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RREGULLORE E HIGJENËS PERSONALE TË PUNONJËSVE ARSIMORË, 
NXËNËSVE  DHE TË MJEDISEVE  FIZIKE TË INSTITUCIONIT ARSIMORE PËR 

MBROJTJEN NGA COVID -19. 
 

Kjo rregullore bazohet në: 

 
1. Urdher nr. 31 datë 28.01.2020 “ Për miratimin e rregullores për funksionimin e institucioneve 

arsimore parauniversitare në Republikën e Shqipërisë” 

2. Urdhër i MASR nr. 591 datë 09. 03. 2020 “Për ndërprejrjen e procesit mësimor në të gjitha 

institucionet arsimore publike dhe jopublike ‘i ndryshuar’ 

3. Aktin Normativ të Këshillit të Ministrave nr.3, datë 15.3.2020, “Për marrjen e masave të 
veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit shkaktuar nga 
COVID19” 

4. Urdher i ASCAP nr. 45 datë 29.04.2020 “Per organizmin e mësimit, vleresimin e nxënësve dhe 

mbylljen e vitit shkollor 2019 – 2020 per klasen XII”. 

5. Urdhrin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtes Sociale nr. 289, datë 04.05.2020, Për 
miratimin e udhëzuesit “Për masat ndaj COVID-19 që duhet të ndërmarrin institucionet 
arsimore” 

6. Dokumentin COVID – 19 – startegjia e rihapjes të MSHMS dhe ISHP. 

 
I  – PER NXËNËSIT: 

 
1. HYRJA DHE DALJA NGA MJEDISET E SHKOLLËS 

 

 Mësimi do të zhvillohet cdo ditë nga e hëna - e premte brenda orarit 08:00 – 14:00 

 Hyrja në shkollë bëhet sipas parimit të distancimit social (2 m largësi) duke ndjekur 

shigjetat orientuese në oborr dhe mjediset e tjera të shkollës. Cdo person hyn i vetëm 

(jo i shoqëruar) në shkollë. Hyrja në shkollë do të bëhet pasi nxënësit apo  personeli 

janë vendosur  në radhë një e nga një. 

 Oficeri i sigurise kryen procedurën për cdo nxënës cdo ditë në derën hyrëse të 

shkollës: 

- Mat temperaturën me termometër digjital 

- Sprucon me alkool 60% ose dezinfektantë të tjerë në duar cdo nxënës. 

- Kontrollon të gjithë nxënësit nëse janë të pajisur me maskë, doreza etj. 

- Në rastet që konstaton nxënës të pa pajisur, nuk i lejon  të hyjnë në shkollë.  



 Nxënësi i cili ka simptoma të ngjashme apo temperaturë përpara se të vijë në shkollë, 

njofton mësuesin kujdestar ose OS për këto simptoma. Ky i fundit verifikon nëse 

nxënësi është sëmurë apo jo dhe nëse rezulton pozitiv, e shoqëron këtë të fundit në 

mjedisin e posacëm (klasa karantinë), njofton 127 dhe më pas njofton prindin e 

nxënësit, drejtorin e shkollës si dhe  ndjek procedurat e protokollit të kuq të shkollës. 

 Gjatë qëndrimit në shkollë nxënësi ruan dhe respekton distancën dhe qëndron vetëm 

në  pozicionet  e  piketuara me ngjyrë të kuqe ne mjediset e brendshme dhe të jashtme 

të shkollës. 

 Nxënësi pasi hyn në klasë, nuk del më prej saj derisa përfundon konsultimin, përvec  

rasteve kur i duhet të përdore tualetin, por edhe këtë duke ruajtur distancimin social. 

 Gjatë qëndrimit në shkollë nxënësi zhvillon 3 – 4 orë në ditë konsultime (sipas orarit 

të drejtorise) dhe më pas largohet nga shkolla duke mos qëndruar pa arsye. Gjatë 

zhvillimit të konsultimeve, NUK do te ketë pushim të gjatë por vetëm pushime 5 

minuta nga njëra orë në tjetrën, pushime në të cilat nxënësit do t’i pëdorin vetëm për 

t’u qetësuar. 

 Gjatë pushimit 5 min, nxënësi e ka të ndaluar të dalë nëpër korridore, përvec rasteve 

kur duhet të përdore tualetin, por duke respektuar rregullat e mësipërme. 

