
 

 

INSPEKTORATI SHTETËROR SHËNDETËSOR 

 

LIST VERIFIKIMI MBI INSPEKTIMIN E MASAVE PËR 

PARANDALIMIN E PËRHAPJES SË COVID 19  PËR INSTITUCIONET 

KOPSHTE DHE ÇERDHE 

 

- LIGJI 15/2016 DATË 10.03.2016 “PËR PARANDALIMIN DHE LUFTIMIN E 

INFEKSIONEVE DHE SËMUNDJEVE INFEKTIVE”. 

  

- AKT NORMATIV Nr. 2, datë 11.3.2020 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË 

LIGJIN NR.15/2016, “PËR PARANDALIMIN DHE LUFTIMIN E INFEKSIONEVE 

DHE SËMUNDJEVE INFEKTIVE” 

 

- AKT NORMATIV NR. 3 DATË 15.03.2020 “ PËR MARRJEN E MASAVE TË 

VECANTA ADMINISTRATIVE GJATË KOHËZGJATJES SË PËRIUDHËS SË 

INFEKSIONIT TË SHKAKTUAR NGA COVID-19”. 

 

- URDHËR I  MINISTRIT  TË  SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE  NR. 333, 

DATË 20.05.2020  PËR MIRATIMIN  E  UDHËZUESIT  TË SHËNDETIT PUBLIK PËR 

“MASAT NDAJ COVID-19  QË DUHET  TË  NDËRMARRIN  INSTITUCIONET E 

KOPSHTEVE DHE ÇERDHEVE” 

  

 

 

NR. 

 

BAZA LIGJORE 

 

PYETJE 

 

PO 

 

JO 

 

1. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë nr. 333 dt 

20.05.2020. 

A ka hartuar institucioni një grafik për orarin e sjelljes dhe 

marrjes së fëmijës në institucion dhe a zbatohet ky orar me 

përpikmëri nga stafi dhe prindërit? 

  

Komente: 



 

2. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë nr. 333 dt 

20.05.2020. 

A ka në hyrje të institucionit,  higjenizues në trajtë 

solucioni me përmbajtje aktive të alkoolit 60% për 

higjenizimin e duarve të fëmijëve dhe të stafit ?  

  

Komente: 

 

 

3. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë nr. 333 dt 

20.05.2020. 

A shoqërohet fëmija nga prindi (jo nga gjyshërit), i cili 

qëndron jashtë ambienteve të institucionit dhe pret në 

distancë 1.5 m nga prindërit e tjerë për ta dorëzuar fëmijën 

tek edukatorja? 

  

Komente: 

 

 

4. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë nr. 333 dt 

20.05.2020. 

A priten fëmijët në hyrje të institucionit nga edukatorja e 

cila e shoqëron brenda? 

  

Komente: 

 

 

5. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë nr. 333 dt 

20.05.2020. 

A ka caktuar drejtuesi i institucionit një person i cili në 

momentin e hyrjes së fëmijës dhe stafit në institucion 

kryen: 

 Matjen e temperaturës me termometër digjital? 

 Pastrimin e duarve të fëmijës dhe të stafit me solucion 

higjienizues me përmbajtje alkooli 60% në momentin 

që hyn në çerdhe/kopsht ?  

 Vëren gjendjen shëndetësore të fëmijëve si dhe 

ruajtjen e masave higjieno sanitare? 

  

Komente: 

 

 

6. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë nr. 333 dt 

20.05.2020. 

A lejohen fëmijët të dalin vecse në ardhje dhe ikje dhe a 

qëndrojnë mbyllur dyert e institucionit gjatë kohës që 

fëmijët janë brenda? 

  

Komente: 

 



 

7. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë nr. 333 dt 

20.05.2020. 

A hapen herë pas here për ajrosje dritaret e sallave në 

mënyrë që ambienti të jetë i ajrosur gjatë gjithë kohës? 

  

Komente: 

 

 

8. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë nr. 333 dt 

20.05.2020. 

Nëse fëmija ka temperature, a e njofton prindi edukatoren 

dhe e mban fëmijën në shtëpi? 

  

Komente: 

 

9. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë nr. 333 dt 

20.05.2020. 

Nëse fëmija ka temperaturë apo shenja të tjera të shëndetit 

jo të mirë, a e njofton edukatorja prindin që të paraqitet për 

të marë sa më parë fëmijën nga ambientet e kopshtit 

/çerdhes? 

  

Komente: 

 

 

10. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë nr. 333 dt 

20.05.2020. 

A qëndrojnë edukatoret duke respektuar distancën dhe a 

përpiqen ti vendosin fëmijët në distancë nga njeri-tjetri 

psh(në 1 tavolinë me 10 karrige, të ulen 5 fëmijë)? 

  

Komente: 

 

11. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë nr. 333 dt 

20.05.2020. 

A qëndrojnë fëmijët e një grupi me të njëjtën edukatore dhe 

në të njëjtën sallë/dhomë ? 

  

Komente: 

 

 

12. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

A kufizohet përzierja e fëmijëve në oborr, në kohën që ata 

kryejnë aktivitete të tilla si lojra në oborr a hartohet një 

grafik sipas grupeve për këto aktivitete? 

  



Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë nr. 333 dt 

20.05.2020. 

