
LISTA E KONTROLLIT  (ÇEK-LISTA) PËR PLANIN PËR MENAXHIM ME MJEDISIN JETËSORË DHE ASPEKTET SOCIALE (PMMJAS) 
Qendra ditore për personat në moshë të vjetër për dhënien e ndihmës në kushte shtëpiake  

 

 

PROJEKTE PËR PËRMIRËSIMIN 

E SHËRBIMEVE SOCIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 LISTË PËR KONTROLL (ÇEK-LISTË) PËR 
PLANIN PËR MENAXHIM ME MJEDISIN 

JETËSOR DHE ASPEKTET SOCIALE 
(PMMJAS) 

RIKONSTRUKTIMI/ADAPTIMI I QENDRËS 

DITORE PËR PERSONAT NË MOSHË TË 

VJETËR DHE QENDRA PËR DHËNIEN E 

NDIHMËS NË KUSHTE SHTËPIAKE - ÇAIR 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nëntor 2020 



LISTA E KONTROLLIT  (ÇEK-LISTA) PËR PLANIN PËR MENAXHIM ME MJEDISIN JETËSORË DHE ASPEKTET SOCIALE 
(PMMJAS) 

Qendra ditore për personat në moshë të vjetër për dhënien e ndihmës në kushte shtëpiake  

 

1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Është përgatitur nga: Mr. Slavjanka Pejçinovska -

Andonova, inxh. për mjedisin jetësorë, Eksperte 

për mjedisin jetësorë dhe aspektet sociale (MJAS)  

      D-r Zoran Apostollski  asistent për mjedisin jetësorë



LISTA E KONTROLLIT  (ÇEK-LISTA) PËR PLANIN PËR MENAXHIM ME MJEDISIN JETËSORË DHE ASPEKTET SOCIALE 
(PMMJAS) 

Qendra ditore për personat në moshë të vjetër për dhënien e ndihmës në kushte shtëpiake  

 

2 

 

 

 

Përmbajtja 
1. Hyrje ............................................................................................................................................... 4 

2. Përshkrimi i projektit dhe aktivitetet e planifikuara ....................................................................... 4 

3. Kategoria ekologjike ........................................................................................................................ 5 

4. Ndikimet potenciale mbi mjedisin jetësorë .................................................................................... 6 

5. Qëllimi i listës të kontrollit për PMMJAS ........................................................................................ 6 

6. Zbatimi i listës të kontrollit për VPKMJAS  ...................................................................................... 7 

7. Mekanizmi për ankesa .................................................................................................................... 8 

8. Monitorimi dhe vlerësimi................................................................................................................ 8 

ANEKSI I: Lista e kontrollit për PMMJAS për punët e ndërlidhura me rinovimin/adaptimin  .............. 10 

ANEKSI II: Përshkrimi i lokacionit .......................................................................................................... 32 

Shtojca 4: Aspektet e ndërlidhura me KOVID -19 ....................................................................34 



LISTA E KONTROLLIT  (ÇEK-LISTA) PËR PLANIN PËR MENAXHIM ME MJEDISIN JETËSORË DHE ASPEKTET SOCIALE 
(PMMJAS) 

Qendra ditore për personat në moshë të vjetër për dhënien e ndihmës në kushte shtëpiake  

 

3 

 

 

SHKURTESAT 
 

MJS Mjedisi jetësorë dhe aspektet sociale 

KMMJÇS Korniza për menaxhimin me mjedisin jetësorë dhe çështjet sociale 

SMJAS Standardet për mjedisin jetësorë dhe aspektet sociale 

BE Bashkimi Europian 

SHS Shëndet dhe siguri 

BNRZH Banka ndërkombëtare për rindërtim dhe zhvillim 

MPPS Ministria për punë dhe politikë sociale 

LSTM Listat siguruese – teknike për material 

SHSP Shëndet dhe siguri në punë 

NJRP Njësia për realizimin e projektit 

PPM Pajisja personale mbrojtëse 

RMV Republika e Maqedonisë së Veriut 

PPSHS Projekti për përmirësimin e shërbimeve sociale 
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1. Hyrje 
 

Kryqi i kuq i qytetit të Shkupit nga shtatori i vitit 2011 ka filluar me realizimin e projektit “Kujdes për 

personat në moshë të vjetër në kushte shtëpiake”. Në kuadër të projektit, personat në moshë të 

vjetër marrin shërbime të vazhdueshme sociale dhe mjekësore nga ana e ekipit të trajnuar të 

personave mjekësorë dhe nga vullnetarët. Në vitin 2012, ky shërbim është zgjeruar me ofrimin e 

shërbimeve në Qendrën ditore për personat në moshë të vjetër që përfshin pensionistët aktiv. 

Nga përvoja e deritashme mund të përfundohet se nevoja për vazhdimin dhe mbindërtimin e këtij 

shërbimi social është më shumë se e nevojshme. 

Për këto arsye, Ministria e punës dhe politikës sociale e Republikës të Maqedonisë së Veriut ka për 

qëllim që të sigurojë hua nga Banka ndërkombëtare për rindërtim dhe zhvillim (BNRZH). 

Qëllimi i huasë është realizimi i Projektit Qendër ditore për personat në moshë të vjetër për dhënien 

e ndihmës në kushte shtëpiake (Projekt) me të cilin do të sigurohet rinovimi/adaptimi i qendrës. 

 

2. Përshkrimi i projektit dhe aktivitetet e planifikuara 
 

Komuna e Çairit është një nga dhjetë komunat që përbëjnë Qytetin e Shkupit. Është e lokalizuar në 

pjesën qëndrore të Shkupit. 

Lokacioni projektues ku realizohen aktivitetet për rikonstruktimin/adaptimin ndodhet në lagjen e 

Çairit, në pjesën qëndrore të Komunës. 

Për nevojat e shërbimit, i njëjti do të pajiset me hapësirë të standardizuar dhe të adaptuar në kuadër 

të komunës për fillimin me punë në Qendrën ditore për persona të vjetër në moshë të cilat janë aktiv 

dhe jetik. Qëllimi kryesor i projektit është zhvillimi i formave të mbrojtjes institucionale dhe sigurimi i 

kujdesit dhe mbrojtjes shëndetësore për personat e vjetër dhe të pamundur. Me çrast në projekt, 50 

persona të vjetër në moshë do të munden në bazë ditore të vizitojnë qendrën ditore. Në qendër do 

të mund të marrin shërbime personat në moshë të vjetër të cilët janë më vital dhe kanë nevojë që 

kohën e tyre të lirë ta kalojnë në mënyrë të organizuar. Gjithashtu në projekt do të përfshihen edhe 

vullnetarë për realizimin e programit për punë në qendrën ditore për personat në moshë të vjetër. 

Objeki ekzistues është me sipërfaqe prej 191 m2, kurse objekti i rekonstruktimit më të madh për 

formimin e sallës të konferencës përfshin sipërfaqe prej 41 m2. 

Aktiviteti projektues do të realizohet në tri faza: 

- Aktivitetet përgatitëse të cilat do të përfshijnë: 

o Pastrimi i lokacionit projektues dhe transporti i mbeturinave ndërtimore 

o Shënimi dhe rethimi i zonës të ndërtimit 

o Largimi i humusit dhe dheut për të mundësuar vendosjen e një shtrese niveluese nga 
zhavorri si bazë për pllakat e bekatonit 

o Përzgjedhja primare e mbeturinave 
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o Trnasporti i mbeturinave inerte, mbeturinave të rrezikshme, gypave, kabllove dhe 

depozitimin e tyre përfundimtar 

- Rikonstruktimi: 

o Prishja e dyshemesë ekzistuese nga pllakat e qeramikës bashkë me shtresën e betonit 

o Prishja e murit të brendshëm ndarës nga pllakat e gipsit për hapjen e sallës të re 

o Prishja e pllakave të murit nga qeramika 

o Prishja e laminatit së bashku me filcin dhe shtresën e betonit nga çimentoja 

o Prishja e një rruge ekzistuese nga betoni i armuar reth objektit 

o Demontimi i instalimit elektrik ekzistues dhe të shkatërruar 

o Prishja dhe sanimi i murit ekzistues nga blloqet e qeramikës gjatë ndërlidhjes me 

objektin ekzistues 

o Punët me beton 

o Punët izoluese 

o Punët makinerike 

o Vendosja e mureve me izolimin përkatës, dyshemesë me izolimin përkatës, vendosja 

e ujëmblledhësve (ulluqeve) me izolim përkatës, dyshsmesë me izolimin përkatës, 

vendosja e ujëmbledhësve të ujit nga shirat, vendosja e kabllove elektrike, vendosja 

e banjove etj. 

o Punë përfundimtare (ngjyrosja dhe pajisjet e brendshme) 

- Faza operative 

o Lëshimi në punë i qendrës dhe të gjithë aktivitetet që lidhen me funksionimin e 

drejtë të të njëjtit. 

Qendra tashmë është lidhur me rrjetin e ujësjellësit të qytetit dhe sistemin e kanalizimit të qytetit. 

 

3. Kategoria ekologjike 
 

Që të shqyrtohen aspektet potenciale ekologjike dhe sociale të Projektit, është përgatitur Korniza 

për menaxhimin me mjedisin jetësorë dhe çështjet sociale (KMMJÇS) (si pjesë nga „Përmirësimi i 

shërbimeve sociale” të MPPS) në maj të vitit 2018, nga ana e ekspertit për mjedisin jetësorë dhe 

çështjet sociale (MJÇS), që është në pajtim me kërkesat e Bankës botërore. KMMJÇS paraqet një 

mjet për Vlerësimin dhe menaxhimin me standardet për mjedisin jetësorë dhe standardet sociale, që 

mundëson realizimin e një analize të detajuar për çështjet e lidhura me mjedisin jetësorë dhe 

aspektet sociale. 

 

Skriningu preliminar në pajtim me klasifikimin për rreziqe të Bankës botërore identifikon 2 kategori 

të rreziqeve të nën-projekteve: me rrezik të domethënës apo rrezik të moderuar për të cilin nevojitet 

përgatitja e instrumenteve të ndryshme për analizën e detajuar. 
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Për projektet nga “Kategoria B+” me rrezik domethënës, nevojiten VPKMJAS specifike për lokacionin, 

që mund të përfshijë informacione të cilat janë specifike për lokacionin me masat për zvogëlimin e 

rrezikut dhe planin e ndjekjes (monitorimit). 

 

Për projektet nga “Kategoria B” me nën-projekte me rrezik të moderuar, nevojitet përgatitja e Listës 

të kontrollit (çek-lista) për PMMJAS nga ana e propozuesit të nën-projektit me të cilin përcaktohen 

mundësitë potenciale për përmirësimin e mjedisit jetësorë dhe rekomandohen masa për 

parandalimin, minizimin dhe zvogëlimin e ndikimeve negative mbi mjedisin jetësorë dhe aspektet 

sociale. 

Tabela për skrining të mjedisit jetësorë për nën-projektin, Projekt për PPSHS 
 

 

Llojet e aktiviteteve 

projektuese 

Dokumentet e 

nevojshme 

për analizën e 

detajuar për 

vlerësimin e 

mjedisit 

jetësorë 

 

 

 
Zbatohet për: 

 

 
1 

(VPKMJAS) Vlerësimi i 

parë i kufizuar i 

ndikimit mbi mjedisin 

jetësorë dhe aspektet 

sociale 

Ndërtimi i ri i qendrës (vendosja e infrastruktures të re, ndikimet e 

pritura domethënëse/të moderuara mbi mjedisin jetësorë dhe aspektet 

sociale, përdorimi i materialeve të rrezikshme etj.) 

 
 

2 

 

 
Lista e 

kontrollit për 

PMMJAS 

Rinovimi/adaptimi i objekteve ekzistuse (përmirësimi i gjendjes të 

karakteristikave funksionale të objektit: ndrrimi i dritareve, prishja e 

mureve, ndrrimi i dyshemesë, vendosja e izolimit, përmirësimi i 

fasadës, përmirësimi i metodës të ngrohjes/ftohjes, etj.) 

 

4. Ndikimet potenciale mbi mjedisin jetësorë 

Në lidhje me realizimin e PPSHS, pritet që rreziqet potenciale të jenë të përkohshme dhe/ose 

reverzibile; me intensitet të ulët dhe specifike për lokacionin. Këto ndikime janë të lidhura me: 

 Emisionet e dëmshme nga pluhuri dhe gazrat, 

 Ndotja potenciale e tokës dhe resurseve ujore (rrjedhja e rastësishme e vajit motorik, mjetet për 
lyerje, karburant, etj...), 

 Gjenerimi i llojeve të ndryshme të mbeturinave të rrezikshme dhe jo të rrezikshme, 

 Zhurma, 

 Prishja e mundshme e përkohshme e fluksit në komunikacion, 

 Siguria në komunikacion. 

