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Parathënie

Bujaria e Universiteteve Puljeze
në shërbim të komunitetit
Loredana Capone
Drejtore e Përgjithshme për Turizmin dhe Kulturën
e Rajonit të Puljes

Rektorë të Universiteteve të Puljes

T

urizmi dhe kultura janë, pa dyshim, sektorët më të ekspozuar ndaj efekteve negative të
epidemisë. Në të njëjtën kohë, u takon atyre të bëjnë të besueshëm imazhin e një Rajoni
të sigurt dhe të gatshëm për të rifilluar udhëtimin. Sfida që Universitetet e Puljes kanë
marrë përsipër për hartimin e një platforme shkencore mbi të cilën do të vendoset rifillimi, është një kontribut për të gjithë komunitetin rajonal.
Një akt bujarie dhe humanizmi ndaj komunitetit, i cili rrit rolin e Universitetit në të gjithë
komponentët e saj, jo vetëm në rrafshin shkencor, por edhe në atë etik dhe për të cilin Ju jemi
jashtëzakonisht mirënjohës.
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Dhe 9 Marsi 2020, u bë i paharrueshëm
Stefano Bronzini
Rektor i Universitetit të Barit “Aldo Moro”

E

mërkurë 4 Mars 2020, pothuajse si titulli i një kënge apo romani. Kronikë e një dekreti
të shpallur. Ai pritej. Zëri i Kryeministrit e kishte lënë të parandiej. Pritej konfirmimi.
Draftet qarkullonin në smartfone. Në vrrullin për të qenë në kohë, dikush kishte
ngatërruar versionin jozyrtar dhe kishte firmosur masat paraprake zyrtare. Më të
besuarit prisnin shpalljen. Orët kalonin, më pas dekreti u nënshkrua dhe në një çast të vetëm i
gjithë vendi filloi të vinte në dyshim të ardhmen e tij. Nuk e dinin se ai moment do të vendoste
vijën e parë kufitare midis kohës më parë dhe më pas.
Kaluan ditë në pasiguri dhe me disa ndërhyrje sporadike. Kështu erdhi e hëna 9 mars. Atëherë
dyshimet dhe shqetësimet gjetën përgjigje të sigurta dhe përfundimtare. Gjestet e zakonshme
të një të hëne, një ditë të zakonshme, u përmbysën dhe i bënë të gjithë dhe gjithçka të marrin
një formë deri më atëherë të paparashikuar dhe të panjohur. Gjithçka u ndal. Ajo natë do të
zgjaste shumë ditë, shumë javë, disa muaj, do të ndryshonte hapësirën dhe kohën, edhe vetë
gjuhën, zakonet tona, duke na detyruar të transformonim paradigmën e jetës sonë. Dhe si me
magji filloi pritja. 9 marsi 2020 u bë i paharrueshëm. E kuptuam mirë mëngjesin tjetër. Agimi
arriti me përpikmëri të zakonshme dhe asgjë nuk ishte si një ditë më parë. Rrugët e zbrazëta.
Qepenat e ulur poshtë. Veprimtaritë e parashikuara – të shtyra. Stacionet e shkreta. Shkollat
të mbyllura. Zyrat të kyçura. Universitetet të zbrazëta. Shtëpitë plot me njerëz. Takimet duke
ruajtur distancat sociale. Rrethana të këqia por të domosdoshme. Edhe gjuha kishte pësuar një
shndërrrim brenda një nate të vetme. Të duash nuk do të thoshte të ishe afër. Duhej kthehej së
prapthi: të duash të tjerët duhej të shprehej duke qëndruar larg njëri-tjerit. Formë e pazakontë
që prishte mënyrat dhe shprehjet e emocioneve, ndjenjave, pasioneve. Fytyrat e fshehura nga
maskat, profesionale ose të papara ndonjëherë, shfaqnin gjendjen e vështirë. Bëheshin shaka
sigurisht, por buzëqeshjet ishin nervoze dhe të frikësuara. Vazhdohej me kujdes. U shpikën
mënyra të tjera për të përdorur kohën. Gra dhe burra, fëmijë mbushën ballkonet dhe dritaret
për të kënduar, duartrokitur, ndërsa dikush dilte vetëm për të mbushur sytë me një pjesë qielli.
Kishte madje gëzim në ato gjeste që mbushnin pritjen: ishte lumturia e të shpëtuarve nga
mbytja e anijes!
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Kalimi i kohës u mbush me buletine, konferenca për shtyp, zëra të shumë ekspertëve, komente
kontradiktore, kronika të gjalla, pamje nga spitale të mëdha dhe të vogla. Ishte rezultati i
pandemisë në epokën e mediave sociale. Imagjinata u harbua, gati sikur donte të yshtte frikën
me ironi, dhe smartfonet u bllokuan me video dhe pamje, duke mbushur kështu zbrazëtinë e
papritur të jetëve tona të përditshme të zhveshura papritur, pa ato angazhime të pamundura
për t’u zhvendosur e të shënuara në ditarë. Për ironi të fatit, më në fund kishim shumë kohë
të lirë dhe nuk dinim si ta mbushnim. E gjetëm veten të papërshtatshëm për të pasur kohë për
veten tonë. Dikush pendohej që kishte dëshiruar shumë herë një pushim nga ritmi frenetik i
ditëve tona të zakonshme. Për të përmbajtur shmangien kaq të vështirë nga normalja, shkollat
dhe universitetet, ndërmarrjet dhe zyrat i kaluan aktivitetet e tyre në internet. Një pushtim
telematik, aq i nevojshëm sa dhe i diktuar. Duhej të zihej koha shtëpiake si në manastiret
e ngujimit. Ishte e imagjinueshme ndonjë pengesë kur në jetën private hynin kamera dhe
mikrofonë. Teknologjia është e dobishme edhe pse ndërhyn kudo. Kështu disa incidente do të
hynin në histori pasi u fiksuan me pamje dhe zëra private të paparashikuara. Telekamerat dhe
mikrofonat shpesh nuk ishin të sinkronizuar me lehtësinë e shfaqjes së pamjeve dhe dëgjimit.
Sidoqoftë, rrjeti i kontakteve bëri të mundur shkurtimin e distancave, qëndrimin në shoqëri
si dhe endjen e një pëlhure të trashë, pothuajse si sixhade muri me pamjen e Arkës së Noes.
Një barkë për të përballuar stuhinë dhe për të dalë në breg në ndonjë tokë të painfektuar.
Dikujt i erdhi ideja të këqyrë hartat. Ndërthurja e ideve dhe dëshirave, nevojave dhe
domosdoshmërive bëri të mundur të konstatohej se nuk ekzistonte tokë e painfektuar dhe se
duhej të imagjinoheshin toka të reja, qiej të rinj. Ishulli që nuk ekzistonte duhej të projektohej
nga e para, të skicohej, ndërtohej. Një angazhim për të gjithë, që duhej të përfshinte shkencat,
artet, profesionet, mjeshtëritë.
Një bashkë-bindje e përbashkët e cila i bëri institucionet dhe aktivitetet e prodhimit, të vogla
dhe të mëdha, publike dhe private, të ulen rreth një tryeze, një tryeze të rrumbullakët të vërtetë,
për të reflektuar së bashku. Duhej të mendonim një mënyrë të re për të qenë së bashku dhe për
këtë ishte e nevojshme të dëgjonim zërat e të gjithëve, duke renditur dëshirat dhe nevojat në
kërkim të përgjigjeve harmonike dhe bindëse për gjithçka dhe për të gjithë. Askush nuk mund
të lihej pas. Nuk ishte e lehtë, por ama ishte e nevojshme.
Kështu, Universitetet e Puljes ofruan njohuri dhe kompetenca. Ata u dhanë përgjigje shkencore
nevojave konkrete të kompanive. Sistemi i universitar i Puljes ka hartuar një udhëzues, një lloj
harte që të mund të përballemi me detin e stuhishëm dhe për ta nxjerrë anijen në brigjet e reja.
Tani ishulli që nuk ekzistonte është bërë një realitet i mundshëm dhe ne do të jemi në gjendje
të banojmë në të vetëm duke ndjekur udhëzimet e udhëzuesit të hartuar, pothuajse një ditar
bordi, për të lundruar më të sigurt. Duke i hartuar së bashku, duhet të nxiten të gjithë që të
jenë qytetarë të përgjegjshëm të një mënyre të përbashkët dhe të re të jetesës së përditshme.
Duke ditur të imagjinojmë ishullin që nuk ekziston dhe duke e bërë atë të mundur, kjo është
përgjigjja më e mirë për të na bërë të kujtojmë gjithmonë Marsin 2020.
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Akademia mobilizohet
për interesin kolektiv
Francesco Cupertino
Rektori i Politeknikut të Barit

N

ë të njëjtim moment kur emergjenca sanitare na detyroi të revolucionarizojmë nga
fillimi në fund punën tonë, ne filluam të dëshirojmë dhe imagjinojmë ditën kur
mund të kthehemi në normalitet. Sot e dimë që rifillimi do të duhet të jetë gradual, i
kujdesshëm dhe ndoshta jo i përgjithshëm. Ka shumë sinjale që na bëjnë të mendojmë
se një pjesë e mirë e asaj që po bënim më parë do të duhet të vazhdojmë ta bëjmë, natyrisht,
por në mënyra krejtësisht të reja. Sidoqoftë, duhet të kemi parasysh se shumë inovacione të
futura në këtë periudhë të fundit, ishin tashmë në embrion, ose madje gati për t’u zbatuar në
praktikë. Pandemia vetëm sa përshpejtoi zbatimin.
Nëse mundëm të shndërrojmë në kohë rekord në modalitetin onlain kurse dhe seanca
diplomimi, pritje, sekretari dhe provime, kjo erdhi mbasi e kishim filluar një eksperimentim i
cili na projektonte drejt mësimdhënies të së nesërmes. Nga kjo pikëpamje, ajo e ardhme dixhitale
që ishte e pashmangshme vetëm sa u përshpejtua. Ndërkohë, emergjenca e koronavirusit na
ka ndihmuar edhe të rizbulojmë veten se jemi të brishtë nga frika e ngjitjes së sëmundjes, të
pafuqishëm ndaj dite të keqe që do të na vinte një herë, nevojtarë për të ndihmuar njëri-tjetrin,
për të kapërcyer vështirësitë sociale, ekonomike dhe psikologjike të krizës.
Me këtë frymë kemi provuar më shumë se kurrë dobinë e punës në një skuadër, një metodë
që nuk është rastësisht tipari kryesor i kësaj nisme të bukur i Ishullit që nuk ekziston. Në
të vërtetë, do të gjeni kontributet e shumë profesorëve të Politeknikut dhe të Universitetit
të Barit të cilët në këtë periudhë kanë punuar krah për krah, megjithëse në distancë, për të
shkëmbyer me njëri-tjetrin informacione, kompetenca dhe ide të cilat ishin të dobishme për të
mbështetur, drejtuar dhe ndihmuar komunitetin të jetojë këtë fazë të dytë të krizës të ndihmuar
nga shkenca dhe teknologjia. Këtij momenti kaq të vështirë, i cili kërkon bashkëpunimin e të
gjithëve, bota universitare i është përgjigjur me një gatishmëri të madhe, humanizëm dhe e
vetëdije për misionin e saj.Është një shenjë optimizmi dhe një shembull për t’u ndjekur, mbasi
nëse shëndërrohet në sistem, mund të ndihmojë në përshpejtimin e rifillimit. Duhet thënë
se bashkëpunimi midis universiteteve, sigurisht, nuk është një fakt i ri në fushën e kërkimit
shkencor, mësimdhënies dhe marrëdhënieve me kompanitë për zhvillimin e territorit.
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Asnjëherë më parë nuk kemi përjetuar një mobilizim kaq të gjerë dhe të përgjithshëm të
akademisë për një kauzë të vetme me interes kaq të madh kolektiv. Këtë e tregon në veçanti
përvoja e “Riapro”, grupi i punës i aktivizuar me Rajonin e Puljes, e cila përfshiu edhe
Universitetin e Barit, për të ndihmuar kompanitë të cilat dëshironin të shndërronin një pjesë
të prodhimit të tyre, për të prodhuar maska dhe pajisje të tjera të mbrojtjes personale. Kërkesa
ishte e madhe, duke vënë në provë të vështirë organizimin tonë, por ne arritëm ta menaxhojmë
duke u dhënë përgjigje konkrete dhe në kohë të shkurtër kompanive, falë një pune të suksesshme
në grup. Ajo erdhi spontanisht dhe kjo vërteton, se në rast nevoje, sa i rëndësishëm është, dhe
gjithmonë aktual, roli i universitetit publik në një shoqëri. Bashkëpunimi u shtri më pas me
universitete të tjera të rajonit dhe gjithashtu me universitete të tjera italiane, me të cilat ne
kemi bashkëpunuar dhe aktualisht jemi në kontakt për të ndarë çdo informacion që mund të
jetë i dobishëm në menaxhimin dhe kapërcimin e kësaj krize.
Sot mund të shohim përpara me optimizëm, të fortë nga puna e bërë deri më tani, por të
vetëdijshëm se ka shumë më shumë për të bërë. Kjo do të kërkojë gjithnjë e më shumë përpjekje
të mëtejshme. Por së bashku, jam i bindur, ne do të jemi në gjendje të ndihmojmë qytetin tonë,
rajonin dhe Vendin që kurrë, si në këtë moment historik, ka nevojë për gra dhe burra që të
përveshin mëngët. Ne jemi të gatshëm.
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Dialogu i sistemit universitar
Puljes për një rifillim të kujdesshëm
Pierpaolo Limone
Rektori i Universitetit të Foggia -s*)