 Dera e isntitucionit arsimor do të qëndrojë e mbyllur, ndërsa dritaret e klasave ku do 

të zhvillohet mësim do të qëndrojnë të hapura për të krijuar ajrosjen e nevojshme 

brenda tyre. 

 Lejohet vetëm një hyrje dhe një dalje në ndërtesën e institucionit arsimor. 

 Dalja nga mjediset e shkollës do të behet sipas parimit të distancimit social dhe fizik. 

Në fillim largohen klasat e katit të parë, më pas kati i dytë dhe në fund kati i tretë për 

të evituar grumbullimin në korridore apo në dyert kryesore të shkollës. 

 
2. QËNDRIMI DHE MËSIMI NË KLASA 

 

 Në një klasë nuk qëndrojnë më shumë nxënës sesa është përcaktuar në listat e 

afishuara. 

 Mësuesi qëndron në klasë duke respektuar distancimin social dhe fizik me nxënësit 

dhe mësuesit e tjerë, në 1.5 deri 2 metra. 

 Brenda klasës, nxënësit qëndrojnë ulur në tavolina të paktën 2 metra larg njëri – 

tjetrit. 

 Mësuesit sigurohen që në klasë të gjithë të jenë të pajisur me maske dhe t’i mbajnë 

ato rregullisht. 

 Kur është e mundur praktikohet mësimi në mjedis të hapur (oborr) duke respektuar 

shenjat orientuese (piketat e vendosura). 

 Nuk lejohet ushqimi në klasë.  

 
3. LËVIZJET NË MJEDISET E BRENDSHME TË INSTITUCIONIT ARSIMOR 

 

 Lëvizja e nxënësve nëpër korridore, duhet të jetë e përcaktuar në mënyrë që cdo zonë 

të ketë numrin më të vogël të individëve që lëvizin në të. Kjo do të thotë, p.sh., 

nxënësit e klasës 1 do të hyjnë vetëm në klasën e caktuar dhe do të përdorin tualetin 

pa u takuar në asnjë moment me nxënës të klasave të tjera.  



 Nuk lejohen qëndrimet në korridore. Nxënësit të mbajnë largësinë 1.5 deri 2 metra 

nga njëri – tjetri kur lëvizin në korridore. 

 Komunikimi i nxënësit me mësuesin apo drejtorinë, sekretarinë dhe stafin mësimor 

do të kryhet nëpërmjet mësuesit kujdestar duke respektuar distancimin social e fizik 

dhe rregullat e mësipërme.  

 Nuk do të përdoren materiale të printuara, përvec rasteve kur nxënësit kanë libra të 

cilët i mbajnë tek sendet personale ose në shtëpi. 

 Nuk do të përdoren sende personale të panevojshme për procesin mësimor. 

 Nuk do të kontaktohen personat që mund të jenë të pranishëm në mjediset e 

institucionit arsimor. 

 
4. KUJDESI PËR HIGJENEN 

 

 Në shkollë  ndodhen të afishuara në cdo kat:  

- rregullat e distanicmit social  

- shenjat e shfaqjes së infektimit nga virusi 

- masat parndaluese për mbrojtjen nga COVID – 19  

 

 Në cdo klasë ndodhen të afishuara: 

- lista emërore e nxënësve që do të zhvillojnë mësim në atë klasë 

- skema e uljes për cdo nxënës në bangë (vendqendrimi i nxënësit në klasë) 

 Në cdo tualet ndodhen: 

- rregulla të higjenës personale 

- informacion mbi COVID – 19 dhe mënyrat e përhapjes së tij 

- sapun dhe ujë i rrjedhshëm 

- kosha mbeturinash 

 Shkolla ështe dezinfektuar nga Bashkia dhe për këtë arsye ajo është një mjedis i 

sigurtë për shëndetin. Edhe pse shkolla është e dezinfktuar, të gjithë ata që përdorin 

këto mjedise duhet të zbatojnë me përpikmëri dhe detyrim këto rregulla të 

përgjithshme: 

 Stafi mësimdhënës dhe stafi mbështetës (sanitarë, roje, oficerë sigurie dhe punjës të 

shërbimit psikosocial) janë  modeli më i mirë për nxënësit  përsa i përket  respektimit   

të  distancës dhe higjenës mbrojtëse parandaluese ndaj Covid - 19. 

