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R E N D I   SH T Ë P I A K 

 

 Procesi mësimor në shkollë zhvillohet nga  ora  07:00 deri ora  20:00. 

 

 Punonjësit në shkollë gjatë hyrjes në shkollë janë të obliguar të dezinfektojnë këpucët 

dhe duart. 

 

 Të gjithë punonjësve ju matet temperatura trupore para hyrjes në shkollë me termometër 

digjital pa kontakt fizik, ndërsa në rast të rritjes së temperaturës ( mbi 37.4°) punonjësi 

drejtohet tek mjeku amë.  

 Punonjësit dhe nxënësit në shkollë gjatë hyrjes në shkollë, gjatë qëndrimit në shkollë 

dhe gjatë mësimit janë të obliguar të respektojnë masën për mbajtjen e distancës fizike 

së paku 1,5 metër dhe të mbajnë maskë/ mbulesë të fytyrës përveç kur gjenden në 

hapësira të hapura në oborrin e shkollës duke ruajtur distancën e rekomanduar. 

 
 Lëvizja gegjësisht qarkullimi i nxënësve dhe punonjësve mbrenda dhe jashtë shkollës 

zhvillohet në mënyrë rigoroze, me vendosjen e shenjave të cilat  tregojnë drejtimin e 

lëvizjes dhe mbrojtjen e distancës së nevojshme minimum prej 1,5 metër gjatë pritjes 

radhë të nxënësve para dhe mbrenda në shkollë .  

 

 Prindërit / kujdestarët i dërgojnë nxënësit deri të hyrja e caktuar e shkollës dhe ndalohet 

hyrja e tyre në shkollë, përveç për prindërit/ kujdestarët dhe asistentët arsimor fëmijët e 

të cilëve janë me nevoja të veçanta arsimore me mbajtjen e obligueshme të maskës/ 

mbulimin e fytyrës.  

 Nxënësit në secilën hyrje të shkollës i pret mësimdhënësi kujdestar, i cili kujdeset që 

nxënësi t'i dezinfektojë këpucët dhe duart, përkatësisht i ndihmon nxënësit t ′i 

dezinfektojnë duart me mjete dezinfektuese.  

 

 Nxënësve  u matet  temperatura  dhe bëhet dezinfektimi i  duarve dhe këpucëve, 

Nxënësit që kanë temperaturë ( mbi 37.4°) kthehen në shtëpi me rekomandim që prindi 

të marrë masat e duhura shëndetësore. 

 Në hyrje të shkollës, korridore dhe klasa vendosen materiale edukative- informues, 

udhëzues për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në shkollë dhe mjete për dezinfektimin 

e duarve.  



 Mësimi në klasë realizohet me 2 grupe me orar per 2 grupet dhe sigurohet distancë fizike 

prej 1,5 metër ndërmjet mësimdhënësit dhe nxënësve dhe nxënësve ndërmjet vete.   

 

 Nëse mësimi realizohet në vend të hapur në oborrin e shkollës, rekomandohet që të mos 

mbajnë maska/ mbulesë të fytyrës, mirëpo të respektohet distanca fizike ndërmjet 

nxënës- nxënës dhe mësimdhënës- nxënës së paku 1,5 metër.  

 

 Dita e parë e mësimit fillon duke udhëzuar  nxënësit në lidhje me atë se si duhert të sillen 

drejtë dhe sigurt, të mbajnë distancën fizike, higjienën e duarve dhe mbrojtjen e 

shëndetit të tyre , shëndetin e nxënësve tjerë dhe punënjësve tjerë në shkollë.  

 

 Gjatë orëve të mësimit dhe gjatë pushimeve, është i obliguar që me nxënësit të qëndrojë 

mësimdhënësi/udhëheqësi i klasës dhe të kujdeset për respektimin e distancës fizike 

ndërmjet nxënësve.  

 

 Ndalohet përshëndetja me kontakt fizik për  punonjësit në shkollë dhe  nxënësit. 

 

 Pastrimi i klasave bëhet para fillimit të mësimit, gjatë kohës së pushimit kur nxënësit janë 

në oborrin e shkollës dhe pas përfundimit të të gjitha aktiviteteve, me ujë dhe sapun/ 

detergjent dhe me mjete dezinfektuese të cilët veprojnë ndaj  viruseve  sipas 

udhëzimeve të prodhuesit. 

 

 Tualetet duhet të jenë funksionale në mënyrë që të sigurojnë kushte për larjen më të 

shpeshtë të duarve me ujë dhe sapun dhe më shpesh të pastrohen duke mbajtur 

shënime të obligueshme për pastrimin dhe dezinfektimin me mjetet të cilat veprojnë ndaj 

viruseve sipas udhëzimeve  të prodhuesit  

 

 Shkëmbimi i informacioneve me njeri-tjetrin dhe takimet e punës në shkollë duhet të 

realizohen duke shfrytëzuar lidhje video konferencash. 

 Nxënësit sjellin racion/ ushqim nga shtëpia, mirëpo nëse është e mundur për 

organizimin e një racioni që e siguron shkolla duhet të jetë i paketuar ose produkt i 

gatshëm duke marrë parasysh standardet dhe normat e të ushqyerit për këtë kategori 

fëmijësh. 

 

 Nxënësit sjellin racion/ ushqim nga shtëpia,i cili  duhet të jetë i paketuar ose produkt i 

gatshëm duke marrë parasysh standardet dhe normat e të ushqyerit për këtë kategori 

fëmijësh. Nxënësit racionin e konsumojnë në klasë ku realizojnë mësimi dhe vetëm 

atëherë ju lejohet të largojnë maskën/ mbulesën nga fytyra në klasë. 

 

 Duhet të shmanget hyrja e personave të tjerë ( p.sh, pastrim, riparim ose sjellje të 

ushqimit) nëpër klasa derisa nxënësit gjenden aty, si dhe hyrja në objektin shkollor të 

personave të cilët nuk janë të punësuar në shkollë ose nxënësve të cilët nuk janë 

nxënës të asaj shkolle. 

 



 Nëse në shkollë paraqitet ndonjë person i sëmurë me KOVID -19 ose  person i cili ka 

pasur kontakt me të sëmurë me KOVID -19, personi duhet të izolohet në hapësirë të 

veçantë me mbajte të obligueshme të maskës/ mbulimit të fytyrës, ndërsa drejtori duhet 

të komunikojë me Qendrën për Shëndet Publik për marrjen e udhëzimeve për veprim të 

mëtutjeshëm.  

 Nëse nxënësi shfaq simptoma të KOVID-19 deri sa është në shkollë 

mësimdhënësi/bashkëpunëtori profesional izolon nxënësin në hapësirë të veçantë dhe 

menjëherë i njofton prindërit / kujdestarët , të cilët në periudhë sa më të shkurtër  kohore 

duhet të marrin  fëmiun me qëllim të konsulltimit dhe veprimit  të mëtutjeshme me 

mjekun amë të nxënësit.  
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