 

5. Qëllimi i listës të kontrollit për PMMJAS 
 

Lista e kontrollit për PMMJAS shfrytëzohet për projektet për rinovimin/adaptimin e hapësirave 

ekzistuese për qëllimet e qendërs ditore, në pajtim me masat mbrojtëse dhe kërkesat e Bankës 

Botërore, në pajtim me masat mbrojtëse dhe kërkesat e Bankës Botërore, lista e kontrollit përbëhet 

nga tre faza: 
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1) Faza e identifikimit të përgjithshëm dhe përcaktimit të përfshirjes për realizimin e punëve në 

lidhje me rinovimin/adaptimin e qendrës, në këtë fazë, sipas punëve të realizuara, mund të 

përcaktohen ndikimet e mundshme negative. Përgatiten pjesët 1, 2, dhe 3. Pjesa e dytë nga 

Lista e kontrollit për PMMJAS përmban të gjithë aktivitetet e zakonshme dhe marrëdhënien e 

tyre me çështjet standarde të lidhura me mjedisin jetësorë dhe masat përkatëse për zbutje. 

 

2) Faza e dytë përmban specifikimet projektuese dhe llogarinë për sasitë për 

rinovimin/adaptimin dhe shërbimet tjera që lidhen me nën-projektin. Në këtë fazë 

përkufizohet tenderi dhe ndarja e kontratave të punës, si dhe detyrimet e përkufizuara në 

Marrëveshjen për Realizuesin. Në fazën e tenderimit, lista e kontrollit për PMMJAS duhet të 

dorëzohet publikisht. 

3) Gjatë fazës të realizimit, Realizuesi i realizon masat për zbutje dhe monitorim dhe listën e 

kontrollit për PMMJAS, ndërsa përmbushja e kritereve për mjedisin jetësorë (me listën e 

kontrollit për PMMJAS dhe rregullativën për shëndet dhe siguri (SHS) dhe kriteret tjera 

cilësore realizohet në lokacionin relevant dhe zbatimi kontrollohet nën mbikqyrje të lokacionit, 

ku është përfshirë mbikqyrja e lokacionit apo mbikqyrësi (supervizori) i projektit. 

Gjatë fazës të rinovimit/adaptimit të projektit, Realizuesi i realizon masat për zbutje dhe monitorim 

që janë përcaktuar në listat e kontrollit të PMMJAS. Përmbushja e kritereve ekologjike dhe cilësore 

kontrollohet nga mbikqyrësi dmth mbikqyrja apo personi përgjegjës. Përmbushja e kritereve për 

mjedisin jetësor nga ana e Realizuesit dëshmohet përmes planit për monitorim dhe zbutje. 

Zbatimi praktik i listës të kontrollit të PMMJAS do të përfshijë realizimin e Pjesës I që i referohet 

sigurimit dhe dokumentimit të të gjithë specifikave relevante të lokacionit. Në pjesën e dytë, 

aktivitetit të cilat duhet të realizohen dhe do të kontrollohen në pajtim me llojin e përcaktuar të 

aktivitetit, kurse në pjesën e tretë do të përcaktohen parametrat për monitorim (Pjesa 3) dhe të 

njëjtat do të zbatohen sipas aktiviteteve të dhëna në Pjesën 2. 

Qëllimi i listës të kontrollit për PMMJAS, e plotësuar në tabelë për çdo llojë pune, do të bashkangjitet 

si pjesë përbërëse nga dokumentet tenderuese dhe kontratat për punë dhe në mënyrë përkatëse me 

të gjithë shërbimet teknike dhe komerciale të cilat duhet të nënshkruajnë palët kontraktuese. 

 

6. Zbatimi i listës të kontrollit të PMMJAS 
 

Pas plotësimit të listës të kontrollit të skriningut të mjedisit jetësorë dhe aspekteve sociale nga ana e 

eskperteve për SMJAS përcaktohet se ky projekt klasifikohet si “projekt me rrezik të moderuar”. 

 

Lista e kontrollit për PMMJAS shfrytëzohet për projektet të cilat përfshijnë vetëm 

rinovimin/adaptimin e hapësirave ekzistuese për qëllimet e qendrës ditore (përmirësimin e 

kushteve të qendrave – heqjen e azbestit ku nevojitet, etj.). 

 

Lista e kontrollit është ndarë në 4 pjesë: 
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- Hyrje, në të cilën jepet përshkrim për llojin e projektit, përkufizimi për kategorinë e mjedisit 

jetësorë, dhe sqarimin e konceptit të Listës të kontrollit për PMMJAS; 

- Pjesa 1 - Pjesa përshkruese e lokacionit projektues, përshkrimi i projektit, rregullativa ligjore 

dhe procesi i konsultimit me publikun; 

- Pjesa 2 – Analiza e aspekteve për mjedisin jetësorë dhe aspektet sociale për secilin aktivitet 

përmes pyetjeve që përgjigjen me po/jo me çrast vijojnë masat për zbutjen e secilit aktivitet; 

- Pjesa 3 – Plani i monitorimit të aktiviteteve gjatë 3 fazave: përgatitja, rinovimi/adaptimi dhe 

faza operative. 

Lista e kontrollit për PMMJAS për punët e lidhura me rinovimin/adaptimin përmban ndikimet mbi 

mjedisin jetësorë dhe masat përkatëse për zbutje me qëllim që të sillen në minimum ndikimet mbi 

mjedisin jetësorë (zhurma, ndotja e ajrit dhe ujit). Gjithashtu, ofron praktikë në menaxhimin e 

mbeturinave të rrezikshme dhe jo të rrezikshme dhe masat për kontrollimin e mediumit të shkarkuar 

në lokacionin e ndërtimit. Në listën e kontrollit për PMMJAS janë dhënë hapat të cilat duhet të 

ndërmerren nëse në lokacionin e rinovimit ka objekte të rëndësishme, dmth objekte historike. 

 

7. Mekanizmi për ankesa 

Para se të fillohet me aktivitetet ndërtuese, Realizuesi duhet të njoftojë punëtorët për formularin 

për ankesa dhe mundësinë që të paraqesin ankesat e tyre në lidhje me punën në zonën e ndërtimit. 

Popullsia lokale do të njihet me këtë mundësi përmes informacioneve të shpallura në tabelën 

informative në kuadër të bashkësisë vendore, ueb-faqe të komunës dhe përmes radios lokale dhe TV 

stacionit lokal. 

Gjatë kohës të realizimit të aktiviteteve projektuese, nëse popullsia është e pakënaqur nga realizimi i 

projektit, ata mund të dorëzojnë ankesat e tyre përmes mekanizmit për ankesa, me përdorimin e 

formularit që mund të gjendet në ueb-faqen e MPPS për Projektin PPSHS http://ssip.mtsp.gov.mk/. 
 

Parashtruesi i paraqitjes do të informohet për aktivitetet e propozuara korrigjuese dhe për ndjekjen 

e tyre në afat prej 25 ditësh kalendarike pas njohjes të ankesës. Në situatë kur NJRP nuk mund të 

zgjidh problemin konkret përmes mekanizmit për ankesa apo nëse nuk ka nevojë për çfarëdo 

veprimi, atëherë do të sigurohet sqarim/arsyetim i detajuar për atë se pse nuk është zgjidhur 

çështja. Përgjigja, gjithashtu, do të përmbajë sqarim për atë se si personi/organizata që ka inicuar 

ankesën mund të inicojë ankesë në rast se nuk është i kënaqur me rezultatin. Në çfarëdo kohë, 

ankuesit mund të kërkojnë zgjidhje tjera juridike në pajtim me legjislacionin ligjor të Republikës të 

Maqedonisë së Veriut, duke përfshirë edhe ankesën formale gjyqësore. 

8. Monitorimi dhe njoftimi 
Monitorimi i masave të propozuara për zbutje për mbrojtjen e mjedisit jetësorë dhe SHSP do të 

kryhen nga mbikqyrja e lokacionit dhe personi përgjegjës i caktuar nga ana e Komunës, duke 

përfshirë edhe inxhinierin për mjedisin jetësorë dhe inxhinierin e ndërtimit të cilët do të kryejnë 

mbikqyrje mbi zbatimin përkatës të aktiviteteve projektuese (në pajtim me planin e monitorimit 

(pjesa 3)). 

http://ssip.mtsp.gov.mk/
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Në pjesën tabelare të dokumentit jepet një sqarim i detajuar i masave për zbutje dhe monitorim me 

qëllim të përfshirjes të tyre në kontratat e punës. 

 

Masat për zbutje të aktiviteteve projektuese përfshijnë përdorimin e e Pajisjes personale mbrojtëse 

(PPM) nga ana e punëtorëve në lokacion, parandalimin e ndotjes të ajrit, sasia e ujit që shfrytëzohet 

dhe shkarkohet në lokacion, pastrimi i ujërave të zeza, mirëmbajtja e objekteve përkatëse sanitare 

për punëtorët, grumbullimin e llojeve të ndryshme të mbeturinave (dhe, metale, plastikë, mbeturina 

të rrezikshme, për shembull, mbetje nga ngjyra, azbest, vaj motorik hidraulik), sasia e mbeturinave, 

organizimi përkatës i rrugëve dhe objekteve për depozitimin e mbeturinave, apo shfrytëzimi i tij i 

sërishëm dhe reciklimi, gjithmonë kur një gjë e tillë është e mundur. Krahas Pjesës 3, mbikqyrja e 

lokacionit duhet të kontrollojë nëse realizuesi i përmbush masat për zbutje të përmendura në Pjesën 

2. 

 

Nëse në raportin e monitorimit përcaktohet se ka mospërputhje, do të zbatohen penalet të cilat janë 

përcaktuar më parë në marrëveshje. Për rastet ekstreme, do të vërtetohet prishja e kontratës. 

 

Për qëllimet e realizimit të vazhdueshëm të aktiviteteve projektuese dhe kryerjes me sukses të 

projektit të përgjithshëm, sidomos është e rëndësishme që të ketë një komunikim të mirë ndërmjet 

të gjithë palëve të përfshira (Realizuesi, mbikqyrësi, të punësuarit në komunë, NJRP nga MPPS dhe 

personat tjerë relevantë nga Komuna). 
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ANEKSI I: Lista e kontrollit për PMMJAS për punët që lidhen me 

rinovimin/adaptimin 
PJESA 1: INSTITUCIONALE DHE ADMINISTRATIVE 

Shteti  Republika e Maqedonisë së Veriut 

Emri i nën-projektit Projekti për përmirësimin e shërbimeve sociale  
e Maqedonisë së Veriut 

në Republikën   

Përfshirja e nën-
projektit dhe 
aktivitetet konkrete 
 

Rinovimi/adaptimi i Qendrës ditore për personat në moshë të vjetër dhe qendra 
për dhënien e ndihmës në kushte shtëpiake - Çair 

Aranzhimet institucionale 
(Emri dhe kontakti) 

BB (Lideri i ekipit 
projektues) 

Menaxhimi i projektit 
 

 Partneri lokal dhe/ose 
shfrytëzuesi 
 

 

Dominic S. Haazen 
Tel: +1 (202) 458- 
7356 
email: 
dhaazen@worldbank 
.org 

Elizabeta Kunovska 
Tel:+38976456124 
email: 
EKunovska@mtsp.go 
v.mk 

Të përcaktohet 
tel: 
еmail: 

Kontrata për 
realizim 
 (Emri dhe 
kontaktet) 

 Mbikqyrja mbi masat 
mbrojtëse 

Mbikqyrja e partnerit 
lokal 

Mbikqyrja e 
inspektoratit 
lokal 

 

Realizuesi 

Zoran Apostoloski 
Tel: +38972205977 
email: 
zoran.apostoloski@m 
tsp.gov.mk 

Të përcaktohet 
Tel: 
еmaili: 

Të 
përcaktohet 
Tel: 
еmaili: 

Të përcaktohet 
Tel: 
emaili: 

Kontratat për 
realizim 
 (Emri dhe 
kontakti) 

 Mbikqyrja** (Pas përfundimit të procedurës, emri dhe kontakti i Mbikqyrjes apo 
personit të caktuar nga komuna shënohet në fushat më poshtë – nëse është e 
nevojshme). 

