ndërrojne klasat, gjatë pastrimit, etj). 

 Kutitë e dezinfektimit - duke përfshirë një kosh plastik me një shishe xheli hidroalkoolik, një kuti 
dorezash, një pako me peceta dezinfektuese, një protokoll i plastifikuar i përdorimit të kesaj kutie - 
janë në dispozicion në të gjitha klasat dhe në zonat sportive. 
  

Frekuenca 

 Kryerja e pastrimit dhe dezinfektimit të dyshemeve të paktën një herë në ditë për të gjitha hapësirat e 
përdorura ose zonat e kalimit. 

 Pastrimi dhe dezinfektimi disa herë në ditë, në hapësirat e përdorura, sipërfaqet dhe objektet e 
prekura shpesh (gjatë ditës, nëse sipërfaqet nuk janë ndotur dukshëm, dezinfektimi i menjëhershëm 
pa pastrim paraprak është i mjaftueshëm): 

 

  Sanitaret: tualetet, lavamanet, çezmat, shkarkueset e ujit, shulat, çelsat, etj; 

  Pikat e kontaktit: dorezat e dyerve dhe dritareve, çelsat, butonat e ashensorit, parmakët e                                                                         
shkallëve, distributoret e ujit etj. 

 Materialet mësimore dhe objektet e prekura nga nxenesit ose stafi mund të dezinfektohen pas 
përdorimit duke përdorur letrat e lagura dezinfektuese që përputhen me standartin e lartpërmendur 
(pajisje digjitale, lojëra, pajisje sportive, etj.). Heqja e të ashtuquajturave pajisje "opsionale", që nuk 
përdoren për situata mësimore, siç janë pingpongu, bilardo, futbolli i tavolinës, etj.). 

 

 Përveç trajtimit ditor, kur grupe të ndryshme nxënësish lëvizin nga një klasë në një tjetër, në veçanti 
për mësime specifike, bëhet një pastrim i plotë i tabelave, karrigeve, pajisjeve dhe materialeve në 
kontakt me nxenesit midis secilit grup, në të njëjtën kohë duke përdorur letrat e lagura dezinfektuese. 

  

PROTOKOLL SANITAR PARASHKOLLOR, FILLOR, 9 VJEÇAR, 

GJIMNAZ 



                                          
 

13  

 

 
 

 
FLETA TEMATIKE PASTRIMI DHE DEZINFEKTIMI 

Dispozita specifike « shkolla fillore »  

 Nëse një material duhet të kalohet nga një nxënës te tjetri, duhet bërë një pastrim dezinfektimi (kuti 
dezinfektimi).  

 Peshqiret për përdorim kolektiv janë të ndaluar.  
 Frekuenca e pastrimit të hollësishëm rritet te hapësirat e përdorura nga të gjithë, zonat më të prekura 

dhe materialet shume përdorimeshe në funksion të skenarit;  
 Realizimi i një pastrimi gjeneral të bangave, karrigeve, pajisjeve dhe materialeve në kontakt me 

nxënësit 
 Respektimi i udhëzimeve të sigurisë lidhur me përdorimin e produkteve të pastrimit 
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FLETA TEMATIKE SANITARE 
 
Masat për tu aplikuar  
 

Dispozita të përbashkëta 

Tualetet  

 Kufizimi i numrit te përsonave në mënyrë që të respektohet distancimi fizik: posterat, sinjalistika në 
dysheme. 

 Menaxhimi i fluksit të nxënësve ne tualete (nisja dhe kthimi në klasë). 

 WC e përdorura duhet të jenë të paktën një metër larg ose përdoret një WC me ndarje 

 Ajrosni shpesh tualetet. 

 Nxënësve t’i kerkohet të lajnë duart para dhe pas përdorimit të tualetit: posterat e sensibilizimit. 

 Mbikëqyrja e larjes së duarve pasi të shkohet në tualet për të vegjlit. 

 Kontrolli rregullisht gjatë gjithë ditës i furnizimit me materiale në tualet (sapun i lëngshëm, letër 
higjienike, peceta të disponueshme, etj.). 

 Pastrimi i  plotë i përditshëm dhe dezinfektimi i rregullt i sipërfaqeve të prekura shpesh (shiko fletën 
"pastrim dhe dezinfektim"). 

 Pastrimi i shpeshtë i koshave të mbeturinave 
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   FLETA TEMATIKE MBI PRITJEN E NXЁNSЁVE 
 

Masat për tu aplikuar  
 

Dispozitat e përbashkëta 

 Në hyrje të shkollës do të vendoset personel për të organizuar mbërritjet dhe fluksin e njerëzve, për të 
kontrolluar tempëraturën duke përdorur termometra, për të kontrolluar mbajtjen e maskave për 
nxënësit e fillore-9 vjeçare-gjimnazet dhe përdorimin e xhelit hidro-alkoolik. 

 Mbajtja e maskave e detyrueshme për stafin e pritjes dhe solucioni hidro alkoolike në dispozicion të 
tyre. 