 Nga punonjëset e shërbimit do të realizohet cdo ditë higjenizimin e mjediseve  të 

përbashkëta (korridore, shkallë) duke i larë me ujë përzier me dezinfektantë cdo ditë 

para dhe gjatë procesit mësimor  

 Nga punonjëset e shërbimit do të realizohet cdo ditë dezinfektimi i dorezave të dyerve 

çdo mëngjes para fillimit të mësimit. 

  Salla e mësuesve është e pajisur me mjete dezinfektuese, pajisje këto të detyrueshmë 

për t’u përdorur nga mësuesit.  

 Në mëngjes  nxënësit, mësuesit dhe personeli ndihmës NUK duhet të paraqitet në 

shkollë pa maskë dhe doreza. Maska nuk hiqet për asnjë arsye gjatë qëndrimit brenda 

shkollës. Këto mjete (maska, dorezat, dezinfektantët) sigurohen nga vetë personat. 

 Sekretaria  dezinfekton dokumentacionit shkollor (regjistrave) cdo mëngjes para se të 

vihen  në dispozicion të mësuesve, këtë veprim e përsërit edhe pasi dorëzohen 

regjistrat nga mësuesit në fund të ditës. 



 Vendosja  e bankave në çdo klasë në  distancë 2 metra realizohet nga personeli 

ndihmës por verifikimi i  situatës  cdo mëngjes para fillimit të mësimit, do të bëhet 

nga mësuesit që do të japin mësim. 

 Nëse nxënësi manifeston gjendje stresi dhe ankthi, ai i drejtohet shërbimit psiko – 

social të shkollës. 

 Aktivitetet jashtëshkollore, sportive e artistike në grup janë të ndaluara. 

 Do të pranohen në mjediset e shkollës vetëm nxënësit apo prindërit të cilët do të 

firmosin rregulloren mbi parandalimin e përhapjes së COVID – 19. 

 Para se të rifillojë mësimi në mjediset e shkollës, sipas rregulloreve të reja për 

parandalimin e përhapjes së COVID – 19, nxënësit duhet të plotësojnë Formularin e 

Vetëdeklraimit për situatën e tyre shëndetësore dhe të familjarëve të tyre, e cila 

shërben për të hetuar paraprakisht mundësinë e një vatre infeksioni COVID – 19. Ky 

Formular do të plotësohet në prani të OS dhe do të ruhet prej tij në dosje të posacme. 

 OS ruan dosjen me Formularët e Vetëdeklarimit për nxënës, mësues, personel dhe i 

përdor këto Formularë për informacion vetëm nëse e ka të nevojshme (kur duhet të 

ndjekë  protokollin e kuq të shkollës) duke ruajtur të dhënat personale. 

 

II – PËR MËSUESIT 

 

1. Oficeri i sigurise se shkollës (OS) kryen për cdo punonjës procedurën: 

 

- Mat temperaturën me termometër digjital 

- Sprucon me alkool 60% ose dezinfektantë të tjerë në duar cdo punonjës. 

- Kontrollon të gjithë punonjësit nëse janë të pajisur me maskë, doreza etj. 

- Në rastet që konstaton punonjës të pa pajisur, nuk i lejon  të hyjnë në shkollë dhe 

njofton menjëhëerë drejtorin e shkollës. 

2. Gjatë orës së mësimit, mësuesi qëndron në klasë duke respektuar distancimin social 

dhe fizik me nxënësit. 

3. Vazhdimisht i kujton nxënësit rregullat e sigurisë së shëndetit në shkollë. 

4. Njofton OS ose drejtorin e shkollës në rastet kur nxëënsi shfaq simptoma të ngjashme 

apo temperaturë. 

 

III – PËR PERSONELIN NDIHMËS 

 

SANITARET  

1. mbajnë gjatë gjithë orarit të punës maskën, dorezat dhe solucionet dezinfektuese. 

2. pastrojë korridoret cdo dy orë. 

3. Pastrojnë dhe dezinfektojnë tualetet, dorezat e cdo klase dhe parmakët e shkallëve 

cdo 30 minuta  

 

Për personat të cilët nuk zbatojnë këtë rregullore (nxënës, mësues, personel etj) do të merren 

masa ndaj tij me largim të menjëhershëm nga mjedisi, si edhe masa të tjera më të përshkallëzuara  

nëse përsërit shkeljen sipas parashikimeve të kësaj rregulloreje nga Komisioni i Etikës dhe 

Sjelljes. 

Drejtore e shkollës 

Anjeza Çerri 