Përcaktohet pas përfundimit të procedurës për furnizim 
publik për nevojat e nën-projektit. 

PËRSHKRIMI I LOKACONIT 
Emri i lokacionit Qendra ditore është lokalizuar në lagjen Çair, pas ndërtesës të komunës 

Përshkrimi i lokacionit 
(përshkrimi gjeografik) 

Lokacioni projektues ndodhet në 
parcelën kadastrale me numër 
588/1. Në afërsi të drejtëpërdrejt 
me lokacionin projektues dhe në 
rethinën më të gjërë (në radius 
prej 1 kilometri) më shumë janë 
përfaqësuar objektet banesore, 
Instituti për mjekësinë e punës 
në 50 m, Salla sportive Shaban 
Trstena, Shkolla fillore Panajot Ginovski 
në 500 m. 

Aneksi 1: Informacion për lokacionin (fotografi 
nga lokacioni) [x]Po [] Jo 

Kush është pronari i 
tokës? 

Republika e Maqedonisë së Veriut 

Përshkrimi gjeografik Shteti:RMV 
Rajoni: Rajoni planor i Shkupit: 
Çair 
Lagjja: Çair 

RREGULLATIVA LIGJORE 

mailto:EKunovska@mtsp.go
mailto:EKunovska@mtsp.go
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Përmendja e 
rregullativës ligjore 
nacionale dhe lokale dhe 
lejet të cilat zbatohen 
për aktivitetin(tet) për 
nën-projektin 
 

 Ligji për mjedisin jetësorë (Gazeta zyrtare nr. 53/05,81/05,24/07,159/08, 
83/2009, 124/2010, 51/2011, 123/12, 93/13, 163/13, 42/14, 44/15 129/15, 
192/15, 39/16, 99/18); 

 Ligji për ujërat (Gazeta zyrtare nr. 87/08, 6 / 09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 
163/13); 

 Ligji për mbeturinat (Gazeta zyrtare nr. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 134/08, 
124/10 и 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 146/15, 192/15); 

 Lista e llojeve të mbeturinave (Gazeta zyrtare nr. 100/05); 
 Rregullore për mënyrën e veprimit me mbeturinat nga azbesti dhe mbeturinat 

nga produktet të cilat përmbajnë azbest (Gazeta zyrtare e RM nr. 89/06) 
 Ligji për mbrojtjen e natyrës (Gazeta zytare nr. 67/06, 16/06, 84/07, 59/12, 

13/13, 163/13, 146/15); 
 Ligji për mbrojtjen nga zhurma (Gazeta zyrtare nr. 79/07, 124/10, 47/11, 

163/13, 146/15); 
 Ligji mbi kemikalet (Gazeta zyrtare e Republikës të Maqedonisë nr. 145/10, 

53/11, 164/13, 116/15 dhe 149/15); 
 Ligji për cilësinë e ajrit mjedisor (Gazeta zyrtare nr. 67/04  me ndryshime nr. 

92/07, 35/10, 47/11, 59/12, 163/13, 10/15, 146/15); 
 Ligji për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore (Gazeta zyrtare nr. 20/04, 115/07, 

18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14); 
 Ligji për marrëdhëniet e punës në Republikën e Maqedonisë (Gazeta zyrtare 

nr. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09,130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 
11/12,39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 
129/15, 27/16); 

 Ligji për siguri dhe shëndet në punë (Gazeta zyrtare nr. 92/07, 136/11, 23/13, 
25/13, 137/13, 164/13, 158/14, 15/15 dhe 129/15); 

 Ligji për mbrojtjen shëndetësore (Gazeta zyrtare nr. 07/07, 44/11, 145/12, 
87/13); 

 Ligji për qasje të lirë në informacionet e karakterit publik (Gazeta zyrtare e RM 
nr. 13/06, 86/08, 06/10, 42/14, 148/15, 55/16); 

 Ligji për siguri në komunikacion (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 169/15, 
55/16); 

KONSULTIME ME PUBLIKUN 

Të identifikohet kur / 
ku do të realizohet 
procesi i konsultimeve 
me publikun dhe cilat 
janë vërejtjes nga palët 
e përfshira të 
konsultuara 
 

Projekt lista e kontrollit për Planin për menaxhim me mjedisin jetësorë dhe 
aspektet sociale (PMMJAS) (për projektet me rrezik të moderuar) do të jetë e 
disponueshme për publikun në periudhën prej 14 ditësh në ueb-faqen e komunës 
të Çairit dhe në ueb faqen e NJRP të MPPS. Të gjithë vërejtjet relevante dhe 
sygjerimet e fituara nga ana e palëve të përfshira do të përfshihen në listën 
përfundimtare të kontrollit për PMMJAS dhe do të dorëzohen në NJRP për 
miratim nga ana e ekspertit për mjedis jetësorë nga MPPS dhe eksperti i bankës 
botërore. Verzioni përfundimtar i miratuar i listës të kontrollit të PMMJAS do të 
përfshihet në marrëveshjen për grant me propozuesin dhe dokumentet 
relevante tenderuese dhe marrëveshjet për ndërtim. 

NDËRTIMI I KAPACITETEVE INSTITUCIONALE 

A do të ketë ndërtim të 
kapaciteteve? 

[x] Jo apo []Po 
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PJESA 2: SKRINING I MJEDISIT JETËSORË/ASPEKTEVE SOCIALE 

A përfshin aktiviteti 

në lokacion cilëndo 

nga këto 

çështje/rreziqe 

potenciale: 

Aktiviteti Statusi Udhëzimet shtesë 

A. Kushtet e përgjithshme  Shihni 
Pjesën А 

B. Aktivitetet e përgjithshme për rinovim/adaptim 

 Transporti specifik për lokacionin 

 Rrija e pluhurit dhe zhurmës nga aktivitetet 
e rinovimit/adaptimit 

 Gjenerimi i mbeturinave 

 Transporti i materialeve dhe mbeturinave 

 
 

[x] Po [ ] Jo 

 
 

Nëe përgjigja është „Po “, shihni pjesën A, B më poshtë 

B. A realizohen aktivitetet për rinovim/adaptim në 

afërsi të trupave ujorë si për shembull lumenj, 

liqene, etj.? 

 Rritje të sedimenteve të trupave ujorë 

 Ndryshimi i qarkullimt të ujit 

 Ndotja e ujit për shkak të depozitimit të 
mbeturinave apo shkarkimit 

 
 

 
[] Po [x] Jo 

 
 

 
Nëse përgjigja është „Po “, shihni Pjesën A, B, C më 

poshtë 

C.Afërsia e objekteve historike apo fushave 
 Rreziku nga dëmtimi i 

objekteve/fushave historike të 
njohura/të panjohura 

 
[ ] Po [x] Jo 

 
Nëse përgjigja është „Po “, shihni pjesën A, B, C më 

poshtë  

E.Siguria e komunikacionit dhe këmbësorëve 

 Transporti specifik për lokacionin 
 Lokacioni në fushën e banuar 

 
[x]Po [ ] Jo 

 
Nëse përgjigja është „Po “, shihni Pjesën А, B, C më 

poshtë 

F. Përdorimi i materialeve të dëmshme dhe helmuese dhe 

gjenerimi i mbeturinave të dëmshme
1
 

 Heqja dhe depozitimi i mbeturinave 
helmuese dhe/ose të rrezikshme gjatë 
aktiviteteve për rinovim 

 

 
[x] Po [ ] Jo 

 

 
Nëse përgjigja është „Po “, Shihni pjesën А, B, F më 

poshtë 

 
1
Materialet toksike/të rrezikshme përfshijnë, por nuk janë të kufizuara në karburant, vajra motorik/hidraulik, ngjyra toksike etj. 
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PJESA 2: SKRININGU I MJEDISIT JETËSORË/ASPEKTEVE SOCIALE 

  Depozitimi i vajrave motorik dhe mjeteve 
për lyerje 

G. Gjenerimi i mbeturinave nga azbesti gjatë prishjes të 

pjesëve nga qendra ekzistuese (kulmi, muret, dyshemeja) 
[] Po [x] Jo Nëse përgjigja është “Po” shihni Pjesën А, B, G më poshtë 

H. Zëvendësimi/ heqja e dritave me zhivë [ ] Po [x] Jo Nëse përgijgja është “Po “, shihni Pjesën А, B, H më poshtë 

I. Demontimi i instalimeve nëntokësore [ ] Po [x] Jo Nëse përgjigja është “Po” shihni Pjesën А, B, I më poshtë 
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AKTIVITETI PARAMATRI LISTA E KONTROLLIT PËR MASAT E ZBUTJES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Kushtet e 
përgjithshme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siguria dhe shëndeti në 

punë për punëtorët 

Masat për SHSP: 
(a) Qytetarët e Komunës duhet të njoftohen për punët përmes njoftimit përkatës në media dhe/ose në 

vendet e disponueshme publike (duke përfshirë vendin e kryerjes të punëve, tabela informuese e 
komunave dhe ueb-faqja e komunës www.chair.gov.mk); 

(b) Inspektoratet lokale ndërtimore dhe inspektoratet e mjedisit jetësorë dhe bashkësitë në Komunë 
duhet të njoftohen për aktivitetet projektuese të rinovimit/adaptimit të qendrës ekzistuese; 

(c) Janë siguruar të gjithë lejet e nevojshme ligjore për aktivitetet projektuese; 
(d) Përgatitja e Planit të menaxhimit të komunikacionit (nevojitet sepse lokacioni projektues në lagjjen 

e Çairit është i frekuentuar me komunikacion të dendur, zona me banim të dendur dhe zonë me 

institucione arsimore) 

(e) Përgatitja dhe realizimi i Planit për menaxhim me lokacion; 

 Instalimi përkatës me shenja të lokacionit projektues do të informojë punëtorët për 
rregullat kryesore të cilat duhet të ndiqen; 

 Sigurimi i shënimit përkatës brenda dhe jashtë vendit të rikonstruktimit; 

 Vendosja e shiritave paralajmëruese për ndalim të hyrjes për ato që nuk punojnë aty. 
(f) E gjithë puna do të kryhet në mënyrë të sigurtë dhe të disiplinuar të dizajnuar për të minimizuar 

ndikimet mbi punëtorët, qytetarët e lokacionit projektues dhe mjedisit jetësorë; 
(g) Ndarja e hapësirës të punës gjatë kryerjes të aktivititeteve për zgjerimin e hapësirave tashmë të 

zëna nga qendra duke shfrytëzuar pengesa fizike; 
(h) Sigurimi i lëvizjes të sigurtë dhe qasjes (përmes rrugëve të veçanta) për personat në moshë të 

vjetër, të punësuarit të cilët do të shfrytëzojnë qendrën tashmë ekzistuese; 
(i) Rethina (oborri i qendrës) duhet të mbahet i pastër, pa mbeturina. Mbeturinat duhet të mblidhen 

dhe të hiqen menjëherë nga oborri sepse mund të shkaktohen lëndime. 
(j) Ndalohet rreptësisht ruajtja e mbeturinave të rrezikshme në lokacionin projektues; 
(k) Nevojitet që të nënshkruhet Marrëveshje ndërmjet Realizuesit dhe kompanisë të autorizuar për 

heqjen e mbeturinave të rrezikshme para se të fillojnë aktivitetet projektuese dhe grumbullimi i 
mbeturinave pas thirrjes të regjistruar; 

(l) Mirëmbajtja e rregullt e automjeteve me qëllim të zvogëlimit të fatkeqësive të mundshme të 
shkaktuara nga defekti i pajisjes apo prishja e përkohshme e të njëjtës, shkarkimet dhe emisionet e 
rritura; 

(m) Mirëmbajtja e rregullt dhe pastrimi i hapësirës me qëllim të zvogëlimit të emisioneve të pluhurit; 

http://www.chair.gov.m/
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AKTIVITETI PARAMETRI LISTA E KONTROLLIT PËR MASAT E ZBUTJES 
   

Masat për SSHP për punëtorët: 
(n) Duhet të zbatohen masat për SHSP (ndihma e parë, teshat mbrojtëse për punëtorët, makineritë dhe 

mjetet përkatëse); 
(o) Me pajisjen do të punojë vetëm personeli me përvojë dhe i trajnuar, me çrast do të zvogëlohet 

rreziku nga fatkeqësitë; 
(p) Punëtorët e angazhuar do të respektojnë praktikën e mirë ndërkombëtare (gjithmonë do të mbajnë 

kapela përkatëse, maska dhe syze sigurie, rrypa dhe këpucë mbrojtëse); 
 

Masat për fikjen e zjarrit: 
(q) Në lokacion është caktuar një person përgjegjës për mbrojtje nga zjarri; 
(r) Të gjithë të punësuarit janë njohur me procedurat në rast paraqitjes të zjarrit; 
(s) Duhet të sigurohet se vazhdimisht ka pajisje për fikjen e zjarrit në rast të paraqitjes zjarrit apo dëmit 

tjetër. Punëtorët janë njoftuar se ku ndodhen ato pajisje dhe të njëjtat janë shënuar në mënyrë 
përkatëse. Niveli i pajisjes kundër zjarrit duhet të vlerësohet dhe evaluohet përmss vlerësimit 
standard të rrezikut; 

(t) Duhet të mbahet pastërtia e zonës nga lokacioni ku ka aktivitete ndërtimore. 
 