I

vogël, i dhunshëm dhe agresiv. Kështu na u fut si pykë, befas dhe pa kërkuar leje virusi
që na e shtrembëroi jetën, sigurinë tonë, ubi consistam pikèn e mbèshtetjes sonë, duke na
lënë të gjithëve të hutuar dhe të përhumbur, në një kërkim të dëshpëruar për të gjetur një
pse. Shkencëtarët dhe mjekët duhet t’i bënin llogaritë me ngut me këtë ‘pse’; të parët u
përpoqën të jepnin përgjigje në laboratorët e kërkimit shkencor’ duke luftuar kundër kohës
as si nëpër filma, mbasi realiteti kësaj radhe i tejkaloi edhe fantazitë më të guximshme; edhe
të dytët u futën në luftë me erën e kohës që frynte kundër, përballë stuhive më të dhunshme,
midis rasteve të dyshuara për t’u diagnostikuar dhe kontakteve për t’u gjurmuar pothuajse
në kohë reale, shtretërve që duheshin gjetur brenda disa orëve dhe ventilatorëve që duhej të
ishin të mjaftueshëm për të gjithë. Pikësynimi: të shuhej ‘etja për ajër’ e atyre pacientëve që
përkeqësoheshin papritmas, në gjendje vetëm të shpresonin që ai vrasës i vogël të mos qëllonte
plumbin fatal. Duke dëgjuar historitë e tyre të sëmundjes, të gjithë ne u kapluam nga frika:
izolimi, infeksionet, mungesa e komunikimit e atyre që u gjetën në kushtet fatkeqe të shihnin
një pjesë të jetës së tyre përmes dritareve të një reanimacioni të terapisë intensive, janë ndjesi
që do të lënë gjurmët e tyre.
Ndërkohë, megjithatë, fuqia e krizës që përmbys kushtet e ekuacionit, na bëri të arrijmë në një
rezultat që kurrë nuk do ta kishim imagjinuar, zbuluam se po, buka mund të bëhet në shtëpi
dhe frigoriferi mund të mos mbushet plot por pa ndikuar në sistemin tonë psikologjik dhe të
sigurive të fituara më parë. Vërejtëm se idetë e vjetra mund t’i lënë vendin hapësirave të reja
mendore për të dëgjuar dhe zbuluar; vumë re se të kënduarit nga ballkoni si aktorë në një film
të Neorealizmit kënaq më shumë se sa e sa festa ku as mund të flasësh, vërtetuam se leximi,
studimi dhe thellimi janë ushqimi i pandashëm i jetës, veçanërisht kur ajo tregon fytyrën e saj
të zezë, menjëherë mbas një rruge të drejtë dhe të gja, tek një kthesë tinëzare që nuk e prisnim.
Dhe ndërkohë që tërmeti vazhdonte me numra shqetësues nga e gjithë bota, bota vazhdonte
të rrotullohej. Jo vetëm për lëvizjen astronomike, po për kundërforcën e jashtëzakonshme
të guximit. Dhe për këtë Universiteti i Foxhias ka dhënë prova. Leksionet onlain integruan,
jo zëvendësuan, ndërveprimin e përditshëm midis studentëve dhe pedagogëve, seminaret
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dhe konferencat u vunë në provë në platforma pa lënë mangut aspektin formues; mbledhjet e
organeve të ndryshme kolegjiale, puna e sekretarive, seancat e diplomimit të kryera rregullisht
- këto të fundit në skenën e pazakontë të shtëpisë, si një kartolinë familjare - janë provë e
prekshme e një pune në ekip, e një universiteti tejet konkurrues vërtetoi se ec me të njëjtin hap
me sfidat dixhitale. Në të njëjtën kohë, ai nuk e ka harruar se brishtësia, thelbi i shpirtit, duhej
të shërohej: një ekip psikologësh nga Universiteti i Foxhias, në të vërtetë, po kujdeset ende për
ata që kanë treguar shenja shqetësimi.
Puna e shumë kolegëve të mjekësisë të universitetit tonë është kryer në fushën e betejës të
shërbimeve territoriale, të spitaleve dhe të laboratorëve dhe është në sytë e të gjithëve. Me
këmbëngulje dhe pa iu dorëzuar kurrë lodhjes, përveçse në pauza shumë të shkurtra të
imponuara nga emergjenca, ata i dhanë kuptim dhe jetë numrave të përditshëm që urojmë
të bien gjithnjë e më shumë, duke dëshiruar qëllimin “t’i çojnë në zero”. Dhe tani që e çara e
plagës së virusit vrasës duket se është kthyer në dritore përmes së cilës hyn një rreze drite, të
gjithë jemi të thirur të sillemi me përgjegjësi për të mbrojtur veten dhe të tjerët. Njësia e krizës
që kemi aktivizuar në UNIFG me koordinimin e Prof. të mrekullueshme Rosa Prato ka dhënë
këshillime dhe udhëzime të çmuara për rifillimin e aktiviteteve tona të mësimdhënies, të
kërkimit shkencor dhe të misionit të tretë; udhëzime të ngjashme, të dobishme po përpiqemi
të ofrojmë sot me këtë udhëzues për disa sektorë prodhues të Rajonit. Makina e rinisjes
nuk do të kolaudohet me marshin e shpejtësisë, por me atë të kujdesit. Duhet të vihen në
veprim strategji të reja: universitete duhet të gjykojnë më shumë në perspektivën e dialogut
dhe të bashkëveprimit, në mënyrë që sistemi universitar i Rajonit të Puljes të harmonizohet
sa më mirë sa i përket shfrytëzimit të përbashkët të të dhënave, kërkimeve shkencore dhe
kompetencave, të cilat në këto kushte, kanë nevojë si asnjëherë për një gërshetim të mirë.
Mbasi, nëse është e vërtetë që realiteti është shpesh herë një takim fatal me atë që nuk mund
të parashikohet, është gjithashtu e vërtetë që realiteti, duke i hequr mungesën e transparencës,
gjë që dukej sheshit shumë kohë para pandemisë, tani kërkon më shumë se kurrë ndryshime
perspektive dhe taktika të reja duke na kërkuar të gjithëve të jemi ushtarë në një front unik.
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Drejt rrugës së farit kulturor
të kërkimit shkencor dhe Universitetit
Fabio Pollice
Rektori i Universitetit të Salento

S

apo filloi të ndryshonte kurba e infektimit dhe u pa mundësia e rihapjes graduale të
aktiviteteve prodhuese, vëmendja e vendit dhe e institucioneve u zhvendos nga emergjenca shëndetësore në atë ekonomike, pasi e para shkaktoi një krizë e cila, në mungesë të një përgjigje politike të efektshme dhe në kohën e duhur, rrezikon ta tërheqë
zvarrë ekonominë tonë në një spirale të rrezikshme depresioni. Megjithatë, vetë natyra e emergjencës, shkaqet që përcaktuan shfaqjen dhe përhapjen e saj, kufijtë që sistemi ekonomik global ka zbuluar përballë përhapjes së epidemisë dhe përgjegjësitë që i janë ngarkuar, jo vetëm që
na detyrojnë për të gjetur një rrugëdalje nga kriza, por edhe për të menduar mirë të ardhmen
tonë dhe për të kërkuar një model të ri zhvillimi me inovacione të thella e rrënjësore.
Ashtu si thoshte Albert Ainshtain, një krizë “është bekimi më i madh për njerëzit dhe kombet,
mbasi kriza sjell përparime. Krijimtaria lind nga ankthi, ashtu si dita lind pas natës së errët.
Në kriza lindin shpikjet, zbulimet dhe strategjitë e mëdha. Kush kapërcen krizën tejkalon
vetveten pa ‘u tejkaluar’”. Dhe ja, emergjenca shëndetësore e shkaktuar nga COVID-19 na
detyroi të ripërvijojmë të ardhmen tonë dhe t’i japim një hov të ri krijimtarisë sonë, gjenisë
sonë. Universitetet ishin të parët që reaguan dhe provuan qëndrueshmërinë e tyre, dhe jo
vetëm që u përpoqën menjëherë t’iu përshtaten kushteve të ndryshuara të kontekstit, por
transferuan të gjitha aktivitetet e pranishme në mënyrë telematike ose duke përdorur punën
online dhe punën e shkathët për të garantuar funksionimin e makinës administrative ose
funksionimin e shërbimeve të saj.
Universitetet gjithashtu janë përpjekur t’i japin përgjigje komunitetit, të punojnë për ide,
zgjidhje dhe projekte të cilat bazohen në të tashmen për të ndërtuar një të ardhme të re.
Kërkimet shkencore rifilluan dhe vendi rinisi ta shohë Universitetin si far kulturor, i aftë të
tregojë rrugën që duhet të ndiqet dhe masat duhen marrë. Por universitetet, ashtu siç ndodhi
në Salento, rifituan edhe funksionin e tyre si lidhës midis shkallës globale dhe asaj lokale dhe
pikërisht në atë lokale punuan për të rilidhur strukturën territoriale, duke ndërtuar rrjete
bashkëpunimi. Kështu lindën projekte bashkëpunimi me kompani për projektimin dhe
prodhimin e PMP (Pajisje Mbrojtëse Personale), bashkëpunime me ASL (Agjenci Shëndetësore
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Lokale) për zhvillimin e nismave për monitorimin dhe kufizimin e infektimit, analizat e
sieroprevalencës, qendrat për mbështetje psikologjike; kështu u zhvillua bashkëpunimi
me Dhomën e Tregtisë të Leçes për të mbështetur bizneset dhe kompanitë lokale, dhe për
t’i shoqëruar drejt rimëkëmbjes, ose edhe projekte bashkëpunimi me botën e kulturës dhe
sektorin e turizmit, ndër më të goditurit nga pasojat e emergjencës sanitare. Siç është theksuar
nga shumë palë, është e mundur të dilet nga kriza në të cilën na ka përplasur kjo pandemi, por
duhet një ndjenjë përgjegjësie kolektive, duhet përfshirja dhe koordinimi i të gjithë aktorëve
që veprojnë në territor; dhe pikërisht në këtë këndvështrim bashkëpunimi ndërinstitucional
merr një vlerë strategjike dhe bëhet absolutisht i domosdoshëm.
Në skenarin e sapo përshkruar, idea e Rajonit për të përfshirë universitetet e Puljes në
hartimin e një udhëzuesi për operatorët e sektorit të kulturës dhe turizmit është i rëndësishëm
jo vetëm sepse synon të sigurojë udhëzime për sjelljen për operatorët e sektorit, por edhe
sepse bazohet në bashkëpunimin ndërmjet institucioneve politike dhe atyre shkencore dhe
ju ofron këtyre të fundit mundësinë e zbatimit të plotë të mandatit të tyre, duke aktivizuar të
ashtuquajturin Misioni i Tretë, i cili, zakonisht përqendrohet në promovimin e inovacioneve
dhe zhvillimin e territoreve në të cilat bëjnë pjesë, në kohë krize – si ajo e shkaktuar nga
emergjenca shëndetësore – nuk mund të mos përqendrohet në mbështetjen e rimëkëmbjes
ekonomike-prodhuese. Sidoqoftë, është e nevojshme të fillojë një rimëkëmbje, e cila të jetë
në gjendje të drejtojë territorin drejt një trajektore zhvillimi të qëndrueshëm, duke përdorur
krizën si një mundësi për një rikonvertim të sistemit të prodhimit.
E gjithë bota akademike e rajonit iu përgjigj menjëherë thirrjes së Rajonit të Puljes për
përgatitjen e udhëzuesit. Kapitujt që e përbëjnë sjellin, me kompetencë dhe rigorozitet
shkencor, udhëzime të sakta për rimëkëmbjen e sistemit ekonomik rajonal, i cili nuk mund t’i
lejojë vetes vonesa të mëtejshme, veçanërisht sa i përket sektorëve udhëheqës si kultura dhe
turizmi. Nga ana tjetër, nuk mund të lejohet të ‘rifillohet’, pa qenë të sigurt se kemi përcaktuar
rregullat dhe procedurat që garantojnë sigurinë shëndetësore në të mirën e atyre që punojnë
në këta sektorë dhe të atyre që përfitojnë nga shërbimet e tyre. Udhëzuesi synon të jetë një
mjet udhëheqës në këtë drejtim, duke u paraqitur si një udhëzues me rregulla i cili mund të
na drejtojë për rivendosjen në siguri të marrëdhënieve shoqërore dhe të punës, duke ndjekur
udhëzimet e thjeshta dhe të sakta, të cilat nëse ndiqen me përpikmëri, lejojnë të kufizohet
rreziku i një rifillimi të infeksionit.
Universiteti i Salentos gëzohet që mori pjesë në këtëj nismë dhe që mundi të japë kontributin e
vet të ideve, në bashkëpunim me universitetet e tjera të Pulies, për të mbështetur rimëkëmbjen
e një prej sektorëve më të rëndësishëm të ekonomisë sonë dhe më përfaqësues të identitetit
tonë. Universiteti e ka bërë këtë, duke u nisur nga marrja parasysh e territorit dhe, në veçanti,
duke dëgjuar ata që punojnë në sektorin e kulturës, duke krijuar me ta një marrëdhënie
bashkëpunimi. Shpresojmë që ky bashkëpunim të vazhdojë dhe forcohet, duke u bërë tipar
karakterizues dhe kualifikues i sistemit rajonal, i aftë të çojë me kalimin e kohës në një
vlerësim të plotë të potencialit të zhvillimit të territorit tonë. Siç u theksua në fillim, qëllimi
ynë i përbashkët nuk duhet të kufizohet në kapërcimin e krizës së shkaktuar nga emergjenca
shëndetësore, por duhet të shohim përtej dhe ta shfrytëzojmë këtë mundësi për të punuar
së bashku në një projekt ambicioz: ta bëjmë Puljen një kantier pune të qëndrueshmërisë.
Universiteti i Salentos është gati të bëjë pjesën e tij, duke i vendosur kompetencat e veta në
dispozicion të të gjithë operatorëve që veprojnë në rajon dhe e gjejnë veten në këtë territor.
Kurajo dhe vendosmëria nuk na mungojnë. Së bashku do t’ia dalm.
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Rifillimi sheh drejt turizmit
dhe kulturës
Pierluigi Lopalco
Përgjegjës për Koordinimin e Rajonit të Puljes për emergjencat epidemiologjike