 Mbajtja e distancimit fizik në radhën e hyrjes: sinjalistika në tokë përpara portës. 

 Të ketë më shumë se një hyrje për të ulur volumin e fluksit. 

 Në rast vonesash, studenti nuk do të pranohet në shkolle. 

 Mbajtja hapur e dyerve të hyrjes (dera, porta) gjatë pritjes për të kufizuar  kontaktet. 

 Familjet duhet të respektojnë kohët e mbërritjes për të shmangur pengesat në hyrje. 
 

 Nëse një nxënës ka tempëraturë prej 37.5 ° C ose më shumë: 
 
1) Ai mbahet i izoluar nga grupi i shoqëruar nga një i rritur, i cili duhet të presë përfundimin e 

procedurës përpara shkollës. 
2) Stafi përgjegjës paralajmëron drejtorinë që shkon te nxënësi në zonën e vëzhgimit. 
3) Stafi plotëson formularin e informacionit dhe mat tempëraturën pas një pritje 5-minutëshe: 

 
Rasti a : Nëse nxënësi ka temperaturë më të ulet se 37.5°C, ai është i autorizuar të hyjë në 
shkollë.  
Rasti b : Nëse nxënësi ka tempërature 37.5°C ose më shumë, nuk do të pranohet në shkollë.  
→Ai kthehet në shtëpi me të rriturin që e shoqëron. 
→ Ai qëndron në zonën e vëzhgimit dhe përsoneli përgjegjes kontakton sekretarin e shkollës, e cila 
telefonon prindërit që të vijne ta marrin femijën e tyre. 

 Një nxënës në rastin b, mund të kthehet në shkollë 48 orë pasi simptomat të zhduken pa marrë ilaçe 
dhe të paraqesë një çertifikatë mjekësore. 

 Si kujtesë, prindërit janë të ftuar të matin tempëraturën e fëmijës së tyre para se të nisen për në 
shkollë. Në rast të një simptome ose tempërature (37.5 ° C ose më shumë), fëmija nuk duhet të vijë 
në shkollë. 
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FLETA TEMATIKE MBI PRITJEN E NXЁNЁSVE 

Dispozita specifike « kopshti »  

 Fëmijët futen nga porta e zakonshme (fleta me tematiken dalja e nxënësve) ndërmjet orës 8:20 dhe 
8:30. 

 Prindërit duhet të respektojnë distancat fizike dhe të mos zënë hyrjet. 

 Asistentet-edukatoret marrin grupe nxënësish menjëherë pas procedurës së "kontrollit të 
tempëraturës" dhe i shoqërojnë ata në klasa. 

 Fëmijët e kopshtit duhet të shoqërohen në portë nga një i rritur, i cili do të presë që të mbarojë 
procedura e "kontrollit të temperaturës". 

 Prindërit nuk lejohen të hyjnë në institucion. Nëse është e nevojshme te takojne dike te stafit, ata do 
të vijne t’i takojne te porta. 
 

Dispozita specifike « fillorja »  

 Nxenesit e nga parashkollori deri në klasën e 5-të do të priten ne gjysmë grupe siç përcaktohet në 
kalendarin më poshtë. 

 Nxënësit hyjnë përmes portës së zakonshme ( sipas fletës me tematikën hyrje dalje ndërmjet orës 8:05 
dhe 8:20 

 Prindërit duhet të respektojnë distancat fizike dhe të mos bllokojne  hyrjet. 

 Nxenesit duhet të shoqërohen në portë nga një i rritur i cili do të presë që të mbarojë procedura e 
"kontrollit të tempëraturës". 

 Prindërit nuk lejohen të hyjnë në institucion. Nëse është e nevojshme të takojnë dike nga stafi, ata do 
të vijnë t’i takojnë te porta  

 Pas procedurës së “matjes së tempëraturës”, nxenesit shkojnë direkt në klasën e tyre dhe nuk 
qëndrojnë në pushim. 
 

Dispozita specifike « 9 vjeçarja »  

 Nxënësit e shkollës 9-vjeçare do të hyjnë nga porta 2 ndërmjet ores 8:15 dhe 8:30 

 Përdorimi i dollapëve është i autorizuar 
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FLETË TEMATIKE PËR PRITJEN E PËRSONAVE QE VIJNE NGA JASHTË 

 Pikat e kontrollit  

 Dispozitat e përbashkëta  

 Hyrja në ndërtesë nga kushdo që është jashtë shkollës (prindërit, përsonat e tjerë shoqëruese, 
etj.) eshtë e ndaluar pa takim. 

 
 Vetëm duke lënë më parë nje takim, prindërit mund të kalojnë në shkollë për shërbime 

administrative, të enjten nga ora 14h deri në 17h. Mbajtja e maskës është e detyrueshme. 
 
 

 Nëse do te jeteë i nevojshme takimi me stafin, ata do të thirren që të vijnë dhe te takojnë 
prindërit tek porta. 
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 FLETË TEMATIKE PËR TRANSPORTIN SHKOLLOR 
 

Masat për tu zbatuar  

 Dispozitat e përbashkëta  

 Transporti i nxënësve do të organizohet nga Shkolla Franceze e Tiranës. 