Komente: 

 

 

13. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë nr. 333 dt 

20.05.2020. 

A organizohen lojrat dhe aktivitetet e tjera në mënyrë që të 

respektohet distancimi fizik? 

  

Komente: 

 

 

14. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë nr. 333 dt 

20.05.2020. 

A shfrytëzohet maksimalisht hapsira e dhomës në kohën e 

gjumit, duke i vendosur fëmijët larg njëri-tjetrit? 

  

Komente: 

 

 

15. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë nr. 333 dt 

20.05.2020. 

A ka postera të vecantë për lajrjen e duarve në subjekt ?   

Komente: 

 

 

16. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë nr. 333 dt 

20.05.2020. 

A ka të afishuar në subjekt postera të dizenjuara sa më 

thjeshtë dhe të kuptueshëm për fëmijët, në lidhje me 

higjienën respiratore dhe atë personale si dhe rregullat e 

distancimit fizik? 

  

Komente: 

 

 

17. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë nr. 333 dt 

20.05.2020. 

A janë të siguruara nga subjekti uji i rrjedhshëm, sapuni i 

lëngët, letra për fshirjen e duarve dhe xheli me përmbajtje 

alkooli 60% në ambiente? 

  



Komente: 

 

18. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë nr. 333 dt 

20.05.2020. 

A kryhet cdo ditë pas largimit të fëmijëve, dezinfektimi i 

cdo dhome, pastrimi i sipërfaqeve dhe orendive me lëndë 

dezinfektuese? 

  

Komente: 

 

 

19. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë nr. 333 dt 

20.05.2020. 

A pastrohen dhe dezinfektohen lodrat e fëmijëve sipas llojit 

dhe përbërjes së tyre? 

  

Komente: 

 

 

20. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë nr. 333 dt 

20.05.2020. 

A lan duart dhe a përdor doreza personeli përpara se të 

ndërrojë pampersin e fëmijëve të vegjël? 

  

Komente: 

 

 

21. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë nr. 333 dt 

20.05.2020. 

A ka hartuar drejtuesi i institucionit një grafik për oraret e 

pastrimit dhe dezinfektimit? 

  

Komente: 

 

22. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë nr. 333 dt 

20.05.2020. 

A kryhet pastrimi dhe dezinfektimi kur fëmijët nuk janë në 

subjekt? 

  

Komente: 

 

 

23. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 A janë të pajisura sanitaret gjatë gjithë kohës me maska dhe 

doreza gjatë gjithë orarit të punës dhe a largohen pas 

  



Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë nr. 333 dt 

20.05.2020. 

përfundimit të pastrimit dhe dezinfektimit të cdo ambienti 

të tij? 

Komente: 

 

 

24. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë nr. 333 dt 

20.05.2020. 

A mban gjatë gjithë kohës maskë,  personeli  që përgatit 

ushqimin  ? 

  

Komente: 

 

 

25. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë nr. 333 dt 

20.05.2020. 

A kryhet larja e duarve nga personeli, para, gjatë dhe pas 

përgatitjes së ushqimit? 

  

Komente: 

 

 

26. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë nr. 333 dt 

20.05.2020. 

A lahen mjetet e punës dhe sipërfaqet ku përgatitet 

ushqimi, para dhe pas përdorimit të tyre? 

  

Komente: 

 

 

27. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë nr. 333 dt 

20.05.2020. 

A përdoren lavamanët ku lahen dhe përgatiten ushqimet për 

dicka tjetër? 

  

Komente: 

 

 

28. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

A dezinfektohet mjedisi ku ushqehen fëmijët  para dhe pas 

ngrënies të cdo grupi? 

  



Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë nr. 333 dt 

20.05.2020. 

Komente: 

 

29. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë nr. 333 dt 

20.05.2020. 

A nënshkruan prindi apo konfirmon në rrugë elektronike 

këtë rregullore tek edukatorja?  

  

Komente: 

 

 

30. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë nr. 333 dt 

20.05.2020. 

A plotëson prindi formularin e vetëdeklarimit ditor për 

gjendjen shëndetësore të fëmijës në numrin e kontaktit të 

edukatores? 

  

Komente: 

 

 

31. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë nr. 333 dt 

20.05.2020. 

A siguron drejtuesi i institucionit pajisjen e stafit me 

maska, doreza dhe solucione dezinfektuese? 

  

Komente: 

 

 

32. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë nr. 333 dt 

20.05.2020. 

A lajmëron drejtuesi menjëherë NJVKSH për cdo fëmijë që 

paraqet probleme shëndetësore si rritje të temperaturës, të 

konstatuara në ambientet e institucionit, apo të njoftuar nga 

prindi, ka patur kontakt me dikë të prekur nga COVID-19, si 

dhe nëse prindi përkatës është i sëmurë apo ka patur kontakte 

me persona të prekur nga COVID-19? 

  

Komente: 

 

33. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë nr. 333 dt 

20.05.2020. 

A lajmëron drejtuesi për cdo edukatore apo personel tjetër 

të institucionit ,  i cili paraqet problem shëndetësore, rritje 

të temperaturës apo ka njoftim se ka patur kontakt me dikë 

të prekur me COVID-19? 

  

Komente: 



 

 

 

    

Komente: 

 

 

 

    

Komente: 

 

 

 

    

Komente: 

 

 