S

ektori i turizmit dhe kulturës, strategjikë në vendin tonë dhe në qendër të ekonomisë së
rajonit tonë, është mbase ai që më shumë se çdo sektor tjetër është prekur nga ndikimi
i pandemisë COVID-19. Një virus që kufizon rëndë lëvizjet e njerëzve dhe imponon
respektimin e distancimit fizik, dhe është nga natyra e vet armiku i çdo aktiviteti që
lëvizjen e njerëzve dhe jetesën sociale i ka bazë kryesore. Ja përse tema e rifillimit mund të mos
përfshijë vetëm aktivitetet turistike dhe kulturore si çështje prioritare. Si drejtues i koordinimit
rajonal të emergjencave epidemiologjike, ishte një nder për mua të marr kontributin e gjithë
Akademisë Puljeze, në përfaqësimet e figurave më të larta të saj. Një kontribut i cili ka rreshtuar
në fushë personat me aftësitë më të mira teknike dhe shkencore të pranishme në territorin
rajonal. Profesorë dhe kërkues shkencorë të cilët kanë dhënë mendimin e tyre njëkohësisht
me bujari dhe autoritet shkencor në një kohë rekord për tema sa komplekse aq edhe delikate.
Si profesor i higjienës së përgjithshme dhe të aplikuar, i vënë në shërbim të shëndetit publik në
një moment kaq dramatik, nuk mund të mos jem krenar që i përkas këtij komuniteti.
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“Ishulli që nuk ekziston”, ose
kur shoqëria civile aktive është e aftë
të praktikojë teknika të rafinuara
Franco Giuliano
Gazetar, President Nderi i Shoqatës “Ishulli që nuk ekziston”

A

mundet që një shoqatë e vogël të jetë e rrënjosur në një vend pa qenë lokaliste? A mund
të bashkojë rreth vetes për çështje konkrete shoqërinë civile aktive dhe kompetenca
teknike të rafinuara? Përvoja e “Ishullit që nuk ekziston” tregon se të dyja këto janë
të mundshme. Hekurudha e shpejtësisë së lartë përgjatë Adriatikut, beteja kundër
përdorimit të plastikës. Por edhe rigjenerimi urban i territorit. Ky eksperiment i fundit,
mbase unik në Itali, i kryer në terren nga studentët e Politeknikut të Barit në një qytet të vogël
provincial në Pulje, Latiano (qendër bujqësore me 15 mijë banorë ku lindi kjo shoqatë mbi
dhjetë vjet më parë). Dhe më pas, rregullimi i shtratit të një lumi të vjetër të braktisur për vite
me radhë, deri në mobilizimin për blerjen e shtëpisë së vendlindjes të të Lumturuarit Bartolo
Longo, themeluesi i bazilikës së Pompeit. Të gjitha nisma që, falë përfshirjes së shoqërisë
civile në radhë të parë dhe të personaliteteve të shquara që gradualisht u bashkuan me ta,
kanë fituar një popullaritet të papritur për një shoqatë të vogël kulturore siç është “L’Isola
che non c’è”, e cila sot përfshin 180 njerëz, qytetarë të zakonshëm, akademikë, shkencëtarë,
gazetarë, shkrimtarë, kryetarë bashkish dhe politikanë nga shtresa të ndryshme, por edhe
guvernatorë të rajoneve dhe personalitete të famshëm nga bota skenës, si Al Bano Carrisi,
ndër përkrahësit më të bindur të betejave tona. Edhe në këtë periudhë emergjence Covid,
kemi vendosur në rrjet këtë pasuri të marrëdhënieve, duke përfshirë në disa raste institucione
publike dhe biznese të rëndësishme. Ashtu si në rastin e një hoteli në Bari, pronari i të cilit,
duke pranuar ftesën tonë dhe të Presidentit të Shkollës së Mjekësisë të Universitetit të Barit,
vuri në dispozicion mjedisin e tij për mbi një muaj për të pritur falas infermierë dhe personel
shëndetësor, të angazhuar në repartin Covid të Poliklinikës së Barit. Kjo ndodhi në kohën
e lock down të plotë. Në një kohë kur bota dhe rajoni ynë pyesnin veten si do të bëhej më
pas, si do të duhej të kryhej rifillimi, e ashtuquajtura faza 2. Një pyetje që filluam t’ua bëjmë
shkencëtarëve të cilët ishin anëtarë të Shoqatës sonë. Duke filluar me Rektorët e Universiteteve
të Puljes dhe Presidentit të Shkollës të Mjekësisë, pedagogëve të Politeknikut. Kështu filluam
të bënim atë që bënin të gjithë, organizimin e konferencave onlain, në të cilat muarën pjesë
disa nga mendjet më të mira të Puljes për të diskutuar vendimet që duhet të merreshin në
rajonin tonë në përputhje me udhëzimet e Qeverisë qendrore. Ky punim (Rajone të Sigurta)
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synon të jetë një nga kontributet më të kualifikuara “Horizontale” që do të shërbejë për të
treguar rregullat e përgjithshme që duhet të zbatohen në sektorë të ndryshëm, sipas një kriteri
“Vertikal”. Një kontribut i pashembullt i ideve që zgjoi interesin e vetë politikës të angazhuar
për të bërë zgjedhje në gjendje për mbajtur së bashku shëndetin dhe ekonominë. Në protokollin
e mbështetur dhe të miratuar edhe nga Rajoni i Bazilikatës dhe ANCI kombëtar, shkencëtarë
dhe ekspertë në sektorë të ndryshëm dhanë udhëzime që sigurisht do të japin një kontribut të
rëndësishëm me përgjigje ndaj pyetjeve që presin qytetarët dhe sipërmarrësit për të rifilluar
në mënyrë të sigurt. Merita për të gjitha këto u takon të gjithë atyre që kanë nënshkruar këtë
dokument, por mbi të gjitha largpamësisë së Rektorëve të Universiteteve Puljese, të cilët kanë
krijuar së bashku me Politikën, një sezon të ri bashkëpunimi, i cili do të japë fryte në nismat
e tjera që do të vijnë.
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COVID-19: Roadmap për fazën 2

Promovim i
aktiviteteve Lojra –
sporte individuale
(ose maksimum
grupe
prej dy personash)
në mjedise jashtë,
duke ruajtur
distancën
e sigurisë.

Vendosje e
Distancuar e
ombrellave dhe
shtretërve dhe
shtim i numrit
të ndihmësve
për plazhistët,
me synim për të
siguruar
respektimin
e normave të
distancimit social
si në ujë ashtu
edhe
në plazh.

Distancimi i
tavolinave për
aktivitetet që
parashikojnë
shërbime
restauranti.
Pakësim i numrit
të vendeve në
tryezë në bazë të
sipërfaqes në
dispozicion.

Përdorim i
hapësirave jashtë
(p.sh. arena,
parqe, stadiume)
me distancim të
vendeve të
ndenjes dhe
rihapje e
“Drive-in” për
programimin
e eventeve
muzikore dhe
kinematografike

Promovim i
biletarive pa karton
për aktivitete,
trasport. Kontroll
i biletave me
lexues optik (p.sh.
pengesa hyrje
rrotulluese
elektronike dhe
app e panele për
të treguar shkallën
e zënies
së mjeteve dhe
prenotimet.
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Promovim i smart
working, kufizim
i shvendosjeve
jo thelbësore.
Detyrim mbajtje
i maskës herina
në mjete publike
dhe vende ulje
të distancuara.
Promovim i
lëvizjes me
biçikleta dhe më
këmbë dhe mikrolëvizje.Të synohet
drejt lëvizjeve
ekologjike dhe me
mjete elektrike.
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PARIMET E
PËRGJITHSHME