 Fëmijët e regjistruar do të kenë akses në këto shërbime. 

 Mbajtja e maskës brenda automjetit është e detyrueshme, si dhe respektimi i rreptë i sjelljeve 
mbrojtëse. 

 Me të mbërritur në shkollë, nxënësit do të mirëpriten  në përputhje me protokollin për hyrjen e 
nxënësve në institucion. (shiko fletën tematike për pritjen e daljen e nxënësve) 

 Në fund të ditës, në 14h45, një asistente e caktuar për furgonin/taksinë do të jetë përgjegjëse për 
grumbullimin e nxënësve dhe për nisjen e tyre me furgon/taksi.  

 Nxënësit e tjerë do të qëndrojnë në klasë dhe do të presin kohën e daljes të përcaktuar në fletën 
tematike të daljes për nxënësit në kohën e përmendur. 
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PROTOKOLLI SHËNDETËSOR - UDHËZUES LIDHUR ME EFIT, TIRANË, SHQIPËRI                                                                                               
Për tu vërtetuar nga këshilli i themelimit, kërkesat e këtij udhëzuesi ka të ngjarë të plotësohen ose përshtaten sipas evolucionit të njohurive. Kontrolloni 
rregullisht faqen e internetit të themelimit për azhornime 

 

 

 

 

FLETË TEMATIKE PËR DALJEN E NXËNËSVE 

Masat për tu zbatuar  

Dispozitat e përbashkëta  

 Në fund të mesimit, të gjithë nxënësit duhet të largohen nga institucioni. 

 Për të kontrolluar fluksin e nxënësve, nje dalje e programuar është organizuar siç përcaktohet më poshtë. 

 Familjet duhet të respektojnë kohën e daljes për arsye të dukshme sigurie. 

 Për të marrë parasysh ardhjet e stërmbushura dhe rifillimin e mësimeve 30 minuta më herët në 

mesditë, orët e shkollës modifikohen si më poshtë për secilën klasë 

          

o TPS/PS : 08h15 – 14h45 porta 1 

o PS/MS : 08h15 – 14h45 porta 1 

o GS : 08h05 – 14h55 porta 2 

o CP/CE2 : 08h05 – 14h55 porta 1 

o CE1/CM : 08h05 – 14h55 porta 2 

o GJIMNAZI: 08h15– 15h30 porta 2 

o LICEU : 08h15 – 15h30 porta 2  (vetëm të hënën e të mërkurën daljet në 17h30 porta 2) 

 

Dispozitat specifike «të  kopshtit» 

 Nxënësit e kopshteve shoqërohen nga asistentët dhe mësueset në portë. 

 Për arsye të dukshme sigurie, nuk do te lejohen vonesat. 
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PROTOKOLLI SHËNDETËSOR - UDHËZUES LIDHUR ME EFIT, TIRANË, SHQIPËRI                                                                                               
Për tu vërtetuar nga këshilli i themelimit, kërkesat e këtij udhëzuesi ka të ngjarë të plotësohen ose përshtaten sipas evolucionit të njohurive. Kontrolloni 
rregullisht faqen e internetit të themelimit për azhornime 

 

 
 
 
 
 

 

FLETË TEMATIKE PËR KLASAT 

Masat për tu zbatuar  

  Dispozitat e përbashkëta  

 Klasa është rregulluar në atë mënyrë që të respektojë distancën fizike të paktën një metër 
e gjysem, duke filluar nga niveli portokalli që nënkupton: 

 Rregullimi i mobiljeve në atë mënyrë që të respektohet distanca fizike; 

 Shmangia e tavolinave ballë për ballë;  

 Heqja e mobiljeve dhe pajisjeve të panevojshme;  

 Kufizimi i lëvizjes në klasë; 

 Përcaktimi i kushteve të zënies së klasës në funksion të numrit të nxënësve; 

 Dhënie përparesi përdorimit te vendeve te dedikuara. 

 Dhënia përparësi përdorimit të pajisjeve individuale ose, nëse nuk mund të bëhet dot, të 
bëhet rregullisht dezinfektimi i duhur (me peceta dezinfektuese). 

 Mbajtja e  maskës siç përcaktohet në kapitullin " parimet themelore". 

 Ajrimi i klasës për 10 minuta. Klasat që janë të zëna gjatë ditës ajrosen në mëngjes 
para se nxënësit të arrijnë, gjatë pushimit të drekës dhe pasdite pas mësimit. 

 Përdorimi sistematik i solucionit hidroalkoolik të vendosur në secilën klasë, përpara 
hyrjes dhe daljes nga klasa (larja e duarve me ujë dhe sapun nën mbikëqyrjen e një të 
rrituri për grupet me të vegjlit). 

 Prindërit gjithashtu këshillohen që t'i sigurojnë fëmijës/fëmijëve një xhel hidroalkoolik. 