Masat e KOVID-19: 

(h) Të qënit në rrjedha me udhëzimet më të reja/rekomandimet e dhëna nga pushtetet zyrtare; 

(i) Emërimi i një personi nga Realizuesi që do të përgjigjet për ndjekjen e masave të miratuara nga 

Qeveria dhe që do i zbatojë në punë në zonën e ndërtimit të lokacionit të projektit. 
(j) Realizimi i të gjithë kërkesave të nevojshme me sigurimin e pajisjes të nevojshme personale për 

mbrojtjen e të gijthë punëtorëve në vendin e ngjarjes sipas masave të propozuara: mbajtja e 
evidencës për rastet e personave të sëmurë nga KOVID-19 të paraqitura në Tabelën 1 nga Shtojca 
3, mbështetja e punëtorëve që janë në karantin dhe informimi i rregulltë i institucioneve zyrtare 
për rastin e ri. 

(k) Zbatimi i masave të propozuara për mbrojtje nga KOVID-19 të pranuara nga Qeveria e Republikës 

të Maqedonisë së Veriut, me kërkesë të Komisionit për sëmundje ngjitëse dhe Ministrisë të 

shëndetësisë. 

(l) Zbatimi i masave për KOVID-19 për aspektet e ndryshme është dhënë në Tabelën 1 të cilat janë të 
lidhura me Sigurinë dhe shëndetin në punë gjatë pandemisë me KOVID-19. 

 
Parandalimi i fatkeqësive 

(a) Makineria ndërtimore dhe pajisja duhet të jenë gjendjen përkatëse të punës 
(b) Në lokacionin projektues duhet të ketë pako për të parandaluar shkarkimin që të pengohet përhapja 

e mëtutjeshme e shkarkimit; 
(c) Aparatet për fikjen e zjarrit duhet të jenë në gjendje funksionale; 
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AKTIVITETI PARAMETRI LISTA E KONTROLLIT PËR MASAT E ZBUTJES 
  (d) Lokacioni i punës duhet të mbrohet me një shirit për paralajmërim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B. Aktivitetet e 

përgjithshme për 
rinovim/adaptim 

 
 
 
 

 
Emisionet në ajër 
dhe cilësia e ajrit 

(a) Të sigurohet se të gjithë automjetet dhe makineria përdorin benzin nga burimet zyrtare (stacione të 
licensuara për benzin) dhe karburant që është përcaktuar për makinerinë nga ana e prodhuesit të 
automjeteve; 

(b) Të sigurohet mirëmbajtja e rregullt dhe atestimi i të gjithë automjeteve të transportit dhe 
makinerisë; 

(c) E gjithë makineria duhet të pajiset me pajisjen përkatëse për kontrollimin e emisioneve; 
(d) Gjatë transportimit të mbeturinave/materialeve, automjetet duhet të mbulohen që të zvogëlohen 

emisionet nga pluhuri; 
(e) Që të minimizohet pluhuri, materialet ndërtimore duhet të ruhen në vende përkatëse dhe të 

mbulohen; 
(f) Pastrimi i rregullt i automjeteve rrugore të transportit dhe rrotave, në vende të përcaktuara 

paraprakisht të cilat janë pajisur me të paktën kolektorin për vaj dhe naftë; 

(g) Aktivitetet në lidhje me pastrimin mund të kryhen gjatë kohës të përcaktuar të punës dhe duhet të 
shfrytëzohen kushtet kohore që të shmanget hyrja e pluhurit në zonën fqinjësore. 

 
 
 

Shqetësimi nga 
zhurma 

(a) Niveli i zhurmës nuk mund të tejkalojë nivelin nacional (në pajtim me rregullativën ligjore dhe 
kërkesat nga BE); 

(b) Aktivitetet e lidhura me rinovimin/adaptimin nuk mund të kryhen gjatë natës, kurse punët në 
lokacion janë të kufizuara në periudhën prej orës 7.00 deri në 19.00; 

(c) Në të gjithë pajisjen ndërtuese duhet të zbatohen masat për zvogëlimin e zhurmës. Gjatë punës, 
kapacitetet e motorëve të gjeneratorëve, kompresorët me ajër dhe pajisja tjetër mekanizuese 
duhet të jenë të mbyllura. Nëse automjetet apo pajisja nuk janë në gjendje të mirë të punës, 
ndërtuesi mund të detyrohet që të heq atë automjet apo makineri nga lokacioni; 

(d) Mirëmbajtja efektive e pajisjes makinerike. 

 
 
 
 

Menaxhimi me 
mbeturinat 

(a) Mbeturinat ndërtimore do të ndahen nga mbeturina e përgjithshme, mbeturinat e lëngta dhe 
kimike në lokacion, përmes sortimit respektivisht ndarjes në kontejnerët përkatës; 

(b) Ndërmarrje komunale për grumbullimin e mbeturinave “Higjiena komunale” është përgjegjëse për 
grumbullimin e mbeturinave komunale dhe interte dhe transportin e atyre mbeturinave në 
Komunën e Çairit dhe Qytetin e Shkupit. Mbeturinat largohen nga deponia Drislla. Për llojet e 
pritura të mbeturinave që rrjedhin nga aktivitetet për pastrimin dhe rinovimin/adaptimin, do të 
përcaktohen rrugët dhe vendet për grumbullimin dhe heqjen respektivishte largimin e 
mbeturinave; 

(c) Llojet е ndryshme të mbeturinave të cilat mund të gjenerohen në lokacionin ndërtimor duhet të 
identifikohen dhe klasifikohen në pajtim me listën e mbeturinave (Gazeta zyrtare nr.100/05); 
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AKTIVITETI PARAMETRI LISTA E KONTROLLIT PËR MASAT E ZBUTJES 
  (d) Sigurohen kontejnerë për secilën kategori të identifiikuar të mbeturinave në sasi të mjaftueshme 

dhe të njëjtat vendosen për grumbullimin e ndarë të mbeturinave; 
(e) Fraksioni më i madh i mbeturinave klasifikohet në Kreun 17 Mbeturina "mbeturina nga ndërtimi 

dhe prishja  (duke përfshirë edhe tokën e rrëmuar nga zonat e ndotura) me shifrën 17 01 – 
Mbeturina nga betoni, asfalti, 17 05 04 – toka e rrëmuar, 17 09 04 – mbeturinat e përziera nga zona 
e ndërtimit; 

(f) Sasia e vogël e mbeturinave të forta komunale (pije, ushqimi), si dhe mbeturina nga paketimi 
(shishe, letër, xham, etj.); 

(g) Evidencë për heqjen e mbeturinave (dokument për mbeturinat) rregullisht përditësohet dhe 
arkivohet; 

(h) Mbeturinat ndërtimore do të grumbullohen dhe hiqen vetëm nga grumbulluesit e licensuar të 
mbeturinave; 

(i) E gjithë evidenca për mbeturinat e hequra do të ruhet si dëshmi për menaxhimin përkatës; 
(j) Mbeturinat ndërtimore nga lokacioni duhet të hiqen menjëherë dhe të përdoren sërish, nëse ka 

mundësi; 
(k) Për mbeturinat potenciale të rrezikshme (vaji motorik, karburanti nga automjetet), nevojitet që të 

caktohet një grumbullues i autorizuar për qëllimet e grumbullimit dhe heqjes përkatëse; 
(l) Materialet duhet të mbulohen gjatë transportit që të shmanget disperzimi (shpërndarja) i/e 

mbeturinave; 
(m) Duhet të ndalohet djegia e mbeturinave ndërtimore. 

 
 
 
 

 
Uji dhe toka 

(a) Nëse shkaktohet shkarkimi i materieve të rrezikshme, e njëjta duhet të ndërpritet dhe të hiqet, e 
pastaj vendi të pastrohet dhe të ndiqen procedurat dhe masat për menaxhim me mbeturinat e 
rrezikshme; 

(b) Në rast të shkarkimit që rrjedh nga aktivitetet, që të shmanget kontaminimi i zonës, i njëjti duhet të 
mblidhet në vend dhe të vendoset në një pishinë të përkohshme; 

(c) Ndalohet heqja e përkohshme apo përfundimtare e çfarëdo mbeturine në afërsi të rrjedhave ujore; 

(d) Ndalohet servisimi i automjeteve dhe makinerisë në zonën e ndërtimit; 
(e) Nevojitet që të parandalohet, sa është e mundur, shkarkimi i naftës dhe ndotësve tjerë në ujë dhe 

tokë. 

 
Mbrojtja e natyrës 

(a) Mbledhja e mbeturinave të gjeneruara në bazë ditore, përzgjedhja e mbeturinave, transporti dhe 
depozitimi përfundimtar në vendet përkatëse; 

(b) Pas përfundimit të rinovimit/adaptimit, lokacioni duhet të kthehet në gjendjen e mëparshme, dhe 
nëse kjo nuk është e mundur, me lokacionin të menaxhohet në mënyrë përkatëse. 
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Menaxhimi i transportit 
dhe materialeve 

(a) Rrugët për makineritë janë përkufizuar qartë; 
(b) Për shpërndarjen e materialeve për qendrën nevojitet një koordinim me Komunën dhe nevojitet që 

e njëjta të informohet në mënyrë përkatëse; Realizuesi do të ndërmarrë masat e sigurisë për 
parandalimin e fatkeqësive; 
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AKTIVITETI PARAMETRI LISTA E KONTROLLIT PËR MASAT E ZBUTJES 

  (c) Të gjithë materialet të cilat i nënshtrohen pluhurit transportohen në kamiona të mbyllur apo të 
mbuluar; 

(d) Të gjithë materialet të cilët i nënshtrohen pluhurit dhe kushteve kohore duhet të mbrohen nga 
ndikimet atmosferike me xhama të përparmë, mbulesat, të lagen apo të ndërmerren masa 
përkatëse; 

(e) Zona projektuese rregullisht pastrohet dhe fshihet. Materialet e shkaktuara menjëherë hiqen nga 
zona projektuese dhe pastrohen; 

(f) Qasje deri te automjetet ndërtuese dhe automjetet për dorëzimin e materialeve është rreptësisht e 
kontrolluar, sidomos gjatë kushteve të lagështa atmosferike; 

(g) Duhet të sigurohet se të gjithë automjetet transportuese dhe makineritë janë pajisur me pajisje 
përkatëse për kontroll të emisionit, se mirëmbahen dhe atestohen rregullisht. 