1.1 Shënim hyrës
Luigi Vimercati, Fulvio IM Fucilli
Në të shumëpriturën Fazën 2, atë të ashtuquajturën “bashkëjetesë me virusin”, do të jetë
thelbësore të merren të gjitha masat e nevojshme paraprake për të shmangur rrezikun e një
vale të re infeksionesh. Përveç respektimit të masave të veçanta të vendosura nga institucionet
kompetente, të gjithë sektorët e prodhimit do të duhet të marrin një sërë masa paraprake të
domosdoshme që synojnë garantimin e një rifillimi të sigurt.
Një nga aspektet e rëndësishme të kësaj faze të re është identifikimi i menjëhershëm i personave
që kanë rënë në kontakt me virusin në mënyrë që të shmanget shpërthimi i epidemive,
veçanërisht në ambientet e punës. Për ta bërë këtë, përveç distancimit sociale dhe rregullave
themelore higjieno-sanitare, është e domosdoshme të pajisemi me çdo mjet të dobishëm për
të kontrolluar çdo ditë gjëndjen shëndetësore të atyre që hyjnë në zonën e vendeve të punës,
pavarësisht nëse janë punonjës apo vizitorë. Në veçanti, punëdhënësit duhet të përgatisin
postera, fletëpalosje dhe broshura informuese (mundësisht në disa gjuhë) në vendet më të
dukshme, në të cilat të përmblidhen si duhet dispozitat dhe masat dhe masat e parandalimit
dhe të mbrojtjes të përcaktuara nga autoritetet kompetente, të dobishme për të ulur përhapjen
e mundëshme të infeksionit nga SARS-CoV-2. Të njëjtët punëdhënës duhet të informojnë
paraprakisht stafin dhe ata që synojnë të hyjnë në ndërmarrje, për të përjashtuar hyrjen e
atyre, të cilët në 14 ditët e fundit kanë pasur kontakt me subjekte që kanë rezultuar pozitivë për
COVID-19 në përputhje me udhëzimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë.
Do të jetë gjithashtu e nevojshme të furnizohen të gjitha vendet e punës, përfshirë aeroportet,
stacionet, terminalet, portet, fshatrat turistikë dhe hotelet, me kite dhe pajisje higjieno-sanitare
(d.m.th. xhel higjienizues, doreza dhe maska njëpërdorimëshe, etj.), dhe pajisje fikse ose të
lëvizshme për matjen e temperaturës së trupit (p.sh. termometra me rreze infra të kuqe, skanera
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termikë manualë, fotokamera/ videokamera termografike), të vendosura kryesisht në zonat e
hyrjes. Kur temperatura e trupit është më e lartë se 37.5 ° C, nuk do të lejohet hyrja. Kjo çon në
detyrimin e qëndrimit në shtëpi kur shfaqen temperaturë, ethe ose simptoma të tjera gripale
dhe të njoftimit të mjekut të familjes dhe autoritetet shëndetësore.
Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, hotelet dhe strukturat pritëse turistike, megjithëse
nuk janë më të ndjeshëm ndaj infektimit se sa strukturat e tjera publike të frekuentuara
gjerësisht, janë vende të karakterizuara nga një shkallë e lartë e ndërveprimit shoqëror (klient-punëtor, klient-klient, punëtor-punëtor) ku shumë subjekte bashkëjetojnë përkohësisht në
hapësira të përbashkëta. Lidhur me këtë, stafi i pritjes dhe recepsionit, i informuar dhe trajnuar
siç duhet për të gjitha aspektet që lidhen me COVID-19, përveç kontrollit të hyrjes me grupe
dhe dhënies së informacionit të nevojshëm për klientët (dmth. shërbimet mjekësore dhe
farmaceutike në dispozicion), do të jetë përgjegjës për të kryer një depistim në hyrje për të
kontrolluar temperaturën e trupit dhe plotësimin e një pyetësori që synon një triazh ose vlerësim
të shpejtë të gjendjes, për mbledhjen e informacionit mbi gjendjen e shëndetit të klientit, si
dhe çdo simptomë që sugjeron COVID-19 (dmth. kollë, vështirësi në frymëmarrje, asteni,
konjuktivit, simptoma gastrointestinale, humbje e përkohshme e shijes dhe/ose nuhatjes, etj).
Këshillohet që personeli i recepsionit të ketë kujdes të shënojë në një “regjistër” të posaçëm
aktivitetet e kryera si nga klientët ashtu edhe nga personeli (përfshirë punëtorët e mirëmbajtjes
dhe/ose furnizuesit e jashtëm). Këto aktivitete duhet të përshkruhen në detaje në mënyrë që të
vazhdohet me një “gjurmim kontakti” të detajuar, nëse konstatohet ndonjë rast me COVID-19.
Edhe duke respektuar normativat e mbrojtjes së të dhënave personale dhe të drejtën e
privatësisë, do të ishte e këshillueshme të monitorohen në mënyrë aktive klientët dhe nëse
ndonjë prej tyre ose një anëtar i stafit të strukturës zhvillon simptoma të dyshimta, të zbatohen
menjëherë të gjitha procedurat e nevojshme për të ulur në minimum kontaktet me “rastin
e dyshuar” të të gjithë klientëve dhe operatorëve të tjerë. Në veçanti, personit potencialisht
të infektuar i jepet një maskë kirurgjikale dhe izolohet të menjëherë. Në këtë rast, ndërhyn
personeli i kualifikuar, i identifikuar më parë në planin e veprimit të strukturës, i cili do të
ketë për detyrë të lajmërojë menjëherë për kompetencë autoritetet shëndetësore lokale, të cilat
nga ana e tyre do të vlerësojnë mundësinë për të bërë tamponin nazofaringeal në vend. Në
rast nevoje, procedurat diagnostikuese mund të kryhen përmes laboratorëve privatë dhe/ose
Laboratorëve Referues Rajonalë të akredituar nga Ministria e Shëndetësisë, të autorizuar për
të kryer procedura specifike PCR në kohë reale për SARS-CoV-2.
Është përsëritëse të saktësojmë që masat e përshkruara duhet t’i përshtaten secilit kontekst
të punës, në përputhje me burimet në dispozicion, dhe të vlerësohen rast për rast përmes
bashkëpunimit të përgjegjësve të shërbimit për parandalimin dhe mbrojtjen dhe të konsulentëve
shëndetësorë.
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1.2 Pajisjet mbrojtëse personale
Giuseppe Carbone1, Michele Dassisti1
Canio Buonavoglia2, Gianluca Maria Farinola2, Gianluigi de Gennaro2, Michele Maurizio
Notarnicola1, Marco Torresi1, Antonio Licciulli3, Biagio D’Aquino1
Politekniku i Barit
Universiteti i Studimeve i Barit
3
Universiteti i Salentos

1

2

Në vazhdim jepen sugjerime dhe shënime teknike për zgjedhjen, përdorimin dhe asgjësimin e
pajisjeve mbrojtëse të përshtatshme për menaxhimin e emergjencës COVID-19 nga Sars-Cov 2,
duke iu referuar gjendjes së njohurive shkencore dhe teknike në dispozicion të grupit të punës,
të cilat mund të jenë subjekt i përditësimit për shkak të evolucionit të njohurive shkencore ose
të drejtpërdrejta në këtë fushë.

1. Qëllimi dhe lloji i pajisjes

Paisja e mbrojtjes së rrugëve të frymëmarrjes është një mjet mbrojtje nga kontakti i mundshëm
me elementë të rrezikshëm për shëndetin siç janë, për shembull pluhurat dhe agjentët
patogjenë. Sa i përket periudhës aktuale të emergjencës shëndetësore, vëmendje e veçantë
duhet t’i kushtohet shmangies së kontaktit me virusin Sars-Cov2 i cili njeh si rrugë kryesore
të transmetimit nga njeriu te njeriu atë përmes “spërklave” (droplets), ose pikëzave më të mëdha
se 5 mikron, të cilat nxirren nëpërmjet kollitjes dhe/ose teshtimave nga njerëzit simptomatikë.
Megjithëse transmetimi përmes ajrit nuk është provuar ende, është e mundur që ai të ndodhë
pas ekspozimit në përqendrime të larta aerosoli në mjedise të kufizuara (dmth. procedurat
që gjenerojnë aerosol në mjedise të kujdesit shëndetësor, kryesisht gjatë procedurave të
rianimacionit).

2. Përdorimi i maskave të fytyrës për mbrojtjen e rrugëve
të frymëmarrjes
2.1 Kur përdoren
Mbrojtja e rrugëve të frymëmarrjes duhet të konsiderohet kritike për të kundërshtuar përhapjen
e infeksionit. Rreziku i thithjes së virusit varet nga përqendrimi i vetë virusit në ajër dhe, në
përgjithësi, është e nevojshme të veprohet me shumë kujdes në të gjitha ato situata në të cilat
ekzistojnë kushte ku ajri nuk qarkullon dhe/ose përqendrim i madh i mundshëm i burimeve
të ndotjes (p.sh. zona të mbyllura, qarkullimi i pakët i ajrit, prani e sistemeve të ventilimit që
nuk mirëmbahen, etj.).
Në situatën aktuale emergjente të pandemisë, Qeveria me Dekretin Legjislativ 18/2020
ka vendosur përjashtime në Dekretin Legjislativ 46/1997, të cilat mund të përmblidhen në
përjashtimet e kontrolleve të detyrueshme nga Organet kompetente në procesin e tregtimit
të pajisjeve mjekësore dhe në kalimin e kompetencave të përkohshme Institutit të Lartë të

| 23 |

|

EMERGJENCA COVID-19 · FAZA 2 · MAJ 2020

|

Shëndetësisë (ISS) dhe Institutit Kombëtar për Sigurimin ndaj Aksidenteve në Punë (INAIL).
Në këtë skenar, në Itali maskat e fytyrës për mbrojtjen e rrugëve të frymëmarrjes mund të
klasifikohen sipas tre tipologjive kryesore:
1. maska fytyre që përdoren si Pajisje Mbrojtëse Personale (PMP) të rrugëve të frymëmarjes.
Ato nënndahen në: (i) maska të plota (ose me mbulim të plotë të fytyrës) me filtër kundër
pluhurit, (p.sh. Fig. 1), (ii) gjysmë-maska me filtër kundër pluhurit, (p.sh. Fig. 2), (iii) maska
fytyre me filtrim kundër pluhurit ose FFP (Filtrimi i Pjesëzave në Fytyrë (p.sh. Fig. 3, 4);
2. maska fytyre për përdorim mjekësor (MF), këto të fundit quhen edhe “maska kirurgjikale”
(p.sh. Fig. 5);
3. “Maska fytyre filtruese për përdorim kolektiv” (burimi ISS) të futura me nenin 16, paragrafi
2, i DL 18/2020. Këto nuk kanë nevojë për certifikim CE: prandaj ato nuk mund të përdoren
në mjedise spitalore ose asistence.

Fig. 1 – Shembull: maskë fytyre e plotë kundër pluhurit

Fig. 2 - Shembull: gjysmë-maskë fytyre kundër
pluhurit.

Fig. 3 - Shembull: maskë fytyre filtruese kundër
pluhurit pa valvul

Fig. 4 - Shembull: maskë fytyre filtruese me valvul.
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Fig. 6 - Marka C E origjinale.