 

 Dispozitat specifike « te kopshtit » 
 Favorizimi i përdorimit të pajisjeve individuale. 

 

       Dispozita specifike « te shkolles fillore» 
 Favorizimi i përdorimit të pajisjeve individuale. 

 Heqja e të gjitha lojrave që mund të p në shkollë, nxënësit do të mirëpriten  në përputhje me 

protokollin për hyrjen e nxënësve në institucion. (shiko fletën tematike për pritjen e daljen e nxënësve 
rdoren nga disa veta. 
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PROTOKOLLI SHËNDETËSOR - UDHËZUES LIDHUR ME EFIT, TIRANË, SHQIPËRI                                                                                               
Për tu vërtetuar nga këshilli i themelimit, kërkesat e këtij udhëzuesi ka të ngjarë të plotësohen ose përshtaten sipas evolucionit të njohurive. Kontrolloni 
rregullisht faqen e internetit të themelimit për azhornime 

 

 
 
 

 

FLETË TEMATIKE  PËR MENAXHIMIN E FLUKSIT TË 
QARKULLIMIT 

Masat për tu zbatuar  

   Dispozitat e përbashkëta  

 Përcaktimi i drejtim-qarkullimit në përputhje me rregullat e zjarrit dhe evakuimit:  

 Përcaktimi i drejtim-qarkullimit prioritar sipas shenjave (tabela, shigjeta) të 
kuptueshme dhe të dukshme; 

 Kufizimi i vendkalimeve duke përcaktuar zonat e qarkullimit sipas 
vendndodhjes së klasave. 

 Dyert që mund të qendrojnë hapur pa qenë nevoja të mbahen për të 
shmangur pikat e kontaktit. 

 Dyert e klasave mbahen të hapura deri në mbërritjen e të gjithë nxënësve.



                                          
 

 
PROTOKOLLI SHËNDETËSOR - UDHËZUES LIDHUR ME EFIT, TIRANË,, SHQIPËRI 
Për tu vërtetuar nga këshilli i themelimit, kërkesat e këtij udhëzuesi ka të ngjarë të plotësohen ose përshtaten sipas evolucionit të njohurive. Kontrolloni 
rregullisht faqen e internetit të themelimit për azhornime   

 

 

FLETË TEMATIKE PËR VAKTET 
 
 

Masat për tu zbatuar  

Dispozitat e përbashkëta   

Ushqimi në shkollë luan një rol themelor duke pasur dimensione sociale dhe arsimore dhe duke kontribuar 
në suksesin e nxënësve. Dreka në mensë është garancia e një vakti ditor të plotë dhe të balancuar. Prandaj 
është thelbësore të ruhet funksionimi i tij sa më mirë që të jetë e mundur, nëse është e nevojshme me 
përshtatjet e përkohshme, duke garantuar sigurinë e nxënësve dhe stafit. 

Afatet kohore dhe numri i shërbimeve janë përshtatur në mënyrë që të kufizojnë fluksin dhe zënien e 
ambientit  dhe që lejojnë kufizimin në përzierje. Për aq sa është e mundur, hyrjet dhe daljet janë të ndara. 
Vendet janë të rregulluara në mënyrë që të shmangin qëndrimin ballë për ballë apo edhe krah për krah (për 
shembull të shkallëzuar) kur kjo është fizikisht e mundur. 

Masat specifike për nivele të ndryshme janë si më poshtë: 

• niveli 1 / niveli i gjelbër: hapësirat janë rregulluar dhe organizuar është projektuar në atë mënyrë që të 
kërkojë distancën më të madhe të mundshme midis nxënësve; 

• niveli 2 / niveli i verdhë: kërkohet stabiliteti i grupeve dhe, për aq sa është e mundur, të njëjtët nxënës 
hanë drekë çdo ditë në të njëjtën tryezë në fazën e parë; 

• niveli 3 / niveli portokalli: kërkohet stabiliteti i grupeve dhe, për aq sa është e mundur, të njëjtët nxënës 
hanë drekë çdo ditë në të njëjtën tryezë në fazën e parë duke ruajtur një distancë prej të paktën dy metrash 
nga ato të klasave të tjera. Ёshtë ngritur një shërbim individual (tabaka, serviset, ujë, shërbim në pjatë ose 
tabaka), oferimi i ushqimit me shumicë janë të ndaluara; 

• niveli 4 / niveli i kuq: zbatohen të njëjtat rregulla si ato për nivelin portokalli. 

 Nga niveli 3, kur shtrirja në hapësirë kohore ose organizimi i disa shërbimeve nuk lejojnë respektimin e 
rregullave të distancimit dhe kufizimin e përzierjes midis grupeve të studentëve (ose ndalimin e përzierjeve në 
shkallën e parë), hapësira të tjera  mund të përdoren për tu përshtatur si mensë (salla ku organizohen eventet, 
palestra, etj.). Si zgjidhje e fundit , mund të duhet qe femijet të marrin  ushqimin  me vete nga shtëpia 
mundësisht ushqime të ftohta dhe ushqime që kanë nevojë për ngrohje një here në dy ditë. 

