
 

 

INSPEKTORATI SHTETËROR SHËNDETËSOR 

 

LIST VERIFIKIMI MBI INSPEKTIMIN E MASAVE PËR 

PARANDALIMIN E PËRHAPJES SË COVID 19  PËR INSTITUCIONET 

ARSIMORE 

 

- 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. 289, 

DATË 04.05.2020  PËR MIRATIMIN  E  UDHËZUESIT  PËR “MASAT NDAJ COVID-

19  QË DUHET  TË  NDËRMARRIN  INSTITUCIONET ARSIMORE” 

  

 

 

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. 289 dt 

04.05.2020. 

A është i rregulluar orari për hyrjen e nxënësve/ 

studentëve në institucionet të arsimit sipas një 

grafiku, hartuar nga drejtoria/ administrata e 

institucionit arsimor dhe nën monitorimin e 

mësuesve/ pedagogëve? 

 

  

Komente: 

 

2. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

A paraqiten nxënësit /studentët  në institucionin 

arsimor duke respektuar me përpikmëri orarin e 

  



11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë nr. 289 dt 

04.05.2020. 

komunikuar nga drejtoria/ administrata e 

institucionit arsimor ? 

 

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. 289 dt 

04.05.2020. 

A hyjnë nxënësit/ studentët në institucionin arsimor 

pasi janë vendosur në radhë një nga një, me largësi 

1.5 deri 2 metra? 

 

  

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. 289 dt 

04.05.2020. 

A ka institucioni arsimor një person përgjegjës të 

caktuar nga drejtuesi/ administrata e institucionit 

arsimor? 

  

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. 289 dt 

04.05.2020. 

A kryen ky përson përgjegjës : 

 Matje të temperaturës me termometër digjital? 

 Sprucim me alkool 60% ose dezifektantë të tjerë 

në duar? 

 Kontrollin që të gjithë nxënësit/studentët që 

mësuesit/ petagogët, të jenë të pajisur me maskë 

një përdorimshe ose mbrojtëse të fytyrës prej 

tekstili ? 

  

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. 289 dt 

04.05.2020. 

A qendron e mbyllur dera e institucionit arsimor, 

ndërsa dritaret e klasave/ sallave ku zhvillohet 

procesi mësimor, qëndrojnë të hapura për të krijuar 

ajrosjen e nevojshme brenda tyre? 

 

  

Komente: 

 

 

7. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

A lejohet vetëm një hyrje dhe vetëm një dalje në 

institucionin arsimor? 

  



Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë nr. 289 dt 

04.05.2020. 

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. 289 dt 

04.05.2020. 

A lejohet që nxënësit/studentët  që  dalin nga godina 

të rikthehen përsëri në të, brenda ditës? 

 

  

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. 289 dt 

04.05.2020. 

A kryhet dalja nga ambientet e institucionit sipas 

rregullave, duke ruajtur distancimin social dhe fizik 

(1.5 deri 2 metra), nën mbikëqyrjen e mësuesve 

kujdestarë/ pedagogëve dhe të punonjësve të tjerë të 

institucionit? 

 

  

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. 289 dt 

04.05.2020. 

A qendron, mësuesi/pedagogu në klasë/sallë, gjatë 

procesit mësimor duke respektuar distancimin 

social dhe fizik me nxënësit/studentët dhe  

mësuesit/ pedagogët e tjerë, në 1.5 deri 2 metra? 

 

  

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. 289 dt 

04.05.2020. 

A qendrojnë brenda klasës/sallës, nxënësit / 

studentët  të ulur në banka/tavolina të paktën 1.5 

deri 2 metra larg njëri-tjetrit?  

 

  

Komente: 

 

 

12. 

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. 289 dt 

04.05.2020. 

A sigurohen mësuesit/pedagogët që në klasë/sallë të 

gjithë të jenë të pajisur me maskë dhe t’i mbajnë 

rregullisht ato? 

 

  

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. 289 dt 

04.05.2020. 

A lejohet ushqimi në klasë/ sallë?   

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. 289 dt 

04.05.2020. 

A është e përcaktuar mënyra e levizjes së nxënësve 

/studentëve në klasa/salla, laboratorë, palestra dhe 

nëpër korridore, në mënyrë që çdo zonë të ketë 

numrin më të vogël të individëve që lëvizin në të ? 

  

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. 289 dt 

04.05.2020. 

A janë të afishuara rregullat për lëvizjen e 

nxënësve/studentëve në ambientet e klasave dhe në 

korridore? 

 

  

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. 289 dt 

04.05.2020. 

A lejohen qëndrimet në korridore dhe a ruhet  

largësia minimale deri në 1.5 m nga 

nxënësit/studentët  kur lëvizin në korridore? 

 

  

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. 289 dt 

04.05.2020. 

A kryhet komunikimi i nxënësit/studentit me 

drejtuesit, sekretarinë dhe stafin mësimor, 

nëpërmjet mësuesit/pedagogut përgjegjës, duke 

respektuar distancimin social e fizik, apo nëpërmjet 

telefonit apo kompjuterit, kur nxënësi/studenti nuk 

ndodhet në klasë/sallë? 

 

  

Komente: 

18. Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 A përdorën materiale të printuara, përveç rasteve   



 Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë nr. 289 dt 

04.05.2020. 

kur nxënësit/studentët kanë libra të cilat i mbajnë te 

sendet personale, ose në shtëpi? 