Në situata të zakonshme, tregtimi në territorin italian të “pajisjeve mbrojtëse personale” (të
quajtura PMP) dhe “pajisjeve mjekësore” të quajtura PM, lejohet vetëm nëse ato mbajnë markën
CE. Maskat e fytyrës të tipit PMP (fig. 1,2, 3 dhe 4) dhe ato për përdorim mjekësor (fig .5) të
tregtuara në Evropë duhet të mbajnë simbolin “CE” që tregon certifikimin europian, (p.sh. Fig.
6) për vendosjen e të cilave në një produkt është e nevojshme të respektohen udhëzime të sakta
normative (ref., p.sh. , https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/).
Të gjitha pajisjet pa markën CE nuk përcaktohet dhe as nuk përbëjnë pajisje mbrojtëse
personale (PMP), as pajisje mjekësore, domethënë, ato “nuk janë PMP dhe as PM”.
Maskat e fytyrës që i përkasin kategorisë së pajisjeve mbrojtëse personale (PMP) të rrugëve të
frymëmarrjes klasifikohen në bazë të efikasitetit të filtrimit sipas tre klasave (në përputhje me
UNI EN 149: 2009) dhe mund të kenë ose jo një valvul frymënxjerrje (ekspirimi). Për situatat
aktuale të infektimit këshillohet të përdoren PMP pa valvulën e frymënxjerrjes (ekspirimit)
(p.sh. Fig. 3), duke mundësuar kështu, në rastin e një bartësi të infektuar, të kufizojë rrezikun
për të tjerët. Për të kuptuar arsyet për këtë, është e nevojshme të kujtojmë se cili është funksioni
i valvulës:
1. Gjatë fazës së frymëmarrjes kur ajri hyn nga mjedisi i jashtëm drejt brendësisë së trupit tonë
duke mbushur mushkëritë, valvula mbyllet në mënyrë që ajri të detyrohet të kalojë përmes
rrjetit të dendur me fibra dhe pore të përbërësve të maskës, (e cila formon sipërfaqen filtruese
të maskës, p.sh., pjesa e bardhë në figurat 3 dhe 4).
2. Gjatë fazës së frymënxjerrjes, kur ajri (tashmë i mbushur me dioksid karboni dhe spërkla
të shumta uji dhe avuj ujorë) del nga mushkëritë drejt mjedisit të jashtëm, valvula hapet në
mënyrë që të lehtësojë frymënxjerrjen dhe ta bëjë frymëmarrjen më komode.
Nëse ai që mban maskë me valvul (p.sh. fig. 4) është i infektuar, aerosoli i nxjerrë nga mushkëritë
gjatë frymënxjerrjes, i kontaminuar nga prania e patogjenëve, del drejtpërdrejt në atmosferë
përmes valvulës, d.m.th. në mjedisin e jashtëm, pa pësuar ndonjë veprim filtrues. Në këtë
rast maska nuk do të siguronte ndonjë mbrojtje nga virusi për personat që gjenden në afërsi
të personit të infektuar. Në mënyrë të ndryshme, nëse i sëmuri mban maskën pa valvul (p.sh.
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fig. 3), ajri do t’i nënshtrohej një procesi filtrimi gjatë fazës së frymëmarrjes por edhe më e
rëndësishme, edhe gjatë fazës së frymënxjerrjes, duke mbrojtur kështu ata që gjenden në afërsi
të të sëmurit dhe duke kufizuar perhapjen e virusit.
Maskat e fytyrës filtruese anti-pluhur të klasës FFP3 garantojnë një filtrim jo më pak se 99%
për grimcat me një diametër mesatar prej 0.6 µm.
Maskat e fytyrës për përdorim mjekësor (MM), të quajtura edhe maska kirurgjikale, klasifikohen
sipas efikasitetit të tyre të filtrimit bakterial (UNI EN 14683:2019). Standardi parashikon që
maska të infektohet nga një ngarkesë bakteriale që përmbahet në spërklat e shpërndara në
ajër me diametër 3 ± 0 .3 μm. Maskat e fytyrës për përdorim mjekësor klasifikohen sipas tre
kategorive:
TIPI I: garanton një efikasitet filtrimi bakterial më të madh ose të barabartë me 95%;
TIPI II: garanton një efikasitet më të madh ose të barabartë me 98%;
TIPI IIR: garanton një efikasitet më të madh ose të barabartë me 98% dhe rezistencë ndaj
spërklave.
Maska mjekësore e fytyrës është një pajisje e kontrollit të infeksioneve e projektuar për të
ndihmuar në parandalimin e përhapjes së infeksionit nga spërklat e nxjerra nga ai që e përdor
tek njerëzit potencialisht të ndjeshëm. Nuk ka për qëllim mbrojtjen e përdoruesve të tyre.
Maska e fytyrës për përdorim mjekësor është pra një mjet efikas parandalimi kolektiv, nëse
përdoret nga të gjithë “për të zvogëluar rrezikun e përhapjes së infeksioneve, veçanërisht në
situata epidemike ose pandemike” (cituar nga UNI EN 14683:2019).
“Maskat filtruese për përdorim kolektiv” nuk kanë markën CE dhe prodhohen në bazë të
përjashtimit ligjor ndaj rregullave në fuqi për hedhjen në treg. Sidoqoftë, ato kryejnë një veprim
filtrues që mund të ngadalësojë përhapjen e virusit [https://www..cdc..gov/coronavirus/2019ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html]. Nuk ka indikacione të veçanta në lidhje me
metodat e prodhimit të tyre, materialet e përdorura dhe shtresëzimin e tyre. Sidoqoftë, brenda
grupit të maskave filtruese për përdorim kolektiv, është identifikuar një nëngrup “cilësor”, i
cili është një grup maskash filtruese për përdorim kolektiv, të pajisura me pëlhura filtruese
me kërkesa minimale të pranueshmërisë së produktit (Shtojca Teknike PMP 4.1) të tilla që të
sigurojnë një veprim të rëndësishëm filtrues të spërklave të nxjera nga bartësi, dhe për këtë
arsye kryejnë një veprim efektiv filtrues për të kufizuar rrezikun e përhapjes së infeksioneve.
2.2 Si të përdoren
Maskat e fytyrës PMP pa valvula, duke qenë të konceptuara për të mbrojtur përdoruesin nga një
mjedis i kontaminuar, janë ndërtuar për të maksimizuar puthitjen pas fytyrës të vijës anësore
(buza e jashtme), në mënyrë që të sigurojnë ndarjen e plotë të rrugëve të frymëmarrjes nga ajri
i jashtëm, i cili, kur thithet, detyrohet të kalojë nëpër sipërfaqen e filtrimit të maskës. Vendosja
(veshja) duhet të garantojë që të ketë puthitje të mirë me fytyrën, e kështu të sigurohet që ajri të
kalojë domosdoshmërisht përmes filtrit dhe të mos gjejë rrugë hyrje me rezistencë më të vogël.
Në veçanti, është e nevojshme që maska e fytyrës të jetë sa më e puthitur në zonën e hundës,
për të parandaluar kalimin e ajrit të lirë midis hundës dhe faqeve. Ky funksion kryhet duke e
rregulluar hundëzën metalike pasi ta keni vendosur maskën, në mënyrë që të përshtatet duke
u puthitur mirë ndaj profilit të hundës.
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Rezistenca ndaj frymëmarrjes ose cilësia e marrjes frymë mund të ndryshojë nga një lloj maske
fytyre në tjetrën. Frymëmarrja është më e vështirësuar në mungesë të një valvule frymënxjerrëse
(shfryrëse): përdorimi i maskave të fytyrës në këtë situatë pandemike nuk rekomandohet për sa
janë thënë më parë. Sidoqoftë, është e qartë se frymëmarrja me maskë fytyre filtruese krijon një
vështirësi më të madhe në frymëmarrje, e cila duhet të merret në konsideratë për zgjedhjen
e maskës së fytyrës, në mënyrë të veçantë atje ku duhet të kryhen punë me sforcim fizik. Përsa
i përket maskave të fytyrës kirurgjikale për përdorim mjekësor, megjithëse janë të pajisura
me efikasitet adekuat të filtrimit bakterial dhe funksion pengues për sekrecionet që nxjerr
përdoruesi, pasi, siç është përmendur ato nuk janë konceptuar për të filtruar të gjithë ajrin që
thithet (duke qenë në gjendje të arrijë në të vërtetë në rrugët e frymëmarrjes nga rrugët anësore),
ato janë më pak kritike në lidhje me vështirësinë e frymëmarrjes. Aty ku është e nevojshme
të sigurohet mbrojtja e të tjerëve dhe ku kryhen punë me sforcim fizik, rekomandohet kjo lloj
maske fytyre, mundësisht jo klasa II ose IIR, në përputhje me kushtet specifike të rrezikut të
përdorimit.
Spërklat mund të depozitohen edhe mbi llastikët mbajtës dhe mbi kapakun e valvulës së
maskës së frymënxjerrjes (nëse janë të pranishme) dhe mbi hundëzat, etj.: prandaj është e
nevojshme të bëhet kujdes gjatë përdorimit të maskës së fytyrës për të shmangur përhapjen e
sëmundjes nga kontakti i pavullnetshëm i këtyre pjesëve me mukozat. Masat paraprake mund
të përfshijnë përdorimin e dorezave dhe larjen e duarve pas përdorimit të maskës së fytyrës.
Duhet theksuar se depërtimi i grimcave nëpërmjet filtrit është vetëm një nga burimet e
mundshme të ekspozimit ndaj pjesëzave infektuese; burime të tjera të mundshme vijnë si nga
mosputhitja e maskës me fytyrën për shkak të përdorimit të gabuar ose nga mosmbajtja e
maskës së fytyrës gjatë ekspozimit të mundshëm. Situata të tilla mund të kontribuojnë në
ekspozim më të madh, sesa kur përdoret një filtër.
Si pasojë, nëse zgjidhen dhe përdoren siç duhet maskat filtruese të fytyrës mund të zvogëlojnë
ekspozimin ndaj përqendrimeve që konsiderohen të sigurta për shumicën e grimcave jobiologjike. Sidoqoftë ato nuk eliminojnë rrezikun e ekspozimit, infeksionit ose sëmundjes,
pasi nivelet e sigurta të ekspozimit për grimcat biologjike nuk janë përcaktuar.
Lidhur me sa u theksua, është e qartë se maska e fytyrës, pas përdorimit, duhet të konsiderohet
e infektuar në të gjitha pjesët e saj të jashtme dhe për këtë arsye është e rrezikshme për
kontaktin me mukozat njerëzore. Prandaj është e nevojshme t’i kushtohet vëmendje shumë
e madhe heqjes së saj, për të shmangur që pjesa e ndotur të bjerë aksidentalisht në kontakt
me sytë, gojën dhe hundën.

3. Mirëmbajtja e maskave të fytyrës për mbrojtjen e rrugëve të
frymëmarrjes
Nuk ka kritere të përcaktuara për ripërdorimin e pajisjeve mbrojtëse, të cilat ndryshojnë sipas
llojit të maskës së fytyrës.Në veçanti, në rast emergjence (pra me rrezik për përdoruesin), ose
në mungesë të maskave të reja, mund të përdoren disa metoda sterilizimi me kusht që të jemi
të sigurt se ato e ruajnë funksionin origjinal të pajisjes.
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Ndër procedurat e ndryshme të dezinfektimit, më të përshtatshmet mund të jenë ato që
nuk përfshijnë larje në ujë ose në solvente, pasi këto operacione mund të heqin ngarkesën
elektrostatike të induktuar (electret charge) në materialin e pëlhurës. Sidoqoftë, duhet të
theksohet se i ashtuquajturi “lavashmëri” normalisht ka të bëjë me karakteristikën e një pëlhure
(të endur normalisht) për t’i rezistuar grisjes pas larjes, JO për të ruajtur kapacitetin e tij filtrues,
i cili përkundrazi, varet nga shpërndarja korrekte e fibrave të saj, të cilat përgjithësisht dëmtohen
nga vetë larja.
Jepen disa procedura të mundshme emergjence për dezinfektimin e maskave filtruese të fytyrës:
trajtim termik i thatë (80-100 ° C për 30 minuta), trajtime me bazë ozoni, ekspozimi i të gjitha
sipërfaqeve potencialisht të infektuara ndaj rrezeve UV-C (në rastin e fundit duhet të kihet
parasysh situata kur maskat e fytyrës përbëhen nga shtresa të brendshme të padukshme).
Ritheksohet se, në bazë të njohurive të sotme, këto janë trajtime që duhen kryer vetëm në kushte
të një nevoje ekstreme dhe me procedura rigoroze dhe të kontrolluara (për dokumentacionin
referues mund të konsultohen, p.sh. [4] dhe [5]).
REKOMANDIMI: Kur nuk ka prova shkencore të qëndrueshmërisë së një pajisje mbrojtèse,
OSE MARRJE TË DREJTPËRDREJTË DHE TË QARTË TË PËRGJEGJËSISË NGA
PRODHUESI, SI MASË PARAPRAKE NUK KËSHILLOHET MËNYRA “BËJE VETË”,
POR PREFEROHET QË KËTO PAJISJE TË MOS PËRDOREN MË NË FUND TË
PËRDORIMIT.

4. Ruajtja e maskave të fytyrës për mbrojtjen e rrugëve të frymëmarjes
Mbijetesa e mikroorganizmave në filtrat e respiratorëve mund të ndikojë në procedurat e
ruajtjes, magazinimit dhe trajtimit. Për këtë janë kryer disa studime: u analizuan mbi 18 lloje
të filtrave për respiratorët dhe pesë maska kirurgjikale, duke i ngarkuar me lloje të ndryshme të
mikroorganizmave në kushte të ndryshme lagështie [6], [7]. Këto studime vunë në dukje praninë
e organizmave që mbijetuan menjëherë mbas inokulimit dhe që mbijetuan për periudha të
ndryshme kohore në varësi të kushteve të ruajtjes: përgjithësisht, ruajtja në kushte me lagështi
të lartë konsiderohet si më e favorshmja për mbijetesë afatgjatë të organizmave patogjene.
Prandaj, ruajtja e maskave filtruese të fytyrës të përdorura në kushte bio-aerosoli, në qese
plastike qëhapen dhe mbyllen mund të jetë e papërshtatshme, pasi filtrat mund të jenë të lagur
nga përdorimi dhe ruajtja në plastike e mban të lartë nivelin e lagështisë.