 Larja e duarve para dhe pas çdo vaktit. 

 Për të kufizuar radhët e pritjës dhe përplasjet midis grupeve të nxënësve : 

 

 Nxënësit ulen direkt në tryezë. 
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PROTOKOLLI SHËNDETËSOR - UDHËZUES LIDHUR ME EFIT, TIRANË,, SHQIPËRI 
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 Drejtimi i qarkullimit specifikohet  në vijëzimet në dysheme. 

 Nxënësit organizohen nëpër zona në  sallën e ngrënies (grupe sipas niveleve të klasave). 

 Nxënësit që dëshirojnë të ri-shërbehen ngrenë doren, dhe një nga personeli i sherbimit vjen t'iu shërbejë 
atyre. 

 Nuk do te lejohen levizjet në sallën e ngrënies. Nxënësit mund të çohen nga tavolina vetem 
pasi personi mbikëqyrës i jep leje. 

 Drejtimi i lëvizjes i treguar nga shenjat në dysheme. 

 Për të respektuar distancat e sigurisë fizike, tavolinat janë të ndara dhe numri i karrigeve për 
tavoline është reduktuar.  

 I gjithë stafi mban një maskë dhe lan duart pas çdo kontakti. 

 Pastrimi i tavolinave dhe karrigeve pas ngrënies sipas metodës së përcaktuar në fletën me 
tematikë  "pastrimi dhe dezinfektimi" 

 Shpërndarja e ujit nga mbikëqyrësit e kantinës në mënyrë që të kufizohet kontakti. 

 Ajrosja e dhomës së ngrënies para dhe pas drekes duke hapur dyert. 

Jane organizuar 3 shërbime mense  

Shërbimi 1 : 
o 11h 30 : TPS-PS  

o 11h30 : MS  

o 11h30 : GS  

Shërbimi 2  :  

o 12H00 : CP 
o 12H00 : CE1 
o 12H00 : CE2  
o 12H00 : CM1/CM2  

 
Shërbimi 3 : 

o 12H 30 : 9 Vjeçare/Gjimnaz 
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FLETË TEMATIKE MBI MENSEN 

 

Dispozitat specifike « shkolla fillore » 
 

 Çdo klasë ka një mbikëqyrës të caktuar. Kur nxënësi mbaron se ngrëni, ai rikthehet përsëri te 
mbikëqyrësi i tij. 

 Pastrim e dezinfektim i rregullt i pajisjeve që mund të përdoren nga të gjithë (komplete dezinfektimi)  
 

Dispozitat specifike « 9 vjeçare » 

 Kur nxënësi mbaron se ngrëni, ai rikthehet përsëri te mbikëqyrësi i tij. 

 Pastrim e dezinfektim i rregullt i pajisjeve që mund të përdoren nga të gjithë (komplete 
dezinfektimi)  
 

 
 

 Dispozitat specifike « gjimnazi » 

 

 Çdo klasë ka një mbikëqyrës të caktuar. Kur nxënësi mbaron së ngrëni, ai rikthehet përsëri te 
mbikëqyrësi i tij. 

 Pastrim e dezinfektim i rregullt i pajisjeve që mund të përdoren nga të gjithë (komplete 
dezinfektimi)  
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FLETË TEMATIKE PËR PUSHIMIN 

Masat për tu zbatuar  

 Dispozitat e përbashkëta   

 Shmangija e përplasjes së klasave dhe nxënësve 

  Orare të ndryshme për pushimin 

    Dalja dhe hyrja e nxënësve duke respektuar distancën fizike midis secilit nxënës. 

    Respektimi i drejtimit të lëvizjes në korridore dhe shkallë. 

    Nxënësit duhet të sjellin termusin e tyre të ujit të shënuar me emrin e tyre. Nuk do te lejohen shishet 
plastike. 

   Nxënësit nuk do të mbajnë maskë në oborrin e pushimit të madh. Sidoqoftë, janë 

të detyrueshme brenda zonave të përbashkëta të ndërtesës. 

  Mbikëqyrësit sigurojnë të respektohen sjelljet mbrojtëse dhe distancimin fizik. 

  Organizohet larja e duarve para dhe pas pushimit. Përdorimi i një solucioni hidroalkoolike, nën 
mbikëqyrjen e rrepte të një të rrituri, mund të konsiderohet. 

 

Dispozita specifike «9 vjeçare » dhe « gjimnazi» 
                  
 
               •   Mbajtja e maskës nuk është e detyrueshme në sheshin e lojërave. 

 Nxënësit duhet të sjellin termusin e tyre të ujit të shënuar me emrin e tyre. Nuk do te lejohen shishet 
plastike. 

   Nxënësit nuk do të mbajnë maskë në oborrin e pushimit të madh. Sidoqoftë, janë 

të detyrueshme brenda zonave të përbashkëta të ndërtesës. 