 
 
 
 
 
 

E. Siguria e 
komunikacionit dhe 
këmbësorëve 

 

 
 
 
 

Rreziqet e drejtëpërdrejta 
apo të tërthorta për 

komunikacionin publik 
dhe për të punësarit në 

qendër për shkak të 
rinovimit/adaptimit 

 

Zona e ndërtimit duke përshirë edhe rregullimin e komunikacionit janë të siguruara në mënyrë 
përkatëse nga Realizuesi. Kjo përfshin, por nuk është e kufizuar me: 
(a) Banorët e fqinjësisë të drejtëpërdrejtë (të cilat janë në afërsi të lokacionit projektues dhe të 

punësuarve në qendër), duhet të informohen në kohë për aktivitetet e ardhshme; 
(b) Nëse komunikacioni reth zonës projektuese është ndërprerë, Realizuesi në bashkëpunim me 

Komunën e Çairit duhet të organizojnë rrugë alternative; 
(c) Vendosja e shenjave, shenjave për paralajmërim, pengesave (sinjalizim vertikal dhe shenja të zonës 

të ndërtimit): qytetarët (të punësuarit në qendër) do të paralajmërohen për rreziqet e mundshme; 

(d) Nevojitet që të sigurohen dhe të vendosen shiritë përkatës dhe shenja për paralajmërim; 
(e) Hyrje e ndaluar për personat që nuk janë të punësuar në kuadër të hapësirës të rethuar (sidomos për 

personat në moshë të vjetër); 
(f) Vendosja e regjimit të veçantë të komunikacionit për automjetet e realizuesit gjatë kohëzgjatjes të 

rinovimit/adaptimit (bashkë me të punësuarit nga komuna dhe policia) dhe instalimi i shenjave që të 
sigurohet siguria, qarkullimi i komunikacionit dhe qasja deri te toka dhe objektet; 

(g) Sigurimi i sigurisë për këmbësorët. Fokus i veçantë për sigurinë e të punësuarve në qendër (rethimi 
me gardh i lokacionit, instalimi i korridorëve të sigurtë, etj.); 

   F. Përdorim i 
materialeve të 
rrezikshme apo 
helmuese dhe 
gjenerimi i 
mbeturinave të 
rrezikshme 

Menaxhimi me materialet 
toksike/të rrezikshme dhe 
menaxhimi me mbeturinat 

e rrezikshme  
 

(a) Magazionimi në kohë i lokacionit të gjithë substancave të rrezikshme apo toksike (duke 
përfshirë edhe mbeturinat) do të realizohet në kontejnerë të sigurtë me shenja p ër 
detajet në lidhje me përbërjen, cilësitë dhe informacionet për përdorim. Me kemikalet 
menaxhohet, përdoren dhe depozitohen,  dhe ndërmerren masat e nevojshme për kujdes në 
pajtim me listat siguruese – teknike për materialet (LSTM); 
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AKTIVITETI PARAMETRI LISTA E KONTROLLIT PËR MASAT E ZBUTJES 
  (b) Kontejnerët në të cilat ka mbeturina që ndizen apo janë reaktive duhet të jenë të vendosura të 

paktën 15 metra nga vija kufitare e objektit. Sasi të mëdha të karburantit nuk do të ruhen në 
lokacion; 

(c) Kontejnerët me substancat e rrezikuara vendosen në një kontejner hermetik që të parandalohet 
rrjedhja. Kontejneri i këtillë do të ketë sistem sekundar mbrojtës siç janë ndarjet (për shembull, 
kontejner ndarës), muret e dyfishat apo të ngjajshme. Sistemi sekundar mbrojtës duhet të jetë pa 
plasaritje, të mund të përballojë rrjedhjen, dhe të mund të zbrazet lehtë; 

(d) Ata nuk mund të përdoren, të hapen apo magazionohen në mënyrë që mund të shkaktojë rrjedhje; 
(e) Mbeturinat e rrezikshme nuk duhet të përzihen dhe do të transportohen dhe ata do i përdorin 

vetëm kompanitë e lincensuara në pajtim me rregullativën nacionale; 
(f) Mbeturinat e rrezikshme do të hiqen vetëm në deponi të licensuara apo do të përpunohen në 

objekte të licensuara për përpunim; 
(g) Nuk do të shfrytëzohen përbërje helmuese apo tretës apo ngjyra me bazë plumbi. 
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PJESA 3: PLANI PËR MONITORIM 

 

 
Cili 

 
Parametër do të 
ndiqet? 

 

 
Ku 

 
Do të ndiqen parametrat? 

 
Si 

 
Do të ndiqen parametrat (çfarë 

duhet të matet dhe si)? 

 
Kur 

 
Do të ndiqen parametrat 

 (koha dhe frekuenca)? 

 

 
Kush 

 
Do të ndjekë parametrin 

– (përgjegjësia)? 

Sa 
 

 
Është harxhimi 

në lidhje me 

realizimin e 

ndjekjes 

 

Faza përgatitëse 

 
 
 
 
 

Siguria dhe shëndeti në 

punë për të punësuarit 
 

 
 
 
 
 

 
Në lokacion 

Përmes kontrollimit nëse ka 
tabelë me informacione për 
investitorin, realizuesin dhe 
mbikqyrjen, rethimi dhe shënimi i 
lokacioneve, për parandalimin e 
rreziqeve për shëndetin dhe 
sigurinë – lëndime mekanike dhe 
për sigurimin e qasjes të sigurtë 
dhe mobilitetin e të gjithë të 
prekurve në afërsi të lokacionit 
projektues në Komunën e Çairit 

 

 
 
 
 
 

 
Para fillimit të punëve 

 
 
 
 
 

Mbikqyrje 
Përfaqësues nga komuna e Çairit 

 
 
 
 
 

 
E përfshirë në 
buxhetin e projektit 
 

Janë siguruar të 
gjithë lejet e 
nevojshme 
 

 
Në qytet 
Administrata në Çair 

 
Kontrollimi i të gjithë dokumenteve 
të nevojshme 
 

 
Para fillimit të punëve 

Mbikqyrje 
Përfaqësues nga Komuna e Çairit 

 
Është përfshirë në 
buxhetin e projektit 
 

 
 

Parandalimi i 
fatkeqësive 

 
 

Në lokacion 

Me kontrollimin nëse ka pako për 
rrjedhje, pajisjet për fikjen e 
zjarrit, nëse automjetet dhe 
pajisjet janë në gjendje pune në 
lokacionin projektues 

 

 
 

Para fillimi të punëve 

 
Mbikqyrje 
Përfaqësues nga Komuna e Çairit 

 
 

Është përfshirë në 
buxhetin e projektit 
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PJESA 3: PLANI PËR MONITORIM 

 

 
Cili 

 
Parametër do të 
ndiqet? 

 

 
Ku 

 
Do të ndiqen parametrat? 

 
Si 

 
Do të ndiqen parametrat (çfarë 

duhet të matet dhe si)? 

 
Kur 

 
Do të ndiqen parametrat 

 (koha dhe frekuenca)? 

 

 
Kush 

 
Do të ndjekë parametrin 

– (përgjegjësia)? 

Sa 
 

 
Është harxhimi 

në lidhje me 

realizimin e 

ndjekjes 

 

  Komuna e Çairit    

Faza e rinovimit/adaptimit 

Emisionet në ajër dhe 
cilësi të ajrit 

Në dhe reth 
lokacionit 

Ndotja e ajrit, parametrat për 
pluhurin, grimcat 

 

Pas kundërshtimit 
apo gjetjes 
negative 
inspektuese 

 

 
Mbikqyrje 

Buxheti i 
realizuesit 

 
 
 

 
Shqetësimi nga zhurma 

 
 
 
 

Në lokacion 

 
 
 

Duhet të bëhet matje e zhurmës 
në rast të kundërshtimeve dhe 
gjetjeve negative të inspeksionit. 

 
 
 
 

Rregullisht 

Realizuesi; 

Kompania e akredituar për 
matjen e nivelit të siguruar nga 
Realizuesi; 

Inspektori i autorizuar për 
mjedisin jetësorë, 
inspektori i ndërtimit, 
NJRP e MPPS 
 

 
 
 

Një pjesë e 
shpenzimeve 
të rregullta të 
Realizuesit 
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Menaxhimi i 
mbeturinave 

 
 
 

 
Në lokacion 

Revidimi i 
dokumentacionit –
identifikimi i llojit të 
mbeturinave në 
pajtim me Listën e 
mbeturinave, 
- Inspektimi vizuel për atë se  
mbeturinat grumbullohen 
ndaras në kontejnerët e 
shënuar në mënyrë përkatëse, 
rrjedhjet. 

 
 

 
Në fillim të punëve, pastaj 
në mënyrë periodike 

 
 

 
Realizuesi - ofertuesi 
Mbikqyrje 
Komuna e Çairit 

 
 

 
Është përfshirë në 
buxhetin e projektit 
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PJESA  3: PLANI PËR MONITORIM 

 

 
Cili 

 
Parametër do të 
ndiqet? 

 

 
Ku 

 
Do të ndiqen parametrat? 

 
Si 

 
Do të ndiqen parametrat (çfarë 

duhet të matet dhe si)? 

 
Kur 

 
Do të ndiqen parametrat 

 (koha dhe frekuenca)? 

 

 
Kush 

 
Do të ndjekë parametrin 

– (përgjegjësia)? 

Sa 
 

 
Është harxhimi 

në lidhje me 

realizimin e 

ndjekjes 

 

  - shqyrtimi i Kontratës për 
mbeturinat dhe licensat për 
kompanitë që janë të angazhuara 
për grumbullimin dhe heqjen e 
mbeturinave 

 

   

 
 

 
Uji dhe toka 

 

Në lokacionin për 
rinovim/adaptim dhe ku 
punojnë makineritë dhe 
automjetet 
 

 
 
 

Kontrollat vizuele 

 
 
 

Gjatë punëve, çdo ditë 

Realizuesi; 
Mbikqyrja e punëve ndërtimore; 

Inspektor i autorizuar për 

mjedisin jetësorë, 

Inspektori ndërtimor, 

NJRP e MPPS 

 
 

Është përfshirë në 
buxhetin e projektit 
 

Mbrojtja e natyrës 
Në lokacion dhe reth 
vendit të 
rinovimit/adaptimit 

 

 
Kontrollat vizuele 

 
Periodike 

Realizuesi – ofertuesi 
Mbikqyrje 
Komuna e Çairit 

Është përfshirë në 
buxhetin e projektit 

 
Menaxhimi i 
transportit dhe 
materialeve 

 
Në lokacion 

Kontrolla vizuele për mënyrën e 

heqjes të materialeve dhe nëse të 

njëjtat transportohen në mënyrë 

përkatëse 

 
Rregullisht 

 
Mbikqyrja 

Një pjesë e 
shpenzimeve 
të rregullta të 
Realizuesit 

 

 
Ndotja e ujit 

Kontrollimi për rrjedhje. 

Rrjedhjet janë ndalur, kurse 

toka/uji i/e kontaminuar  
 

Në mënyrë vizuele. 

Testet laboratorike për rrjedhjet më 
të mëdha. 

 
Rregullisht 

 
Mbikqyrje, inspektim 

Një pjesë e 
shpenzimeve 
të rregullta të 
Realizuesit 
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PJESA  3: PLANI PËR MONITORIM 

 

 
Cili 

 
Parametër do të 
ndiqet? 

 

 
Ku 

 
Do të ndiqen parametrat? 

 
Si 

 
Do të ndiqen parametrat (çfarë 

duhet të matet dhe si)? 

 
Kur 

 
Do të ndiqen parametrat 

 (koha dhe frekuenca)? 

 

 
Kush 

 
Do të ndjekë parametrin 

– (përgjegjësia)? 

Sa 
 

 
Është harxhimi 

në lidhje me 

realizimin e 

ndjekjes 

 

 janë hequr, me trajtimin e 
mbeturinave të rrezikshme. 

Na rast të rrjedhjeve më të 

mëdha, testimi i tokës/ujit për 

ndotësit dhe informimi i 

inspektoratit për mjedisin 

jetësorë. Ndjekja e udhëzimeve 

të tyre. 

    

 

 
Rreziqet e 
drejtëpërdrejta 
apo të tërthorta 
për 
komunikacionin 
publik dhe të 
punësuarit në 
qendër për 
shkak të 
rinovimit/adapti
mit 

 
 
 
 
 

Në lokacion 

Kontrollimi i dokumentacionit: 

- A janë njoftuar të gjithë 
organet kompetente, 

- A janë siguruar të gjithë lejet 
dhe miratimet e nevojshme 

- Kontrolli vizuel i transportit të 

materialeve, korridoreve dhe 

kalimeve të të punësuarve në 

qendër 

- Rregullimi i komunikacionit etj 

 
 
 
 
 

Vazhdimisht 

 
 
 
 
 

Realizuesi - ofertuesi 

 
 
 
 
 

Është përfshirë në 
buxhetin e projektit 
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PJESA 3: PLANI I MONITORIMIT 

 

 
Cili 

 
Parametër do të 
ndiqet? 

 

 
Ku 

 
Do të ndiqen parametrat? 

 
Si 

 
Do të ndiqen parametrat (çfarë 

duhet të matet dhe si)? 

 
Kur 

 
Do të ndiqen parametrat 

 (koha dhe frekuenca)? 

 

 
Kush 

 
Do të ndjekë parametrin 

– (përgjegjësia)? 