5. Menaxhimi i mbetjeve të mjeteve mbrojtëse (PMP) të rrugëve të
frymëmarrjes
Fundi i jetës së pajisjeve mbrojtëse varet nga lloji i materialit të përdorur dhe lloji i produktit.
Në përgjithësi, duhet të kujtuar se të gjitha PMP në fund të jetës së saj bëhen MBETURINA,
të tipit URBANE ose SPECIALE bazuar në origjinën e tyre, dhe si të tilla menaxhimi i tyre
(mbledhja, transporti, trajtimi, asgjësimi) duhet të jetë në përputhje me dispozitat e Pjesës IV
të D.Lgs n 152/2006.
Në këto muaj të Fazës 1, përveç strukturave shëndetësore dhe spitalore, mensat, strukturat e
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akomodimit, kompanitë e pastrimit përveç kompanive prodhuese dhe qytetarëve të veçantë
kanë përdorur sasi të mëdha të PMP: maska, syze, viziera, helmeta, doreza, tuta, përparëse dhe
kambale, që me fillimin e Fazës 2, do të kenë tendencë të mbeten të larta në mos po do të rriten.
Për këtë qëllim, përmbledhim udhëzimet që duhet të ndjekë çdokush sipas kushteve specifike
si të veçimit ashtu dhe të dorëzimit. Prandaj ne dallojmë si vendin e origjinës së PMP në fund
të jetës së tyre: 1) shtëpi private, 2) ambientet e punës të ndryshme nga strukturat shëndetësore
3) strukturat shëndetësore.
5.1 PMP nga shtëpi private
Këto janë PMP në fund të jetës nga përdorimi i përditshëm nga qytetarë të veçantë, sipas
udhëzimeve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Rregulloreve të Rajoneve të ndryshme të cilat, në
mënyrë të posaçme e bëjnë përdorimin e maskave të fytyrës të detyrueshëm ose të këshilluar me
forcë sa herë gjenden në mjedise të kufizuara, ose kur nuk është e mundur të zbatohen masat
e distancimit fizik. Bëhet fjalë për Mbetje Urbane, në veçanti të tipit shtëpiak, në përputhje me
klasifikimin e parashikuar nga Dekreti Legjislativ 152/2006 (neni 184).
Konkretisht, pas emergjencës Covid-19, Instituti Superior i Shëndetësisë (ISS) publikoi në faqen
e vet të internetit Raportin nr. 3/2020 Rev (versioni i 03.31.2020) me titull “Udhëzime ad interim
për menaxhimin e mbetjeve urbane lidhur me transmetimin e infeksionit të virusit SARS-CoV-2”
i cili ilustron mënyrën e grumbullimit dhe dorëzimit të mbetjeve urbane shtëpiake, veçanërisht
për ata që janë në izolim shtëpiak pasi kanë rezultuar pozitivë për Covid-19 . Më poshtë jepen
udhëzimet e ISS:
A. Për ata që janë POZITIVË ndaj Covid-19 ose në karantinë e detyrueshme
-- Mos i ndani (diferenconi) më mbeturinat e prodhuara në shtëpi.
-- Përdorni dy ose tre qese mundësisht rezistente (njëra brenda tjetrës) për t’i hedhur brenda
kontenierit të përdorur për mbledhje të padiferencuar, me pedale nëse është e mundur.
-- Të gjitha mbeturinat (plastike, qelq, letër, organike, metal dhe e pandarë) duhet të hidhen
në të njëjtin kontejner që përdoret për mbledhjen e pandarë.
-- Edhe shamitë ose letrat tharëse të guzhinës, maskat, dorezat dhe tavat njëpërdorimëshme
duhet të hidhen në të njëjtën kontenier për mbledhje të padiferencuar.
-- Me doreza njëpërdorimëshme të disponueshme, mbyllini mirë thasët ose qeset e plastikës
pa i shtypur me duar duke përdorur lidhëse ose shirit ngjitës.
-- Pasi të mbyllen thasët ose qeset, dorezat e përdorura duhet të hidhen në qese të reja të
përgatitura për mbledhjen e mbeturinave të padiferencuara (dy ose tre qese mundësisht
rezistente, njëra brenda tjetrës).
-- Hidhni mbeturinat çdo ditë siç bëhet zakonisht me një qese të padiferencuar
B. Për ata që NUK JANË POZITIVË ndaj tamponit ose nuk janë në karantinë e detyrueshme
-- Vazhdoni të bëni mbledhjen e veçantë të mbeturinave si deri më tani.
-- Përdorni shami (facoleta) letre nëse jeni të ftohur dhe hidhini në mbledhjet pa ndarje
(diferencim).
-- Nëse keni përdorur maska dhe doreza, hidhni ato në mbledhjen pa ndarje.
-- Për mbeturinat e pa ndara, përdorni dy ose tre qese mundësisht rezistente (njëra brenda
tjetrës) brenda kontejnerit që përdoret zakonisht. Mbylleni qesen fort.
-- Hidhni mbeturinat siç bëhet zakonisht për një qese me mbeturina pa ndarje (të
padiferencuar).
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Nga ajo që raportohet në Raportin e ISS-së, mund të kuptohet se aspekti i rëndësishëm i zbatimit
të menaxhimit të mbeturinave të përbëra nga PMP (maska, doreza) dhe shami letre, është që ato
të mos trajtohen me mbledhjet e veçanta të diferencuara, në mënyrë që të kufizohet përpunimi
i këtyre mbeturinave dhe për pasojë të minimizohet ekspozimi i mundshëm i punëtorëve
ndaj virusit. Kodi i Listës Europiane të Mbetjeve (EER) që duhet t’i atribuohet këtij lloji të
mbeturinave është padyshim:
20 03 01 mbetje urbane të pa ndara (padiferencuara).
Në këtë drejtim, meqenëse ka sinjalizime të shumta për praninë e PMP-ve të përdorura dhe të
braktisura në rrugë, në trotuare, në lulishte të shumë qyteteve italiane, REKOMANDOHET
me forcë të mos hidhni kurrë maska dhe doreza në rrugë pas përdorimit, pasi ato përbëjnë një
rrezik të mundshëm infeksioni, por t’i sillni me vete në banesat tuaja dhe t’i vendosin përsëri në
kontenierët e mbeturinave të padiferencuara sipas mënyrave të përshkruara më sipër. Nëse është
vërtet e nevojshme, në raste të jashtëzakonshme, përdorni kontenierët rrugorë të mbeturinave
të pa ndara (padiferencuara), aty ku janë të pranishme.
5.2 PMP në mjediset e punës të punës të ndryshme nga institucionet shëndetësore
Problemi që lind, është mënyra e menaxhimit të mbetjeve të përmendura, të cilat me ligj
klasifikohen si Mbetje Speciale, veçanërisht kur vijnë nga aktivitete bujqësore, ndërtimore,
industriale, tregtare dhe të shërbimeve, dhe mbi të gjitha çfarë kodi EER t’ju caktohet. Në
veçanti, për të dhënë udhëzime mbi mënyrat e menaxhimit të mbeturinave të tipit PMP (maska,
doreza, etj.), të përdorura në këtë periudhë në mjediset e punës të ndryshme nga institucionet
shëndetësore, si p.sh. mensat, strukturat e hotelerisë, kompanitë e pastrimit dhe kompanitë
prodhuese, duhet të veçohen rastet për vendet e punës në të cilat janë gjetur ose jo njerëz të
infektuar nga Covid-19.
A. Vendet e punës me raste të konfirmuara të infeksionit
Mbas konstatimit edhe të një rasti të vetëm infektimi, marrin përparësi operacionet e
dezinfektimit të vendit të punës. Qarkorja e Ministrisë së Shëndetësisë nr. 5443 e datës
22.02.2020 i referohet aktiviteteve të pastrimit të mjediseve të punës jo-shëndetësore
potencialisht të kontaminuara, ku kanë qëndruar njerëz të infektuar nga Coronavirus, duke
specifikuar se: “pas përdorimit, PMP njëpërdorimëshe duhet të mblidhen dhe asgjësohen si
material potencialisht i infektuar”.
Kodi EER që do t’i vendoset këtyre materialeve të rrezikëshme të mbetjeve mbasi përbëjnë
rrezik infektiv, edhe pse mblidhen jashtë një strukture shëndetësore, është: 18 01 03 * mbetje
që duhet të mblidhen dhe asgjësohen duke përdorur masa paraprake të veçanta për të
shmangur infeksionet. Në këtë rast, padyshim, është e nevojshme të ndiqet i plotë dhe me
rreptësi “zinxhiri trajtues” i mbetjeve shëndetësore (kontejner i dyfishtë, mbyllje, ruajtje e
përkohshme, transportues i autorizuar, ADR (Accord Dangereuses Route ose Marrëveshja
për Transporte të rrezikshme), impianti i autorizuar i asgjësimit).
B. Vende pune pa raste infektimi
Për momentin, dispozitat normative të kohëve të fundit mbi kufizimin e emergjencës
Covid-19, nuk janë të qarta për metodat e menaxhimit të PMP (si maska, doreza, etj.),
të përdorura në këtë periudhë në vendet e punës, të ndryshme nga ato të strukturave
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shëndetësore ose të ngjashme, ku nuk janë vërtetuar raste të personave të prekur nga
infeksioni.
Në përgjithësi, për analogji me dispozitat e ISS për PMP të përdorura në banesa private
në mungesë të rasteve të infeksionit, mund të mendohet që në fazën e emergjencës nga
Covid-19, të gjitha PMP-të e përdorura në sektorët më të shumëllojshëm, me përjashtim të
sektorit shëndetësor, mund të hidhen në qeset e mbetjeve të padiferencuara, pasi supozohet
se ato janë përdorur nga një popullatë “e shëndetshme”, jo e karantinuar dhe as e infektuar
tashmë, si një masë kufizimi e infeksionit.
Megjithatë është e vërtetë se në një situatë të tillë emergjence nuk mund të paraqesim
hipotezën e një zgjedhje të vetme për menaxhimin e mbeturinave të mësipërme, pasi kjo
varet nga faktorë të ndryshëm, siç është për shembull mundësia që t’i ngarkohet shërbimit
publik mbledhja e mbetjeve “speciale” të prodhuara në aktivitete të ndryshme. Në veçanti,
për këtë mund të supozohen skenarët e mëposhtëm:
1. Nëse kompania që përdor këto PMP punon në kuadrin e bashkisë dhe grumbullon një
pjesë të mbeturinave të prodhuara “të asimilueshme” me ato urbane, këto PMP mund
të konsiderohen si të tilla, pasi në fakt ato janë ekuivalente me mbetjet e një pëlhure/
plastike (maska) dhe/ose plastike/lateks (doreza). Ato do të paketohen në qese fleksibile
dyfishe ose trefishe për t’u hedhur dhe do të mbyllen me një lidhëse dhe do të dorëzohen
së bashku me mbeturinat e tjera të pa ndara (padiferencuara) në sistemin e grumbullimit
publik. Kodi i EER në këtë rast, falë grumbullimit me mbetjet urbane, do të vazhdojë të
jetë 20 03 01 mbetje urbane të pa diferencuara.
2. Kur kompania që përdor këto PMP nuk ka asnjë mundësi t’i konsiderojë ato “të
asimilueshme”, duhet të garantojë që ato, sidoqoftë, të mos trajtohen si mbetje të ndara
(diferencuara). Atyre mund t’u caktohet një kod EER i kapitullit 15 (Mbeturina të
paketimit, absorbentë, lecka, materiale filtruese dhe veshje mbrojtëse), dhe më saktë
kodi EER 15 02 03 absorbentë, materiale filtruese, lecka dhe veshje mbrojtëse, të
ndryshm nga ato të përmendura në pikën 15 02 02. Saktësohet se kodi “15 02 02 *
absorbentë, materiale filtruese, lecka dhe veshje mbrojtëse, të kontaminuara me substanca
të rrezikshme” është “zë spekullues” përkues i llojit të rrezikshëm, por në këtë rast
nuk duhet të kryhet asnjë “karakterizim” i mbetjes, pasi mbetje të tilla nuk duhet t’i
nënshtrohet manipulimit. Mendohet se në këtë rast prodhuesi mund të paraqisë një
“skedë” identifikuese të mbetjeve, në të cilën të specifikojë kategorinë merceologjike
të produktit (pëlhurë/plastikë dhe/ose plastike/lateks) dhe se nuk është e nevojshme të
bëhen analiza.
3. Opsioni i tretë është ai më konservativ dhe i referohet mundësisë së dhënë nga DPR
254/2004 për mbetjet sanitare, për të bërë të mundur të parashikohet se jo vetëm
në strukturat shëndetësore mund të ketë prani të mbetjeve të rrezikshme infektive
(mbeturina që përmbajnë patogjenë të aftë për të transmetuar infeksione tek njerëzit,
ose ngarkesa mikrobike të tilla që të përbëjnë një “dozë infektive”) por edhe në struktura
që nuk mund të përcaktohen si “sanitare” të mirëfillta, domethënë në struktura që nuk
ofrojnë shërbime sanitare. Në fakt, Dekreti Presidencial 254/2003 në nenin 1 përcakton
se e njëjta rregullore zbatohet për “mbeturinat speciale, të prodhuara jashtë strukturave
të kujdesit shëndetësor, të cilat si rrezik janë të njëjta me mbetjet e rrezikshme me rrezik
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infektiv”. Prandaj, në bazë të asaj që referohet në Dekretin Presidencial 254/2003 dhe
vetëm në raste të veçanta që kërkojnë kujdes të madh, është e mundur që mbeturinave në
fjalë t’i caktohet kodi EER 18 01 03 * mbetje që duhet të grumbullohen dhe asgjësohen
duke zbatuar masa paraprake të veçanta për të shmangur infeksionet, në lidhje me
mbetje me rrezik infektive të prodhuara jashtë një strukture të kujdesit shëndetësor. Edhe
në këtë rast, është e nevojshme të ndiqet në mënyrë të plotë dhe të rreptë “zinxhiri” që
trajton mbetjet sanitare.
Për të plotësuar më tej, theksohet se në këtë moment disa Rajone të tilla si Lombardia, Piemonte
dhe Emilia Romanja kanë saktësuar se “Pajisjet Mbrojtëse Personale (PMP) të përdorura gjatë
aktiviteteve ekonomike për mbrojtjen nga COVID-19, si maska dhe doreza, duhet të grumbullohen
(asimilohen) me mbetjet urbane dhe në veçanti ato duhet t’i dorëzohen menaxhuesit të shërbimit
si të padiferencuara“ dhe se është në vijim e sipër një fazë konsultimesh me institucionet
kombëtare për të gjetur një zgjidhje në të gjitha ato Rajone që nuk kanë nxjerrë ende dispozita
ligjore në këtë drejtim.
5.3 PMP nga strukturat e kujdesit shëndetësor
Të gjitha PMP (maska, syze, viziera, doreza, tuta, çorape mbrojtëse, etj.) të përdorura brenda
strukturave shëndetësore dhe spitalore klasifikohen de plano (lat. pa vështirësi) si mbetje
të veçanta të rrezikshme sanitare me rrezik infektiv, domethënë që i përkasin kategorisë 18
“Mbeturina të prodhuara nga sektori shëndetësor dhe veterinar ose nga aktivitete kërkimore të
lidhura me to (përveç mbetjeve të kuzhinës dhe restorantit që nuk vijnë drejtpërdrejt nga trajtimi
terapeutik)”, me kodin EER 18 01 03 * mbeturinat që duhet të mblidhen dhe asgjësohen duke
përdorur masa paraprake të veçanta për të shmangur infeksionet, me detyrimin ligjor për të
ndjekur në mënyrë të plotë dhe me rreptësi “zinxhirin” e asgjësimit të mbetjeve sanitare, duke
shfrytëzuar kompani të specializuara për grumbullimin, transportimin dhe asgjësimin e tyre.
5.4 Destinacioni përfundimtar i mbetjeve të PMP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554776
Standorf Medicine/ COVID-19 Evidence Service | Addressing COVID-19 Face Mask Shortages
[v1.1] Updated March 22, 2020
https://www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/recommendedguidanceextuse.html
https://ipac-canada.org/reprocessing-of-ppe.php
Brosseau, L.M., McCullough, N.V., and D. Vesley Bacterial survival on respirator filters and
surgical masks. J. Am. Biol. Saf. Assoc. 2:232-243; 1997.
Johnson, B., Winters, D.R., Shreeve, T.R. and C.C. Coffey. Respirator filter reuse test using
the laboratory simulant mycobacterium tuberculosis (H37RA strain). J. Am. Biol. Saf. Assoc.
3:105-116; 1998.
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1.3 COVID-19 dhe siguria e punëtorëve:
distancimi në organizimin dhe menaxhimin
e vendeve të punës në fazën 2
Luigi Vimercati, Fulvio IM Fucilli e Silvio Tafuri
Bashkëpuntorë: Luisa Siculella, Andrea Ventura