  Mbikëqyrësit sigurojnë të respektohen gjestet mbrojtëse dhe distancimin fizik. 

  Organizohet larja e duarve para dhe pas pushimit. Përdorimi i një solucioni hidroalkoolike, nën 
mbikëqyrjen e rrepte të një të rrituri, mund të konsiderohet. 
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FLETA TEMATIKE PUSHIMI 
 

          ORGANIZIMI I  PUSHIMIT NË KOPSHT 

 
 

 
 

Dispozita specifike «shkolla fillore » 
ORGANIZIMI I  PUSHIMIT NË SHKOLLËN FILLORE 

ORARET 
DITËT 

HËNË MARTË MËRKURË ENJTE PREMTE 

  10h00 - 10h15 tous tous Tous tous tous 

 

Dispozita specifike « 9 vjeçare» dhe « gjimnazi» 

 
ORGANIZIMI I PUSHIMIT PËR 9VJEÇARE DHE 

GJIMNAZIN 
ORARET 
DITËT 

HËNË MARTË MËRKURË ENJTE PREMTE 

  10h20-10h35  C/L C/L C/L C/L C/L 

 ORGANIZIMI I  PUSHIMIT NË KOPSHT 

ORARET 
DITËT 

HËNË MARTË MËRKURË ENJTE PREMTE 

10h05- 10h25 TPS/PS/MS/
GS 

TPS/PS/MS/
GS 

TPS/PS/MS/
GS 

TPS/PS/MS/
GS 

TPS/PS/MS/
GS 
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      FLETE TEMATIKE PËR MESIMDHËNIET SPECIFIKE 

 Masat për tu zbatuar   

 Dispozitat e përbashkëta   

 EDUKIM FIZIK DHE SPORTIV: 
 

 Ora e edukimit fizik dhe sportiv organizohet në gjysëm grupi. 
 Pastrimi i duarve dhe/ose përdorimi i solucionit hidroalkoolike para dhe pas çdo ore. 
 Dezinfektimi i rregullt i pajisjeve sportive që mund të përdoren nga të gjithë (kutia e  dezinfektimit), në 

mënyrë sistematike pas çdo ore mësimi. 

 Drejtimi i qarkullimit te lëvizjeve te shënuar me vijëzimet në dysheme për të shmangur një përplasje midis 
klasave ndërmjet cdo orë. 
 

 Edukimi artistik (artet dhe muzika): 

 
 Pastrimi i duarve dhe/ose përdorimi i solucionit hidroalkoolik para dhe pas çdo mësimi. 
 Favorizimi i përdorimit të pajisjeve individuale (instrumente, vegla, mjete, vazot e pikturës, etj) ose duke mos qenë  e mundur 

kjo, dezinfektimin e duhur te tyre (kompletet për dezinfektim). 
 Dezinfektimi i rregullt i pajisjeve që mund të përdoren nga të gjithë (komplet dezinfektimi) dhe në mënyrë sistematike 

midis secilit orar mësimi. 

Biblioteka 
 

 Grupet mund të vendosen në zonat e leximit. 

 Në fund të çdo sesioni, librat përzgjedhës të trajtuar nga studentët i lihet kohë për t'i dezinfektuar ato në kutinë e      dhënë për 
këtë qëllim. 

 Pastrim dhe dezinfektim i ploë  i librave gjatë kthimit dhe 24 orë karantin 
 
Shënim: Të gjitha udhëtimet shkollore do të autorizohen dhe përshtaten sipas situatës shëndetësore. 
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    FLETË TEMATIKE MBI QENDREN E KUJDESIT 

 
Me aq sa është e mundur, një sistem i kujdesit te nxënësve do të vendoset nga 13 shtatori i vitit 2021. 

Në respekt të higjenës dhe masave të sigurisë të përshkruara në këtë protokoll, numri i vendeve do të jetë i 

kufizuar. 

- Frekuenca do të vendoset mbi baza semestrale (nga 15/09 deri 18/12 për përiudhën e parë 10/01 ose 25/06). 

- Regjistrimet për semestrin e parë nuk do të rinovohen automatikisht për tremujorin e dytë. 

QENDRA E KUJDESIT 
- Do të jete e hapur sipas orarit të mëposhtme: 

E Henë – E Martë – E Merkurë - E Enjte: nga 15h deri në 16h30 (PS-CM2) 
E Premte: nga 12h00 deri në15h00 (PS-CM2) 
 

- Kujdestaria do të respektojë sistemin e rotacionit të kurseve dhe për këtë arsye do të jetë e hapur vetëm për    
nxënësit që kanë pasur kurs në të njëjtën ditë. 

- Do të kërkohet regjistrimi paraprak, shërbimi i veçantë i kujdestarisë për fëmijë nuk do të ofrohet më. 

- Aktivitetet argëtuese që ofrohen zakonisht në kohën e kujdestarisë do të përshtaten në përputhje me masat  
shëndetësore dhe të sigurisë të përshkruara në këtë protokoll. 