 

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. 289 dt 

04.05.2020. 

A përdoren sende personale të panevojshme për 

procesin mësimor? 

 

  

Komente: 

 

 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. 289 dt 

04.05.2020. 

A u flitet nxënësve/studentëve në mënyrë të 

vazhdueshme për rregullat e higjienës, larjen e 

duarve, mënyrën e kollitjes dhe teshtitjes? 

 

  

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. 289 dt 

04.05.2020. 

A siguron institucioni arsimor: ujë të rrjedhshëm, 

sapun të lëngshëm, letra për fshirjen e duarve dhe 

xhel me përmbajtje alkooli 60% në ambientet e tij? 

 

  

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. 289 dt 

04.05.2020. 

A kanë  klasat/ sallat  aq nxënës/studentë sa lejojnë 

distancimin 1.5 deri 2 metra nga njëri nxënës/ 

student te tjetri?  

 

 

  

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. 289 dt 

A janë të ndaluara takimet dhe mbledhjet ballë për 

ballë në ambientet e institucionit arsimor? 

 

 

  



04.05.2020. 

Komente: 

 

 

23. 

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. 289 dt 

04.05.2020. 

A janë të ndaluara aktivitetet jashtëshkollore, 

sportive e artistike në grup? 

 

  

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. 289 dt 

04.05.2020. 

A janë të afishuara në të gjitha ambientet e 

institucionit arsimor, postera mbi masat e 

parandalimit të infeksionit COVID-19 dhe postera 

me mesazhe të qarta dhe të thjeshta? 

 

 

  

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. 289 dt 

04.05.2020. 

A ka të vendosura postera të veçantë për mënyrën e 

larjes së duarve? 

 

  

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. 289 dt 

04.05.2020. 

A ka në hyrje dhe në dalje të ambienteve të 

institucionit arsimor,  higjenizues për duart në trajtë 

solucioni me përmbajtje aktive të alkoolit 60%, i 

cili duhet të jetë gjatë gjithë kohës i pranishëm? 

 

 

  

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. 289 dt 

04.05.2020. 

A kryhet dezinfektimi i çdo klase/ salle, çdo ditë. 

pas përfundimit të procesit mësimor, gjithashtu 

pastrimi i sipërfaqeve dhe orendive me lëndë 

dezinfektuese? 

 

  

Komente: 

 



 

28. 

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. 289 dt 

04.05.2020. 

A kryhet në fund të çdo dite  edhe denzifenkitimi i 

mjediseve të përbashkëta të institucionit arsimor? 

 

 

 

  

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. 289 dt 

04.05.2020. 

A pranohen në ambientet e institucionit arsimor 

vetëm nxënësit/ studentët që firmosin rregulloren 

mbi parandalimin e përhapjes se COVID-19? 

 

  

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. 289 dt 

04.05.2020. 

Përpara se të rifillojnë mësimin në ambientet e 

institucionit arsimor, a plotësojnë nxënësit/ 

studentët, Formularin e Vetëdeklarimit për situatën 

e tyre shëndetësore dhe të familjarëve të tyre? 

 

 

  

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. 289 dt 

04.05.2020. 

A mbajnë sanitaret gjatë gjithë orarit të punës 

maskën, dorezat 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. 289 dt 

04.05.2020. 

A pastrohen korridoret çdo dy orë? 

 

  

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 

A pastrohen e dezinfektohen  tualetet çdo 30 

minuta? 

 

  



Shëndetësisë nr. 289 dt 

04.05.2020. 

Komente: 

 

 

34. 

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. 289 dt 

04.05.2020. 

A u hidhet çdo ditë klor, sipas udhëzimeve 

përkatëse, rezervuarëve të ujit që mund të ketë 

institucioni arsimor? 

 

 

  

Komente: 

 

 

35. 

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. 289 dt 

.05.2020. 

A pastrohen dhe dezinfektohen dorezat e çdo klase/ 

salle dhe mjedisi pune, si dhe parmakët e shkallëve 

dhe vende të tjera  çdo 30 minuta? 

 

  

Komente: 

 

 

36. 

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. 289 dt 

04.05.2020. 

A largohet përsoneli sanitar  pas përfundimit të 

pastrimit dhe dezinfektimit të çdo mjedisi të tij? 

 

 

  

Komente: 

 

 

37. 

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. 289 dt 

04.05.2020. 

A mban roja/oficeri i sigurisë, gjatë gjithë orarit të 

punës maskën dorezat dhe solucione dezinfektuese?  

 

 

  

Komente: 

 

 

38. 

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. 289 dt 

04.05.2020. 

A lejon roja prezencën e prindërve dhe çdo individi 

tjetër brenda në institucion  (me përjashtim të 

nxënësve/studentëve dhe personelit të deklaruar të 

institucionit arsimor)? 

 

 

  

Komente: 

 



 

39. 

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. 289 dt 

04.05.2020. 

A lajmërohet menjëherë nga stafi drejtues NJVKSH 

për çdo nxënës/student apo mësues/petagog i cili 

paraqet probleme shëndetësore, si p.sh rritje të 

temperaturës etj, apo ka njoftim se ka pasur kontakt 

me dikë të prekur me COVID-19?  

 

 

  

Komente: 

 

   

 

  

Komente: 

 

   

 

  

Komente: 

 

 