Sa 
 

 
Është 

harxhimi në 

lidhje me 

realizimin e 

ndjekjes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Menaxhimi me 
materialet 
toksike/të 
rrezikshme dhe 
Menaxhimi me 
mbeturinat e 
rrezikshme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vlerësimi vizuel i lokacionit 

-Përdorimi i duhur dhe magazionimi 
kontrollohet në pajtim me Listat 
siguruese-teknike të materialeve 
(LSTM) 

-Inspektimi vizuel dhe 
shqyrtimi i dokumenteve 
në lidhje me: 

- Grumbullimi përkatës dhe 
magazionimi i substancave të 
rrezikshme dhe toksike (duke 
përfshirë edhe me karburant) 
dhe mbeturinat 

- Transporti i mbeturinave të 
rrezikshme vetëm nga ana e 
kompanive të autorizuara, 

- Kontrollimi i deklaracioneve të 
ngjyrave dhe tretësve të blerë 
(shmangia e ngjyrave dhe tretësve 
të rrezikshëm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vazhdimisht, kur hiqen 
mbetjet 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mbikqyrje, 

Inspektim 

Realizues - ofertues 

Mbikqyrje 

 
 
 
 
 
 
 
 

Një pjesë e 
shpenzimeve 
të rregullta të 
Realizuesit 

Është përfshirë në 
buxhetin e projektit 

 



LISTA E KONTROLLIT  (ÇEK-LISTA) PËR PLANIN PËR MENAXHIM ME MJEDISIN JETËSORË DHE ASPEKTET SOCIALE (PMMJAS) 
Qendra ditore për personat në moshë të vjetër për dhënien e ndihmës në kushte shtëpiake  

 

27 

 

 

 
PJESA 3: PLANI I MONITORIMIT 

 

 
Cili 

 
Parametër do të 
ndiqet? 

 

 
Ku 

 
Do të ndiqen parametrat? 

 
Si 

 
Do të ndiqen parametrat (çfarë 

duhet të matet dhe si)? 

 
Kur 

 
Do të ndiqen parametrat 

 (koha dhe frekuenca)? 

 

 
Kush 

 
Do të ndjekë parametrin 

– (përgjegjësia)? 

Sa 
 

 
Është harxhimi 

në lidhje me 

realizimin e 

ndjekjes 

 

Faza operative 

Plani për mirëmbajtjen e 
rregullt të instalimeve në 
qendrër (rrjeti i 
ujësjellësit, rrjeti i 
kanalizimit, rrjeti elektrik, 
rrjeti i ujit të nxehtë) 

 
 
 

 
/ 

 
 
 

Kontrollimi i Planit për 

mirëmbajtjen e rregullt dhe 

parandaluese 

 
 
 

Para fillimit të punës të 

qendrës 

 
 

Përfaqësues nga Komuna e Çairit 

Inspektori nga komuna 

Persona përgjegjës të punësuar 

në qendër 

 
 
 

 
Buxheti i komunës 

 
Plani për mbrojtje nga 
zjarret 
 

Para fillimit me punë të qendrës 

Të sigurohet se janë zbatuar të 

gjithë masat për mbrojtje nga 

zjarri  

 
 

Kontrolli i planit 

 

Në fillimit të punës të 

qendrës 

 

Personi përgjegjës i punësuar në 

qendër 

 

 
Buxheti i komunës 

 

 
Plani për menaxhimin 
me mbeturinat 

 

 
/ 

 
Kontrolli i planit për menaxhim me 

mbeturina e qendrës 

 
Para fillimit të punës në 

qendër 

Përfaqësues nga Komuna e Çairit 

Inspektori komunal 

Persona përgjegjës të punësuar 

në qendër 

 

 
Buxheti i komunës 
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АNEKSI II: Përshkrimi i lokacionit 

Fotografia 1 Mikrolokacioni i zonës projektuese në Komunën e 
Çairit 
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Fotografia 2 Pamje nga qendra para rekonstruktimit 
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Shtojca III: Aspektet në lidhje me KOVID-19 në projektet për punët 

ndërtimore/të ndërtimit 
Duke patur parasysh situatën e re me dukurinë e virusit KOVID 19, krahas masave standarde për siguri 

dhe mbrojtje në punë, nevojitet që të zbatohen masat për mbrojtje nga KOVID 19. 

Realizuesit, pa dyshim, do të përballen me shumë sfida në situatën e re, siç janë: 

 Pamundësia që të blihet pajisje mbrojtëse dhe mjete për dezinfektim për shkak të deficitit të 
tyre të treg; 

 Mungësia e fuqisë punëtore për shkak të lëvizjes të kufizuar dhe mungesave në punë; 

 Pamundësia që të sigurohen materiale dhe pajisje për punë për shkak të mungesës në të gjithë 
segmentet e jetës në vend; 

 Shqetësimi i punëtorëve për mjetet e nevojshme për jetesë për shkak të vëllimit të zvogëluar 
të punës, etj. 

Aktiviteti prioritar të cilin është e domosdoshme që ta ndërmarrin Realizuesit, paraqet realizimin e 

masave për mbrojtje nga KOVID 19 të miratuara nga ana e Qeverisë të Republikës të Maqedonisë së 

Veriut me propozim nga Komisioni për sëmundje ngjitëse dhe Ministria e shëndetësisë. Këto masa 

duhet që vazhdimisht dhe në kontinuitet të përditësohen në pajtim me dispozitat më të reja të 

marra nga ana e Qeverisë. Realizuesi duhet të caktojë person përgjegjës që do të ndjekë masat e 

miratuara nga Qeveria dhe i cili do i zbatojë të njëjtat në punë në zonën e lokacionit projektues. 

Në linqet vijuese nga ueb-faqet e institucioneve nacionale përgjegjëse për KOVID 19, Realizuesi mund 

të gjejë dhe shfrytëzojë informacione të përditësuara dhe rekomandime: 

 Qeveria e Republikës të Maqedonisë së Veriut - https://vlada.mk/node/20488?ln=en-gb 

 Ministria e shëndetësisë - http://zdravstvo.gov.mk/korona-virus/ 

 Ministria për punë dhe politikë sociale - http://mtsp.gov.mk/covid-19.nspx 

 Ministria për transport dhe lidhje - http://mtc.gov.mk/Preporaki%20od%20Vlada 

 Faqja zyrtare për KOVID – 19 - https://koronavirus.gov.mk/en 

Në nivel nacional, krahas masave të marra nga ana e Qeverisë për mbrojtje nga KOVID 19, Shoqata 

maqedonase për mbrojtje në punë ka përgatitur “Udhërrëfyesin për siguri dhe shëndet në punë në 

zonën e ndërtimit për parandalimin nga virusi korona”. Udhërrëfyesi përmban masa të cilat do të 

duhet që të zbatohen nga Realizuesi me qëllim të heqjes të mënyrave të mundshme për marrjen dhe 

përcjelljen e KOVID 19 ndërmjet të punësuarve në zonën e ndërtimit. 

Udhërrëfyesi në disa kapituj, me më shumë detaje, përmban: 

 Sfidat në ndërtim; 

 Detyrimet e realizuesit; 

 Detyrimet e të punësuarve; 

 Detyrimet e investitorëve; 

 Mënyrat e vendosjes nëse ka rast të dyshimtë apo rast të të sëmurëve me KOVID 19; 

https://vlada.mk/node/20488?ln=en-gb
http://zdravstvo.gov.mk/korona-virus/
http://mtsp.gov.mk/covid-19.nspx
http://mtc.gov.mk/Preporaki%20od%20Vlada
https://koronavirus.gov.mk/en
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 Kontakt telefoni i institucioneve përgjegjëse nacionale me të cilat duhet të kontaktohet nëse 
paraqitet ndonjë person i sëmurë me KOVID 19. 

Teksti i “Udhërrëfyesit për siguri dhe shëndet në punë në ndërtimtari për parandalimin e korona 

virusit” në gjuhën maqedonase mund të shihet në këtë link: http://mzzpr.org.mk/wp-

content/uploads/2020/04/covid19- 

%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2% 

D0%BE.pdf. 

Krahas kërkesave në nivel nacional, Realizuesi duhet që njëkohësisht të realizojë edhe kërkesat që 

janë futur respektivisht prezantuar nga Banka botërore në lidhje me mbrojtjen nga KOVID 19. 

Në lidhje me çështjet që lidhen me KOVID 19 për projektet e ndërtimtaritsë/punëve ndërtimore, të 

dhëna nga ana e Bankës Botërore (duke ndjekur rekomandimet nga Organizata Botërore 

Shëndetësore – OBSH), të njëjtat janë ndarë në disa segmente/çështje dhe janë paraqitur detajisht 

në Tabelën 1. 

Tabela 1 Aspektet e rekomanduara nga Banka Botërore në lidhje me KOVID-19 në projektet e 

ndërtimtarisë-punëve ndërtimore 

Aspektet në lidhje me KOVID-19 në fushën e projekteve të ndërtimtarisë/punëve ndërtimore 

Çështjet në lidhje me 
Kovid -19 

Llojet e aktiviteteve 

Realizuesi duhet të përcaktojë masat për veprim në situatat me KOVID-19 duke marrë parasysh 
lokacionin, resurset ekzistuese projektuese, disponueshmërinë e furnizimeve, kapacitetin e 
shërbimeve lokale shëndetësore/shërbimeve të ndihmës të shpejtë, shkallën deri në të cilën virusi 
është i pranishëm në zonë. 

Njësia për realizimin e projektit pranë MPPS dhe Realizuesi duhet të përcaktojnë procedurat 
konkrete për veprim në lidhje me çështjet që lidhen me KOVID-19 në zonën e ndërtimit. 
Procedurat duhet të realizohen, dokumentohen dhe përditësohen në pajtim me ndryshimet e 
fundit të prezantuara nga ana e Qeverisë dhe kushtet e zonës të ndërtimit. 
Vlërësimi i 
karakteristikave 
të fuqisë 
punëtore 
 

 
 
 

•Realizuesi duhet të përgatisë profil të detajuar për fuqinë punëtore të projektit, 
akvitetet kryesore të punës, orarin e kryerjes të aktiviteteve të tilla, kohëzgjatjen e 
ndryshme të marrëveshjeve dhe rotacioneve të punëtorëve për angazhimin e tyre 

 •Kjo duhet të përfshijë edhe kontrollin e të punësuarve që janë vendosur në 
shtëpitë e tyre (dmth të punësuarit nga bashkësia lokale), të punësuarit të cilët 
janë vendosur në bashkësinë lokale dhe punëtorët që janë vendosur në vetë 
lokacion (dmth kampi për vendosjen e të punësuarve). Atje ku është e mundur, 
duhet të identifikohen edhe punëtorët të cilët ndoshta janë në rrezik të madh nga 
KOVID-19, ata që tashmë kanë probleme ekzistuese shëndetësore apo që janë 
përndryshe në rrezik 

 •Duhet të shqyrtohen edhe mënyrat për të minimizuar lëvizjen brenda dhe jashtë 
lokacionit. Kjo mund të përfshijë kohëzgjatjen e marrëveshjeve ekzistuese, që të 
shmanget kthimi i punëtorëve që të kthehen në punë në zonat e rrezikuara, apo 
të kthehen në lokacionet nga zonata e rrezikuara. 