- Nisjet në kujdestarinë: një përgjegjës do të vijë nëpër klasa për të marrë fëmijët e regjistruar në kujdestarinë para se mësuesit 
të shkojnë në portën e përcaktuar me fëmijët e paregjistruar nëpër aktivitete. 

- Përsoni përgjegjës do t'i sjellë fëmijët në zonën e dedikuar dhe do t'i bëjë ata të presin kohën e larginit. 

- Daljet e kujdestarise do të varen nga numri  i të regjistruesve dhe do të përcaktohen në fillim të vitit shkollor 

AKTIVITETET JASHTË-SHKOLLORE 
- Aktivitetet jashtë-shkollore do të ofrohen në oraret si më poshtë: 
- Aktiviteti për ndihmën ne detyrat e shtëpisë nga e hëna në të premten 15:00 në 16:00 
- Aktivitetet shkollore do të propozohen nga e hëna në të premten në orën 15:00 në 16:00 

   E Premte: nga ora 13h deri në orën 15h (MS-gjimnaz) 

 
- Aktivitetet jashtë shkollore do të respektojnë sistemin e rotacionit të kurseve dhe për këtë arsye do të jenë të hapura 

vetëm  për nxënësit që kanë ndjekur kursin të njëjtën ditë. 
- Numri i vendeve për grupin e aktivitetet jashtë shkollore do të jetë i kufizuar (maksimumi 4 deri 12 nxënës në varësi të 

aktivitetit). 
- Zgjedhja e aktiviteteve do të jetë e kufizuar, ato do të riadoptohen në përputhje me masat shëndetësore dhe të sigurisë të 

përshkruara në këtë protokoll. 
- Aktivitetet do të ofrohen sipas nivelit dhe do të zhvillohen në klasat e shkollës. 

 
- Nisja në aktivitetet jashtëshkollore: përgjegjësi vjen për të marrë grupin e tij në zonën përkatëse të kujdesit dhe i çon në 

një sallë të caktuar. 
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Kujtesë, stafi që është larguar nga Shqipëria duhet të informojë drejtuesit dhe të respektojë  
një javë izolim nga data e kthimit në vend përpara se të mund të kthehet në vendin e punës. 

 

 

 

 

 

      FLETË ME TEMATIKEN E PËRSONELIT 

 

Masat për tu zbatuar  

Dispozitat e përbashkëta  

Udhëzime të përgjithshme për të gjithë stafin (mësuesit dhe jo-mësuesit) 

 
o Njohja e  udhëzimit e përshkruar në këtë protokoll. 
o Për kujtese, mbajtja e maskës është e detyrueshme për të gjithë stafin duke filluar nga niveli 2. Asnjë 

model nuk do të imponohet. Për aktivitetet fizike dhe sportive, një kornizë specifike është specifikuar 
në fletën tematike « aktivitete sportive dhe kulturore ». 

o Aplikimi i gjesteve mbrojtëse. 
o Mbajtja e një distancë prej të paktën 1 m në salla, në radhë dhe në kryqëzimin e fluksit të këmbësorëve. 
o Shmangia e pajisjeve (kompjuterë, materialet e zyrës, mjete, libra, lojëra…etj) të përdorura nga disa 

përsona gjatë punës  ose sigurimi i metodave të përshtatshme dezinfektimi (duke përfshirë kontributin e  
nxënësive të kolegjit nën mbikëqyrjen e mësuesit). Preferohen pajisjet individuale. 

o Kufizimet strikte të nevojshme të lëvizjes brenda shkollës. 
o Programimi i orareve te pranishmërisë në hapësirat e përbashkëta dhe vaktet për të kufizuar numrin e 

përsonave të pranishëm (salla ngrënie, salla e mësuesve) 
o Në ditën e rifillimit, organizohet një takim për të spjeguar masat e ndryshme parandaluese që do të 

zbatohen dhe çfarë t’iu tregohet nxënësve. Nëse është e mundur, personeli  do t'ju ndihmojnë. 
o Kujtese  nxënësve rregullisht i udhëzimeve. 
o  Identifikimi i  sallës se dedikuar për pritjen e  rasteve të dyshuara të Covid-19 (salla B07).                  
o Kushdo që është simptomatik (ethe ose ndjesi  ethe, kollë, vështirësi në frymëmarrje) nuk duhet të 

shkojë në shkollë. 
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Ambientet e përsonelit  

Salla e mbledhjeve/ salla e mesuesve 
o Përdorimi i  karrigeve të paktën 1 m larg dhe shmangia e të ulurit ballë për ballë. 
o Pastrimi dhe dezinfektimi para/pas një takimi, moslënia e asnjë objekti ose dezinfektimii i tyre para përdorimit 

(telekomandë). 
o Ajrosje e rregullt, në mënyrë sistematike para dhe pas takimit. 
o Nëse është e mundur, bllokimi i dyerve në pozicionin e hapur (për të riqarkulluar ajri dhe për të shmangur kontaktet 

e shumta të dorezës). 
o Vendosja e xhelit hidroalkoolik në dispozicion në tryezë, veçanërisht nëse ka një shkëmbim dokumentash letre. 
o Sigurimi i dezinfektimit te rregullt të pajisjeve kolektive (printera, fotokopje, etj.). 