Përhapja e infeksionit SARS-CoV-2 është një çështje e shëndetit publik, prandaj menaxhimi
i masave parandaluese dhe mbrojtëse duhet domosdoshmërisht të ndjekë masat e veçanta
të miratuara nga institucionet kompetente në përputhje me evolucionin e skenarëve
epidemiologjike.
Për të mbrojtur shëndetin dhe sigurinë e punëtorëve, Punëdhënësi në bashkëpunim me Mjekun
Kompetent, Përgjegjësin e Shërbimit të Parandalimit dhe Mbrojtjes dhe të gjithë aktorët e
Parandalimit në vendin e punës (d.m.th., teknikët e parandalimit , etj.), përveç sigurimit të
respektimit të masave institucionale të sipërpërmendura që synojnë favorizimin e frenimit
të përhapjes së infeksionit nga SARS -CoV-2, ka detyrimin të vlerësojë të gjitha rreziqet për
shëndetin dhe sigurinë e vartësve, përfshirë rrezikun biologjike, dhe rrjedhimisht të miratojë
masat e duhura të parandalimit dhe mbrojtjes në përputhje me dispozitat e Dekretit Legjislativ
81/2008.
Vlerësimi i rrezikut (Risk Assessment) duhet të jetë objektiv, transparent, bazuar në të dhënat
më të fundit shkencore, por mbi të gjitha specifik për secilin realitet të punës në mënyrë
që të garantojë saktë një “kategorizim të rrezikut”, ose një vlerësim cilësor dhe/ose sasior të
probabilitetit të shfaqjes dhe rëndësisë së efekteve të dëmshme shëndetësore të njohura ose
të parashikuara në një popullatë të caktuar në pune. Për këtë qëllim, nuk është e mundur të
neglizhohet kontrolli i mjediseve të punës në realitetet e ndryshme të prodhimit nga aktorët e
lartpërmendur të parandalimit, në përputhje me normativat në fuqi.
Duke thënë këtë, duke pasur parasysh nevojën për të rifilluar aktivitetet e prodhimit, nevojat
e shërbimeve publike si dhe sektorët e trashëgimisë kulturore dhe turizmit, është e nevojshme
planifikimi i një strategjie përgatitore për lirimin progresiv të kufizimeve të vendosura nga
“bllokimi”, që synon një rifillim të vetëdijshëm të motorit ekonomik fitimprurës të vendit.
Në këtë kontekst, është e nevojshme të ndërhyhet në një mënyrë strukturore në realitetet e
punës, duke modifikuar dhe përditësuar jo vetëm rregullat dhe procedurat, por edhe proceset
e prodhimit, menaxhimin e hapësirave, organizimin e punës, vendosjen dhe hyrje-daljet që
sigurojnë nivele adekuate të mbrojtjes për punëtorët dhe personat e jashtëm.
Një aspekt qendror i këtij procesi do të jetë garantimi i një qarkullimi të vazhdueshëm të
informacioneve midis punëdhënësit dhe autoriteteve të shëndetit publik (Departamenti i
Parandalimit) të ngarkuar me parandalimin e rrezikut epidemik. Në këtë kuptim, duhet të
braktiset përfundimisht vendosja e një marrëdhënieje “të kontrolluarit” dhe “kontrolluesit” dhe
duhet të krijohet një mënyrë bashkëpunimi aktiv midis dy subjekteve të cilët, duke filluar nga
role të ndryshme shoqërore, kontribuojnë në qëllimin e përbashkët të mbrojtjes të shëndetit nga
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rreziku i epidemisë. D.M. (Dekreti Ministror) 15 Dhjetor 1990 parashikon që detyrimi për të
raportuar një sëmundje infektive bie mbi punonjësin shëndetësor i cili, me kompetencëne zyrës
ose statusit të tij, është në dijeni edhe të një rasti të dyshuar të sëmundjes infektive. Ky detyrim
shtrihet edhe te mjeku kompetent si personel shëndetësor. Megjithatë, të gjithë aktorët e sistemit
dhe në veçanti punëdhënësit, duhet të jenë përgjegjës për raportimin e shpejtë të çdo rasti, edhe
nëse vetëm dyshohet për COVID19 që mund të shfaqet në mjedisin e punës, në mënyrë që të
garantojë reagimin e menjëhershëm dhe të kufizojë rrezikun e epidemisë.
Për më tepër, kompanitë me më shumë se 10 punonjës duhet të zbatojnë një procedurë specifike
për gjurmimin e kontakteve në mjedisin e punës, izolimin e kontakteve të ngushta të rasteve
dhe Departamentet e Parandalimit duhet të mbështesin në mënyrë efektive ekzekutimin në
kohë të testeve diagnostike që nga njëra anë lejojnë përjashtimin e infeksioneve dhe nga ana
tjetër të përshtasin nevojën e karantinimit të kontakteve me atë të ruajtjes së vazhdimësisë së
linjave të prodhimit.
Një nga masat më të rëndësishme parandaluese të dobishme për të kundërshtuar përhapjen e
SARS-CoV-2, në ambientet e punës, rezulton të jetë ajo e distancimit fizik e cila, sipas udhëzimeve
më të fundit të dhëna nga organizata të akredituara ndërkombëtare si “Qendrat për Mbajtjen
në Kontroll dhe Parandalimin e Sëmundjeve” “(CDC, 2020), do të konsistonte në ruajtjen e
një distance sigurie, nëse është e mundur, jo më pak se 2 metra. Në mungesë të këtij kushti,
bëhet i nevojshëm eleminimi i vendeve të përbashkëta të punës (“coworking”) ose përdorimin
e barrierave, ekraneve mbrojtëse me pleksiglas ose në çdo rast në material të papërshkueshëm.
Kur prania e dy ose më shumë punëtorëve në të njëjtin mjedis pune (“setting”) është thelbësore,
preferohet që ata të punojnë në grupe fikse për të ulur mundësinë e kontakteve midis stafit dhe
për të shmangur mbivendosjen e turneve të punës.
Në mënyrë që të kufizohen rastet e grumbullimeve, është e këshillueshme të inkurajohen
komunikimet dhe/ose takimet përmes postës elektronike, telefonit dhe konferencave online ose
në alternativë zvogëlimi në minimum i numrit e pjesëmarrësve duke ju siguruar pajisje mbrojtje
individuale, duke kufizuar sa më tepër kohëzgjatjen e takimeve dhe duke vijuar me pastrimin
dhe dezinfektimin e menjëhershëm të mjediseve në fund të takimit. Në skenarin e fundit, do të
jetë e nevojshme të regjistrohen pjesëmarrësit në mënyrë që të bëhet e mundur çdo procedurë
“gjurmimi i kontaktit” në hipotezën e një rasti të dyshuar dhe/ose të konstatuar të COVID-19. E
njëjta rëndësi duhet t’i atribuohet edhe menaxhimit të zonave të përbashkëta si mensat, dhomat
e zhveshjes, vendet e pirjes së duhanit dhe pikat bar-kafe ku është e domosdoshme të grupohet
hyrja e klientëve. Në këto zona, përveç ruajtjes së distancës minimale të sigurisë, klientët duhet të
zvogëlojnë kohën e qëndrimit, duke shmangur pozicionimin “ballë për ballë” (p.sh. pozicionimi
në formë tabele shahu në tavolina). Për këtë, Punëdhënësit mund të inkurajojnë ngrënien e
vakteve në kontenitorë personalë, në orare të ndryshme, në hapësira të jashtme ose në hapësira
të kufizuara me ajrosje të përshtatshme.
Për sa i përket hapësirave të përbashkëta që mbeten, është e nevojshme të favorizohet përdorimi
i shkallëve në vend të ashensorëve, të vendosen rrugëkalime të ndara për hyrjet dhe daljet,
të organizohet një planifikim i orareve në mënyrë që të shkallëzohen hyrjet e stafit dhe kur
është e mundur të eleminohet sistemi manual i kontrollit të prezencës. Edhe në këtë rast
është e rëndësishme të përcaktohet një plan higjieno-sanitar dezinfektues periodik i zonave të
përbashkëta (vendkalimet e shkallëve, ashensorët, etj.)
Duke iu referuar mjeteve të transportit që përdoren për të mbërritur në punë, këshillohet të
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inkurajoni përdorimin e automjeteve individuale dhe private (p.sh. biçikleta, biçikleta me motor,
makina, etj.) si alternativë ndaj atyre publike, duke krijuar zona parkimi, ku është e mundur, duke
siguruar gjithmonë standardet e distancimit fizik. Nëse parashikohen automjete të ndërmarrjes
(autobuza, makina), do të ishte e këshillueshme që të kufizoni numrin e vendeve të uljes dhe të
pastroni periodikisht automjetin.
Duke marrë parasysh se jo gjithmonë në vendet e punës është i mundur distancimi fizik i
përshtatshëm, është e pashmangshme, në këtë fazë, të përdoren metoda të tjera të punës - punë
inteligjente (smart working) me vend-vendosje pune në përputhje me kërkesat ligjore, tashmë të
testuara gjerësisht me sukses në fazën e parë të pandemisë, për të shmangur grumbullimet sa më
shumë që të jetë e mundur. Në këtë fazë është e rëndësishme që të mbeten të pezulluara të gjitha
eventet e brendshme dhe kurset profesionale në salla dhe, nëse kompanitë e kanë të mundshme,
të garantojnë trajnim në distancë (e-learning), i cili duhet të konsiderohet ekuivalent në të gjitha
aspektet me formimin profesional me prani, duke rezultuar i përshtatshëm në plotësimin e
kërkesave të trajnimit në fushën e shëndetit dhe sigurisë në punë.
Mënyra e punës së shkathët është e domosdoshme veçanërisht për ata që gjenden në të
ashtuquajturat kushte “brishtësie”. Në veçanti, për këto subjekte kthimi në zyrë duhet të shtyhet
sa më shumë që të jetë e mundur, duke favorizuar pranimin në punë të subjekteve më pak të
ndjeshëm ndaj infeksioneve, duke marrë parasysh edhe faktorët e rrezikut, përfshirë moshën.
Sa ju takon këtyre, ato do të vlerësohen, rast pas rasti, nga Mjeku Kompetent (kur është e
parashikuar) në përputhje me nenin. 41, paragrafi 2, germa c) e Dekretit Legjislativ 81/2008.
Për më tepër, për të mbështetur një rifillim efektiv të punës, Punëdhënësi duhet të aktivizojë
një mbështetje informacioni, trajnimi dhe praktike, të konsideruara si themeli kryesor për
parandalimin dhe përdorimin e teknologjive inovative për monitorimin e gjendjes shëndetësore
(d.m.th. aplikacion kushtuar punëtorëve). Në mënyrë që të mbrohet shëndeti i punëtorëve, mund
të jetë e dobishme të aktivizohet një shërbim i mbështetjes psikologjike përmes këshillimit me
specialistë, i cili mund të kryhen edhe në distancë përmes intervistave dhe/ose vetë-plotësimit
të pyetësorëve që do t’i dërgohen periodikisht stafit të ngarkuar.
Duke parashikuar një rifillim gradual të veprimtarive turistike-argëtuse, mbajtja e distancimit
fizik mund të garantohet edhe përmes instalimit të ndarësve vizualë për të disiplinuar radhët e
pritjes dhe/ose qëndrimin në hapësira të jashtme. Në këto rrethana, në të njëjtën kohë, do të ishte
funksionale të vendosej prania e një mbikëqyrësi në pikat kritike për të mbështetur respektimin
e masave të përcaktuara dhe për të garantuar parashikimin dhe vendosjen e shenjave (tabela) të
dukshme me masat/rregullat që duhen ndjekur për punëtorët dhe personat e jashtmëm.
Përveç masave të lartpërmendura dhe brenda mundësive teknologjike të lejuara, për të
pakësuar kontaktet midis stafit dhe personave të jashtëm dhe për të kufizuar në maksimum
manipulimet e sipërfaqeve, mund të merret në konsideratë përdorimi i pajisjeve të automatizuara
me telekomandë. Pajisjet e tilla do të ishin veçanërisht funksionale, posaçërisht në kontekstin
e plazheve dhe sporteve, për të lejuar për shembull, hapjen dhe/ose mbylljen e çadrave, për
tualetet, kabinat dhe dhomat e zhveshjes.
Është e tepërt të specifikohet se të gjitha masat e distancimit të zbatuara në vendin e punës nuk
mund të përjashtojnë mënyrën e sjelljes së kujdesshme nga punëtorët, si higjiena e vazhdueshme
dhe korrekte e duarve, vendosja e një njoftimi me figurë të frymëmarrjes (edukata e kollitjes)
dhe largimi i menjëhershme nga vendi i punës në rast të shfaqjes së simptomave treguese për
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diagnozën e Covid19 +. Rekomandohet hartimi i njoftimeve me figura dhe shkrime të varura
si një mjet vizual për mbajtjen e sjelljeve korrekte
Megjithëse në shumë sektorë të prodhimit “dematerializimi” i vendit të punës (dmth. shvendosja
e vendit të punës nga zyra në shtëpi), mund të nënkuptojë edhe thjeshtimin e disa praktikave
burokratike, përveç një “kursim kohe” (time saving) të moderuar, për tipe të tjera punonjësish,
masat e distancimit fizike mund të sjellin efekte me të vërtetë negative. Në veçanti, vendet e
aktiviteteve kulturore, si dhe sektorët e turizmit dhe sportit, përbëjnë një nga sfidat më të mëdha
në këtë fazë rifillimi pasi ato janë vende grumbullimi të pashmangshme të njerëzve. Këto zona
dhe aktivitete, të penalizuara rëndë në fazën e parë të emergjencës, e kanë të nevojshme të
rikrijohen për të lejuar një riaktivizim të shpejtë të tyre, pasi ato janë themelore jo vetëm për
të ardhurat ekonomike, por edhe për vlerën shoqërore dhe identitetin kulturor të vendit tonë.
Në veçanti, përveç zbatimit të masave të distancimit fizik të vlefshme për të gjitha sferat e tjera
të punës, është e nevojshme të futen metoda të reja organizative për t’i bërë përsëri të dobishëm
e përfitues ata sektorë që, para pandemisë, bazoheshin në bashkëjetesë në shoqëri.
Në shënim vendosen disa tregues specifikë me natyrë shëndetësore, të cilat konsiderohen të
nevojshme nga këndvështrimi i shëndetit publik. Për detaje të mëtejshme mbi organizimin dhe
mbi zbatimin e këtyre masave në sektorë të veçantë, ju lutemi referojuni kapitujve përkatës1.