Hyrje/dalje nga 

lokacioni i punës 

dhe kontrolla 

gjatë fillimit të 

punës 

 

•Vendosja  e sistemit të kontrollit nlë hyrje/dalje nga lokacioni, sigurimi i kufijve 
të lokacionit dhe përcaktimi i vendeve të caktuara për hyrje/dalje (nëse nuk 
janë përcaktuar më parë). 
Hyrje/dalje nga lokacioni duhet të dokumentohen/evidentohen; 
•Trajnimi për personelin për sigurimin e sistemit të (përmirësuar) që është 
vendosur për qëllimin e sigurimit në lokacion dhe kontrollimi i hyrjes dhe daljes  
 

http://mzzpr.org.mk/wp-content/uploads/2020/04/covid19-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
http://mzzpr.org.mk/wp-content/uploads/2020/04/covid19-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
http://mzzpr.org.mk/wp-content/uploads/2020/04/covid19-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
http://mzzpr.org.mk/wp-content/uploads/2020/04/covid19-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
http://mzzpr.org.mk/wp-content/uploads/2020/04/covid19-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
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 dhe sjellja që pritet prej tyre që pritet prej tyre gjatë realizimit të sistemit të tillë 
dhe çfarëdo çështje të caktuara në lidhje me KOVID -19; 
•Trajnimit i personelit që do jetë përgjegjës për mbikqyrje në hyrje të lokacionit, 
sigurimi i resurseve të nevojshme që të mund ta dokumentojnë hyrjen e 
punëtorëve, realizimin e kontrollave të temperaturës dhe evidentimi i detajeve 
për secilin punëtor të cilit nuk i lejohet hyrja; 
•Sigurimi se punëtorët janë të aftë për punë para se të hyjnë në lokacion apo 
para se të fillojnë me punën. Edhepse tashmë duhet të jenë vendosur 
procedura për këtë çështje, vëmendje e veçantë duhet t’u kushtohet 
punëtorëve me probleme të përhershme shëndetësore apo që përndryshe janë 
në rrezik. Duhet të merret parasysh demobilizimi i personelit me probleme të 
përhershme shëndetësore; 
•Kontrollimi dhe evidentimi i temperaturës të punëtorëve dhe personave tjerë 
të cilët hyjnë në lokacion apo për të cilët nevojitet vetëparaqitje para apo gjatë 
hyrjes në lokacion; 
•Sigurimi i raporteve të përditshme për punëtorët para fillimit me punë, me 
fokus në aspektet specifike në lidhje me KOVID-19, duke përfshirë normat për 
sjellje gjatë kollës, higjienën e duarve dhe masat e distancimit, me zbatimin e 
demonstrimeve dhe metodave pjesëmarrëse; 
•Gjatë informimeve/raporteve ditore, përkujtimi i punëtorëve që të ndiqen vetë 
në lidhje me simptomat potenciale (ethe, kollë dhe simptoma tjera respiratore) 
dhe të informojnë eprorët e tyre apo personin përgjegjës për KOVID-19 nëse 
kanë simptoma apo nëse nuk ndjehen mirë; 
• Punëtorët nga zona e rrezikuar apo që ka qënë në kontakt me personin e 
sëmurë duhet të pengohet që të mos kthehet në lokacion në periudhën prej 14 
ditësh apo (nëse është e mundur), ai punëtorë duhet të izolohet për periudhën 
prej 14 ditësh; 
• Punëtorit të sëmurë nuk do i lejohet hyrje në lokacion dhe i njëjti do të 
udhëzohet në entet lokale shëndetësore nëse nevojitet apo do të kërkohet 
izolimi i tij në kushte shtëpiake në periudhë prej 14 ditësh. 
 

Higjiena e 

përgjithshme 
Vendosja e posterëve (afisheve) dhe shenjat reth lokacionit, me fotografi dhe 
tekst në gjuhët lokale (MK/ALB/TU); 
•Të sigurohet se në vendet ku lahen duart ka sapun, letër për të fshirë për një 
përdorim dhe shporta të mbyllura për mbeturina të cilat janë vendosur në 
vende kryesore të lokacionit, duke përfshirë hyrje/daljet nga zonat e punës; atje 
ku ka banjo, bufe me ushqim (menzë) apo shpërndarje të ushqimit apo 
sigurohet ujë për pije; në hapësirat e vendosjes (akomodimit) për punëtorët; në 
stacionet e mbeturinave; në shitore; dhe në hapësirat e përbashkëta. Duhet të 
sigurohen pajisje për larjen e duarve atje ku nuk ka apo nuk janë përkatëse. 
Mund të shfrytëzohet edhe mjet për dezinfektim me alkohol (nëse ka, 60-95% 
alkohol); 
Trajnim për punëtorët dhe personelin në lokacion për shenjat dhe simptomat e 
KOVID-19, si përhapet, si të mbrohen (duke përfshirë edhe larjen e rregullt të 
duarve dhe distancimi social) dhe çfarë të bëjnë nëse ata apo persona tjerë 
kanë simptoma; 
•Sigurimi i një pjesë të kapaciteteve për akomodim për punëtorët si pjesë për 
vetëizolim, si dhe izolimi më formal i personelit që ndoshta është infektuar. 
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Pastrimi dhe heqja 
e mbeturinave 
 

Sigurimi i pajisjes përkatëse për pastrim, materialet dhe mjetet për dezinfektim të 
personelit përgjegjës për pastrim; 
•Trajnim për personelin për pastrim të procedurave përkatëse për pastrim dhe 
intervali përkatës për pastrim në zonat të cilat shfrytëzohen shumë apo të cilat janë 
me rrezik të lartë; 
•Kur pritet se personat përgjegjës për higjienë do të duhet të fshijnë zonat të cilat 
kanë qënë apo për të cilat dyshohet se janë të kontaminuara me KOVID-19, atyre  
do të duhet t’u sigurohet PPM (paijsje personale mbrojtëse): mbulesa dhe mantela, 
dorëza, mbrojtëse për sytë (maska, dorëza dhe ballik) dhe çizmet apo këpucët e 
mbyllura të punës. Nëse nuk është e disponueshme PPS, personave përgjegjës për 
higjienë duhet t’u sigurohen alternativat më të mira të mundshme; 
•Trajnim për personat përgjegjës për higjienë përkatëse (duke përfshirë larjen e 
duarve) para, gjatë dhe pas përfundimit të pastrimit; për mënyrën e shfrytëzimit të 
sigurtë të PPM (atje ku është e nevojshme); për kontrollin e mbeturinave (duke 
përfshirë PPM të përdorur dhe materialet për pastrim); 
• Mbeturinat mjekësore të gjeneruara gjatë sigurimit të kujdesit për të punësuarit e 
sëmurë  duhet të grumbullohen në mënyrë të sigurtë dhe të depozitohen në enët e 
përcaktuara – kontejnerët apo qeset dhe të trajtohen dhe depozitohen me ndjekjen 
e kërkesave relevante (për shembull, ato nacionale - 
http://www.moepp.gov.mk/?nastani=%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be 

% d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0- 
%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a% 
d0%b5-%d1%81%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b4- 
%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80). 

Nëse nevojitet që të digjen mbeturinat mjekesore, kjo duhet të realizohet me 

kohëzgjatje sa më të kufizuar që mundet. Mbeturinat duhet të zvogëlohen dhe 

ndahen, ashtuqë do të digjet vetëm sasi më e vogël e mbeturinave. 

Përshtatja e 
praktikave të 
punës 

Zvogëlimi i madhësisë të ekipeve të punës; 
•Kufizimi i numrit të punëtorëve në lokacion në periudhën e caktuar kohore; 
•Ndrrimi i rotacionit të punës prej 24 orësh; 
•Përshtatja apo ridizajnimi i proceseve të punës për aktivitetet dhe detyrat 
konkrete të punës që të mundësohet distancimi social dhe trajnimi për të 
punësuarit në këto procese; 
•Vazhdimi me realizimin e trajnimeve standarde të sigurisë, duke shtuar aspektet 
shtesë në lidhje me KOVID-19. Trajnimi duhet të përfshijë shfrytëzimin përkatës të 
PPM. Edhepse në datën e këtij njoftimi udhëzimi i përgjithshëm është se për 
punëtorët ndërtimorë nuk nevojitet PPM e veçantë për KOVID-19, i njëjti duhet të 
revidohet rregullisht; 
•Pauzat të organizohen (atje ku është e mundur) në kushte të jashtme në kuadër të 
lokacionit; 
• Shqyrtimi i mundësisë për ndryshimin e vendosjes të bufesë dhe realizimi me faza 
të hajeve që të mundësohet distancimi social dhe qasja në faza deri te dhe/ose 
kufizimi i përkohshëm i qasjes deri te objektet rekreative që mund të jenë në 
lokacion, duke përshirë edhe palestrat 
• Në momentin e përcaktuar mund të jetë e nevojshme që të revidohet orari 
gjithëpërfshirës i projektit, të vlerësohet shkalla deri te e cila i njëjti duhet të 
përshtatet  (apo tërësisht të ndërpritet me punët) që të pasqyrohen praktikat e 
arsyeshme të punës, ekspozimi potencial i punëtorëve dhe të komunitetit dhe 
disponueshmëria e furnizimeve, duke marrë parasysh këshillat dhe udhëzimet e 
Qeverisë. 

 

http://www.moepp.gov.mk/?nastani=%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80
http://www.moepp.gov.mk/?nastani=%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80
http://www.moepp.gov.mk/?nastani=%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80
http://www.moepp.gov.mk/?nastani=%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80
http://www.moepp.gov.mk/?nastani=%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80
http://www.moepp.gov.mk/?nastani=%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80
http://www.moepp.gov.mk/?nastani=%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80
http://www.moepp.gov.mk/?nastani=%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80
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Shërbimet 
projektuese të 
projektit 

Zgjerimi i infrastrukturës shëndetësore dhe përgatitja e vendeve në të cilat 
mund të izolohen pacientët. Kapacitetet për izolim duhet të vendosen më larg 
nga kapacitetet akomoduese për punëtorët dhe vendi i kryerjes të aktiviteteve 
vijuese. Atje ku është e mundur, punëtorëve duhet t’u mundësohet hapësirë me 
ventilim të mirë (dritare të hapura dhe derë). Atje ku nuk është e mundur, në kapacitetet 
për izolim duhet të mundësohet distancë prej së paku 1 metër ndërmjet punëtorëve që janë në të 
njëjtën dhomë, dhe nëse është e mundur, punëtorët do të ndahen me perde. Punëtorët e sëmurë 
duhet të jenë me lëvizje të kufizuar, të shmangin kapacitetet  dhe hapësirat e përbashkëta dhe të 
ndalohet vizita derisa nuk kalon periudha prej 14 ditësh në të cilën nuk kanë 
simptoma. Nëse duhet të përdoren hapësirat dhe kapacitetet e përbashkëta (për 
shembull kuzhinat apo bufetë për ushqim), hapësirat do të mund të vizitohen vetëm kur 
nuk ka punëtorë të pranishëm të infektuar, kurse hapësirat/kapacitetet duhet të 
pastrohen para dhe pas shfrytëzimit. 
•Trajnimi për personelin mjekësorë, që duhet të përfshijë këshillat ekzistuese të 
OBSH për KOVID -19 dhe rekomandimet për specifikat e KOVID-19. Atje ku ka 
dyshim për infektim me KOVID-19, personat mjekësorë në lokacion duhet të 
ndjekin udhëzimet e përkohshme të OBSH-së për parandalim dhe kontroll të 
infektimit gjatë sigurimit të kujdesit shëndetësorë në rast se ka dyshim për 
infektim me koronavirusin e ri (nCoV); 
•Vlerësimi i rezervave ekzistuese të pajisjes, furnizimeve dhe ilaçeve të vetë 
lokacionit, dhe sigurimi i rezervave shtesë atje ku është e nevojshme dhe e 
mundur. Kjo mund të përfshijë PPM mjekësore, siç janë mbulesat, mantelat, 
maskat mjekësore, mbrojtje për sytë, etj..; 
• Shqyrtimi i metodave ekzistuese për veprim me mbeturinat mjekësore, duke 
përfshirë edhe sistemet për magazionim dhe depozitim. 