 
Salla e klasës 

o Ajroseni (hapni dritare dhe dyer) përpara se të dilni nga dhoma gjatë kohës së pushimit (mëngjes, mesditë dhe 
pasdite). 

o Në zyrat e përbashkëta, mos u ulni ballë për ballë dhe respektoni distancën fizike. 
o Në fund të secilës klasë, siguroni dezinfektimin e rregullt të pajisjeve të përbashkëta (klasë celular, kompjuter në 

klasë, telekomandë, etj.) 
o Takimet e prindërve 
o  Komunikimi në lidhje me takimet e prindërve / mësuesve do të bëhet nga distanca sa më shumë që të jetë e 

mundur ballë për ballë, por mund të bëhet nga distanca në varësi të situatës shëndetësore (videokonferencat, 
telefonata). 

o Këshilli i shkollës do të mblidhen në tryezë, duke siguruar që distanca fizike (më shumë se një metër midis njerëzve) 
të respektohet dhe, aq sa është e mundur, jashtë pranisë së nxënësve. 

o  Përjashtimisht, ekipet arsimore duke mos qenë në gjendje të mbajnë një videokonferencë, do të takohen në tryezë 
duke siguruar që distanca fizke (më shumë se një metër midis njerëzve) të respektohet dhe, aq sa është e mundur, 
jashtë pranisë së nxënësve. 

 
 Takimet e prindërve 

o  Komunikimi në lidhje me takimet e prindërve / mësuesve do të bëhet fizikisht për shkollen fillore dhe  në distance 
për shkollën 9 vjeçare dhe gjimnazin  

o Këshilli i shkollës do të mblidhen në distance në videokonferencë, jashte oreve te mesimit. 
o  Përjashtohen ekipet arsimore që nuk janë në gjendje të bëjnë një videokonferencë, do të takohen duke respektuar 

distancën mbrojtëse (më shumë se një metër midis njerëzve) dhe sa është e mundur, jashtë oreve të mësimit. 
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PROTOKOLLI SANITAR – UDHEZUES LIDHUR ME EFIT,  TIRANE, SHQIPERI. 

Per tu aprovuar nga Keshilli i Shkolles, Kërkesat e këtij udhëzuesi ka të ngjarë të plotësohen ose përshtaten sipas evolucionit të 

njohurive. Kontrolloni faqen e internetit te shkolles për përditësime.  
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PROÇEDURA TË ADMINISTRIMIT TË RASTI COVID 

 
 
Nëse një ose më shumë simptoma ndodhin tek një nxënës 

 Të gjithë nxënësit me një tempëraturë më të larte ose te barabartë me 37.5 °, pavarësisht nëse 
shoqërohen me të paktën një nga simptomat e mëposhtme, dhimbje të fytit, kollë, rinitit, gulçim, 
lodhje, çrregullime të tretjes, dërgohet në sallën e izolimit. 

 

Sjellja e kërkuar 
 Nxënësi është dërguar në sallën e izolimit nga një i rritur. Ekzaminimi i thelluar klinik dhe studimi i faktorëve të 

rrezikut kryhen në sallën e izolimit nga i rrituri. 

 Thirrja e menjëhershme e prindërit / kujdestarit ligjorë që të vijnë dhe të marrin nxënësin duke respektuar sjelljet 
mbrojtese. 

 Kujtesë për procedurën për tu ndjekur nga prindërit për ti ditur : shmangia e  kontaktit dhe konsultimi me mjekun 
pjesëmarrës i cili do të vendosë për mundësinë dhe metodat e ekzaminimit të nxënësit, nëse janë të aplikueshme. 

 Pastrim dhe dezinfektim i gjeneral i sallës ku përsoni ishte izoluar pas 15 minutash ajrosje. 

 Ndjekje e rreptë e gjesteve/sjelljeve mbrojtese. 

 Nxënësi mund të kthehet në klasë vetëm pas vendimit të mjekut dhe duhet te paraqese një certifikate 
mjekësore. 

Në rast të testit pozitiv 
 Informimi i postit diplomatik dhe i  shërbimeve AEFE. 

 Informimi i stafit dhe prindërve të nxënësve që kanë arritur të ishin në kontakt me nxënësin e sëmurë sipas 
planit të komunikimit të përcaktuar nga shkolla. 

 Metodat e identifikimit dhe kontrollit të rasteve të kontaktit dhe metodat e testimit do të përcaktohen nga 
autoritetet shëndetësore në lidhje me postin diplomatik. Vendimet për karantinen, mbylljen e  klasës, te 
niveleve ose mbylljen e shkolles mund të merren nga keta të fundit. 

 Pastrimi dhe dezinfektimi i plotë i ambienteve dhe objekteve të përdorura që jane prekur nga nxënësit 48 orë 
përpara izolimit 
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