 

Shërbimet lokale 
dhe mjekësore 

• Realizimi i diskutimeve preliminare me kapacitet relevante mjekësore, për 
vërtetimin e punëve të cilat duhet të bëhen në rast të punëtorëve të sëmurë për 
të cilët nevojitet udhëzim;  
• Sigurimi i informacioneve në lidhje me resurset dhe kapacitetet e shërbimeve 
lokale mjekësore (për shembull, numri i shtretërve, disponueshmëria e personelit 
të trajnuar dhe rezervat themelore); 
•Sqarimi i detajeve për mënyrën në të cilën i punësuari i infektuar do të 
transferohet deri te kapacitetet mjekësore, dhe kontrollimi i disponueshmërisë 
të transportit të tillë; 
•Me shërbimet lokale mjekësore/entet e veçata mjekësore të dakordohet 
përfshirja e shërbimeve që duhet të sigurohen, procedura për pranim të 
pacientëve dhe (atje ku është relavante), shpenzimet potenciale për pagesë; 
•Gjithashtu, duhet të përgatitet procedura ashtuqë menaxheri i zonës të 
ndërtimit do të dijë se çfarë duhet të bëjë në rast se shkaktohet vdekja e të 
punësuarit të sëmurë nga KOVID-19. Edhepse edhe më tutje vazhdojnë të 
zbatohen procedurat standarde projektuese, KOVID-19 mund të inicojë edhe 
çështje tjera për shkak të natyrës infektuese të sëmundjes. Projekti duhet të 
bashkëpunojë me pushtetet lokale relevante që të koordinohen procedurat, duke 
përfshirë mënyrat për njoftim dhe kërkesat tjera në pajtim me ligjet nacionale; 
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Rastet apo 
përhapja e 
virusit 

Nëse punëtori ka simptoma të KOVID -19 (për shembull, ethe, kollë e thatë, 
pamundësi), punëtori duhet menjëherë të largohet nga aktivitetet e punës 
dhe të izolohet në lokacion; 
•Punëtori duhet të bartet deri te kapacitetet lokale shëndetësore që të bëhet 
testimi (testimi është i disponueshëm dhe i lejuar në pajtim me legjislacionin 
nacional); 
•Nëse testi është pozitiv me KOVID -19 apo nëse punëtori duhet edhe më 
tutje të mbesë në izolim. Izolimi mund të realizohet në lokacionin e punës apo 
në kushte shtëpiake. Nëse është në kushte shtëpiake, punëtori duhet të 
bartet në shtëpinë e tij në transportin e organizuar nga ana e projektit; 
•Në vendin ku është i pranishëm punëtori duhet të realizohen procedurat 
themelore për pastrim me mjete për dezinfektim me përmbajtje të lartë të 
alkoholit para se të mund të fillojë me punë në atë vend. Mjetet të cilat i ka 
shfrytëzuar punëtori duhet të pastrohen me mjet për dezinfektim, kurse PPS 
duhet të largohet; 
• Duhet të kërkohet nga bashkëpunëtorët/kolegët (dmth punëtorët me të 
cilat punëtori i sëmurë ka qënë në kontakt të afërt) të ndërpresin punën dhe 
të vetëizolohen për periudhë prej 14 ditësh, edhe nëse nuk kanë simptoma; 
• Familja dhe kontaktet tjera të afërta të punëtorit duhet të izolohen në 
karantin për periudhë prej 14 ditësh, edhe nëse kanë simptoma; 
•Nëse vërtetohet rasti me KOVID -19 te punëtori në lokacion, duhet të kufizohet 
qasja e vizitorëve në lokacion, kurse grupet e punës duhet të izolohen njëri deri 
te tjetri sa më shumë që është e mundur; 
•Nëse punëtorët jetojnë në shtëpitë e tyre dhe kanë anëtarë nga familja te i 
cili është vërtetuar KOVID -19 apo ekziston dyshimi për rast me KOVID -19, 
punëtorët e tillë duhet të vetëizolohen dhe nuk guxon t’ju lejohet hyrje në 
lokacionin projektues për periudhën prej 14 ditësh, edhe nëse nuk kanë 
simptoma; 
•Punëtorëve duhet edhe më tutje t’u paguhen rrogat gjatë kohëzgjatjes të 
sëmundjes, izolimit dhe karantimit, apo nëse kërkohet të ndërpresin punën, 
në pajtim me legjislacionin nacional; 
•Punëdhënësi duhet të paguajë për kujdesin mjekësorë për punëtorin (pa 
dallim nëse është në lokacion apo në spitalin lokal apo në klinikë). 

Vazhdimësia e 
furnizimeve dhe 
aktiviteteve 
projektuese 
 

Përcaktimi i personave të cilët do të jenë zëvendësime për personat nga ekipi 
për menaxhim me projektin (Njësia për realizimin e projektit pranë MPPS, 
Mbikqyrje, realizues, nënrealizues) nëse të njëjtët sëmuren, dhe nevojitet të 
informohet se cilët janë ato persona që njerëzit të njihen me organizimin e 
përcaktuar; 
•Dokumentimi i procedurave që të gjithë të dijnë se cili është roli i tyre dhe të 
mos varen nga njohuritë e një personi; 
• Të kuptuarit e zinxhirit për furnizimin e nevojshëm me energji, ujë, ushqim, 
rezerva të ushqimit për pastrim, shqyrtim të ndikimeve potenciale mbi të njëjtin 
dhe për alternativat e disponueshme. Është me rëndësi shqyrtimi i hershëm dhe 
proaktiv i zinxhirëve ndërkombëtarë, rajonal dhe zinxhirët nacional për 
furnizim, sidomos për ato furnizime që janë kryesore për projektin (për 
shembull, karburant, ushqim, rezerva mjekësore, furnizime për pastrim dhe 
furnizime tjera kryesore). Planifikimi i ndërprerjes 1-2 mujore të sigurimit të 
materialit të domosdoshëm (lëndë e parë) mund të jetë përkatës për projektet 
për zonat më të larguara 
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  •porositja/furnizimi me rezervat e domosdoshme. Nëse nuk është e 
disponueshme, të shqyrtohen alternativat (atje ku është e realizueshme); 

• Shqyrtimi i arranzhimeve ekzistuese të sigurisë dhe nëse të njëjtat do të jenë 
të përshtatshme në rast të ndërprerjes të aktiviteteve të zakonshme 
projektuese; 
•Të shqyrtohet në cilin moment do të mund të ishte e nevojshme që projekti në 
mënyrë domethënëse të zvogëlojë aktivitetet apo në tërësi të ndërpres punën, 
dhe çfarë duhet të bëhet që të sigurohet përgatitja përkatëse për të njëjtën, si 
dhe fillimi i sërishëm i punëve kur kjo do të jetë e mundur apo e përshtatshme. 

Planet për situatat 
e 
paparashikueshme
/të 
jashtëzakonshme  
në rast të 
epidemisë 
 

 
 
 
 
 
 

Në planin për situatat e paparashikueshme/të jashtëzakonshme që duhet të 
përgatitet për secilin lokacion duhet të përfshihen procedurat që do të zbatoheshin 
në rast se KOVID-19 arrin në lokacion. Plani për situata të paparashikueshme/të 
jashtëzakonshme duhet të përgatitet në konsultime me entet shëndetësore 
nacionale dhe lokale dhe duhet të ndiqen udhëzimet për reagim në rast të KOVID-
19, që të sigurohet se ka procedura të vendosura për izolim efektiv, kujdes dhe 
trajtim të punëtorëve që janë infektuar me KOVID-19. Plani për situatat e 
paparashikueshme/të jashtëzakonshme duhet të përfshijë edhe reagimin në rast të 
numrit më të madh të punëtorëve të sëmurë, kur ka gjasa se qasja deri te dhe nga 
lokacioni do të kufizoheshin që të parandalohet përhapja 

 Duhet të përgatiten plane për situatat e paparashikueshme/të jashtëzakonshme 
dhe punëtorët duhet të informohen për të njëjtat në lidhje me : 
Procedurat për izolim dhe testim të punëtorëve (dhe për ato me të cilët kanë 
qënë në kontakt) të cilët kanë simptoma 

 • Kujdesi dhe trajtimi i punëtorëve, duke përfshirë edhe se ku edhe si do të 
sigurohen ato; 

• Sigurimi i rezervave përkatëse të ujit, ushqimit dhe rezervave mjekësore dhe 
pajisje për pastrim në rast të epoidemisë në lokacion, sidomos nëse qasja deri te 
vendi është kufizuar apo ka lëvizje të kufizuar të rezervave/furnizimeve 

    Më konkretisht, në plan duhet të theksohet se çfarë duhet të bëhet nëse personi 
i caktuar infektohet nga KOVID-19 në lokacionin e punës. Me planin duhet: 

 •Të përcaktohen procedurat për izolim të personit në hapësirë apo vendin ku i 
njëjti do të izolohet nga personat tjerë në vendin e ngjarjes, kufizimi i numrit të 
personave të cilët kanë kontakt me personin dhe kontaktimi i pushteteve lokale 
shëndetësore. 

   •Të shqyrtohet se si të identifikohen personat që janë në rrezik (për shembull, 
për shkak të gjendjeve të mëparshme shëndetësore siç janë diabeti, sëmundjet e 
zemrës dhe pulmonare, apo për shak të moshës të vjetër) dhe si t’u sigurohet 
mbështetje, pa krijuar stigmatizim dhe diskriminim në vendin e ngjarjes, 
   •Shqyrtimi i planeve të situatave të paparashikueshme/jashtëzakonshme dhe 
procedurat në vazhdimësi të punës nëse ka epidemi në bashkësinë fqinjësore 

Në planet për situatat e paparashikueshme/të jashtëzakonshme duhet të merren 
parasysh procedurat për magazionim dhe largim të mbeturinave mjekësore, 
vëllimi i të cilave mund të rritet dhe që mund të infektohet disa ditë (në varësi 
nga materiali). Duhet të diskutohet dhe dakordohet mbështetja e cila mund të 
jetë e nevojshme për të siguar personelin mjekësor, si dhe për procedurat për 
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 transport (pa rrezik nga infektimi i kryqëzuar) i punëtorëve të sëmurë deri te 
entet për kujdesin intensiv apo deri te entet shëndetësore nacionale. 
Në planet për situatat e paparashikueshme/jashtëzakonshme duhet, gjithashtu, 
të shqyrtohet mënyra për mbajtjen e sigurisë të punëtorëve dhe komunitetit në 
lokacion nëse mbyllen lokacionet në pajtim me politikat nacionale apo 
korporative, nëse ka ndërprerje në punë apo nëse infektohet një numër më i 
madh i punëtorëve. Është e rëndësishme që masat për siguri në vendin e punës 
të revidohen nga ana e ekspertit për siguri dhe të zbatohen para ndërprerjes të 
punës në vendin e punës.  

Trajnimi dhe 
komunikimi me 
punëtorët 
 

Informimi i rregullt dhe bashkëpunimi me punëtorët (për shembull, përmes 
trajnimit, këshillave të komunës, takimet joformale për temat e sigurisë) ku 
theksohen punët të cilat i realizon udhëheqësia që të përballet me rreziqet nga 
KOVID-19. Punëtorëve duhet t’u jepet mundësia që të shtrojnë pyetje, të 
tregojnë shqetësimin dhe të japin propozime; 
• Në trajnim duhet të shqyrtohen çështjet në lidhje me diskrimin apo 
paragjykimet nëse punëtori sëmuret dhe sqarohet trajektorja e virusit, ku 
punëtorët kthehen në punë; Me trajnimin duhet të përfshihen të gjithë çështjet 
të cilat janë zakonisht të nevojshme për lokacionin e punës, duke përfshirë edhe 
përdorimin e procedurave të sigurisë, përdorimi PPM për ndërtimtari, çështje në 
lidhje me sigurinë dhe shëndetin në punë dhe kodeksi i sjelljes, duke marrë 
parasysh se ndoshta ka patur përshtatje të praktikave të punës; 
•Komunikimet janë të qarta, të bazuara në fakte dhe të dizajnuara ashtuqë 
mund të kuptohen lehtësisht nga ana e punëtorëve, për shembull, përmes 
paraqitjes të posterëve për larjen e duarve dhe distancimit social dhe për atë se 
si duhet të veprohet nëse punëtori ka simptoma. 

Komunikimi 
dhe kontakti 
me bashkësinë 

Komunikimi duhet të jetë i qartë, i rregulltë, i bazuar në fakte dhe i dizajnuar 
ashtuqë do të jetë lehtësisht i kuptueshëm për popullsinë në territorin e të cilës 
realizohet projekti; 
•Gjatë komunikimit duhet të shfrytëzohen mjetet e disponueshme. Në të 
shumtën e rasteve nuk do të jetë e mundshme që të realizohet takimet ball për 
ball respektivisht me prezencë fizike me komunën apo me popullsinë. Duhet të 
shfrytëzohen format tjera të komunikimit: platformat onlajn (elektronike), 
mediat sociale, posterët, pamfletët, radiot, porositë tekstuale, takimet virtuale.  
Te mjetet e shfrytëzuara duhet të merret parasysh aftësia e qytetarëve që të qasen, që të 
sigurohet se komunikimi ka arritur deri te këto grupe; 
•Komuna duhet të njihet me procedurat të cilat janë vërtetuar në lokacion që të 
shqyrtohen çështjet në lidhje me KOVID-19. Këtu duhet të përfshihen të gjitha 
masat të cilat zbatohen për kufizimin apo për ndalesën e kontakteve ndërmjet 
punëtorëve dhe komunës. Komuna duhet të njihet me procedurat për hyrje/dalje 
nga lokacioni, trajnimi që është siguruar për punëtorët dhe procedurat të cilat do 
të ndiqen nga ana e projektit nëse sëmuret ndonjë punëtor. 

Njoftimi për 

Kovid -19 
Realizuesi duhet të paraqesë epideminë për një incident “Serioz” Realizuesi 
duhet të informojë Huamarrësin për çfarëdo problemi apo probleme  në lidhje 
me sigurimin e kujdesit për punëtorët e sëmurë apo lokacionet projektuese, 
sidomos nëse shkalla e infektimit afrohet deri në 50% të fuqisë punëtore. 

 