1 - SPORT - Promovimi i aktiviteteve individuale lojra – argëtime në mjedise të jashtme (vrapim, tenis, ushtrime
me trup të lirë, çiklizëm, patinazh, ecje dhe ngjitje në male, paragliding, kanoe, surfing në ajër, vela, peshkim,
not, etj.) duke përdorur, nëse është e nevojshme, një maskë kirurgjikale dhe duke mbajtur distancën e sigurisë.
Në rrethana të tilla, ndalohet përdorimi i dhomave të zhveshjes dhe dusheve të përbashkëta. Instalim i pajisjeve
gjimnastikore që mund të pastrohen në zonat e gjelbërta urbane (d.m.th. në parqe). Krijim i kushteve për hapësira
të jashtme me monitorë ose maksi-ekrane për kryerjen e kurseve të fitnesit. Promovimi i aktiviteteve fizike në
mjedise shtëpiake përmes përdorimit të aplikacioneve për pajisje të lëvizshme dhe teknologjike të realitetit të
shtuar dhe/ose virtual (d.m.th. shikues Realiteti Virtual - VR).
TURIZMI - Riorganizimi i strukturave të akomodimit me hyrje të programuar tek recepsioni. Ky i fundit duhet
të jetë i pajisur me një pengesë të veçantë ndarëse prej materiali të papërshkueshëm nga uji dhe të menaxhohet,
kur është e mundur, nga një operator i vetëm. Eliminim i bufeve dhe ngrënieve të përbashkëta. Në vend të tyre
krijohen kushte shërbimi në dhoma ose salla mjaft të mëdha dhe të ajrosura me tavolina të distancuara. Mbyllja
e zonave të argëtimit për të rritur dhe fëmijë (zona për lojë, pishina, palestra, qendra mirëqenie). Instalimi i
pajisjeve elektronike për hapjen dhe mbylljen e lokaleve. Përdorim i ashensorëve vetëm për transportin e bagazhit
dhe/ose për njerëzit me probleme në lëvizje. Qendra plazhi: vendosje e distancuar e çadrave dhe shezlongjeve për
të garantuar një distancë ndërpersonale mbi 2 metra midis plazhistëve. Përveç ruajtjes së distancës minimale
të sigurisë, klientër duhet të ulin kohën e qëndrimit në zonat e bar-kafe (hyrje me grupe) duke preferuar, kur
është e mundur, modalitetin e marrjes me vete dhe/ose porositë përmes aplikacioneve për pajisje të lëvizëshme.
Në rast se qendra ofron një shërbim restauranti, tavolinat duhet të jenë të ndara në mënyrë të përshtatshme dhe
numri i vendeve duhet të jetë në përpjestim me madhësinë e hapësirës në dispozicion. Po ashtu bëhet e nevojshme
rritja e numrit të punonjësve të shpëtimit të cilët, sipas rrethanave, duhet të sigurojnë respektimin e normave të
distancmit fizik si në ujë ashtu edhe në plazh. Së fundi, të gjitha hyrjet do të gjurmohen me një regjistër të pranive
dhe në përputhje me disponueshmërinë teknologjike, do të paashikohet shpërndrja e rrathëve elektronikë, me
anën e të cilave klientët mund të përdorin shërbime të caktuara (d.m.th. hapje e kabinave, tualeteve, pagesa Wi-Fi
ose pa kontakt). Nga ana tjetër, plazhet e lira mund të frekuentohen vetëm në prani të personelit mbikëqyrës (edhe
vullnetar), të cilët duhet të mos lejojnë grumbullimet dhe/ose çdo veprim që shkel normat e distancimit.
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TRASHËGIMIA KULTURORE - Përdorim i zonave jashtë (d.m.th. arena të hapura, stadiume, parqe, pyje
me pisha) me distancim të madh të vendeve të ndenjes dhe rihapje e “Drive-in” për programimin e eventeve
muzikore dhe kinematografike. Hapja e vendeve me interes me orare strategjike: nga orët e para të mëngjesit deri
në mesnatë, me vizita me grupe të vogla, për të shpërndarë sa më shumë vizitorë në kohën e hapjes. Po ashtu do të
ishte e dobishme t’u sigurohej vizitorëve mbrojtës të fytyrës me vizierë që mund të higjienizohet, e që dorëzohet
në dalje dhe të zhvillojnë aplikacione për pajisje të lëvizshme në vend të udhëzuesve audio. Riorganizim i sallave
të ekspozimit dhe i veprave të artit dhe eliminim i çdo vendi për ulje. Në zonat me dyndje më të madhe, të
garantohet prania e sistemeve të përshtatshme të mbikëqyrjes dhe e rrugëve njëkahëshe. Promovim dhe menaxhim
në internet i shërbimit të biletave. - Përdorimi i lexuesve optikë për të kontrolluar biletat (d.m.th. rrotulluesit
elektronikë) - Ndihmë on-line për shërbimet e referencave dhe të konsultimit të teksteve në biblioteka.
TRANSPORTI - Përdorimi i mjeteve individuale dhe private (p.sh. biçikleta, monopatina, motorë, etj.) ose me
qira në vend të transportit publik, duke promovuar lëvizshmëri të qëndrueshme dhe automjete elektrike. Edhe
pse i sigurt nga pikëpamja shëndetësore, siç paraqitet në kapitullin përkatës, përdorimi i makinave duhet të
dekurajohet për shkak të problemeve që lidhen me menaxhimin e trafikut dhe sigurinë e automjeteve të tjera.
Ndërtim infrastrukture për lëvizjen e këmbësorëve dhe çiklistëve (d.m.th. pista për biçikleta, rrugët dykahëshe
për biçikleta, modalitete të ndërmjetme për transportin publik).
Mjetet publike: Detyrim për të përdorur maskë kirurgjikale për pasagjerët dhe shoferin. Pasagjerët do të lejohen
të hyjnë dhe të dalin nga dyer të ndryshme, duke shmangur tranzitin pranë vendit të shoferit. Pezullimi i
shitjes dhe kontrollit të biletave të udhëtimit në bord, duke favorizuar metodat dixhitale. Lëvizja me transport
publik duhet të lejohet vetëm në raste kur mund të garantohen vende ulje në distanca të përshtatshme dhe nëse
është e nevojshme disa stacione do të ndalohen për të siguruar distancat. Në çdo rast, çdo lloj tjetër qëndrimi
brenda automjeteve (p.sh. qëndrimi në këmbë dhe/ose në shkallë) do të ndalohet. Kufizim i numrit maksimal
të udhëtarëve në vendet e zakonshme të pritjes (d.m.th. ndalesat, salla pritje, terminalet, stacionet). Të gjitha
aktivitetet e rezervimit, kontrollit, informacionit dhe shitjeve duhet që domosdoshmërisht të kryhen në mënyrë
dixhitale përmes faqeve në internet, aplikimeve ose qendra të thirrjeve (‘call center’). Sa i përket transportit ajror,
këshillohet përveç kësaj të përdoret një urë e përshtatshme (‘ jet-bridge’) për hipjen. Ndërsa përdorimi i navetës
do të lejohet për grupe të vogla udhëtarësh. Për transportin me taksi bëhet e nevojshme instalimi i pengesave t
përshtatshme ndarëse midis shoferit dhe pasagjerëve (maksimumi 2, të vendosur vetëm në ndenjëset e mbrapme
dhe në distancën e duhur).
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1.4 Impiantet e kondicionimit të ajrit dhe ventilimi
mekanik, ventilimi hibrid dhe natyror, shërbimet
sanitare
Sergio Camporeale, Francesco Iannone, Francesco Ruggiero

Impiantet e kondicionimi dhe ventilimi mekanik

Roli i impianteve të kondicionimit të ajrit dhe ventilimit më në përgjithësi brenda masave
kundër përhapjes së Covid-19 nuk mbështetet ende në një bazë e fortë shkencore, por disa
studime theksojnë se ka baza për transmetimin e virusit SARS-CoV-2 edhe me anën e aerosolit
të emetuar nga klienti i parë.
Edhe përhapja përmes rrugës orale-fekale mund të përbëjë gjithashtu një mënyrë infektimi,
pasi prania e virusit u gjet si në tamponët specifike mbi subjektet e infektuara ashtu edhe duke
analizuar shkarkimin e ujrave. Deri më sot nuk ka prova të mjaftueshme për këtë mekanizëm
transmetimi, por nga studimi i literaturës në lidhje me përhapjen e SARS-CoV-1, një virus
i ngjashëm me SARS-CoV-2, ka spikatur rrezikshmëria potenciale e tij. Sidoqoftë, përballë
shpejtësisë së dukshme të transmetimit të Covid-19, mungesës së protokolleve terapeutike
dhe vaksinave dhe vdekshmërsë në vijim, është thelbësore që të zbatohet parimi i masave
parandaluese ALARA (As Low As Reasonably Achievable – Sa i Ulët aq dhe i Arritshëm),
pra të pakësohen në mënyrë të arësyeshme sa më shumë të gjitha burimet e mundshme të
infektimit, edhe në drejtim të menaxhimit të nën-sistemeve të impianteve dhe hapësirave
kufitare, pra të përbërësve aktivë dhe pasivë të ndërtesave. Në veçanti, ventilimi luan një
rol të rëndësishëm, i cili, në impiantet e kondicionimit të ajrit të strukturave akomoduese
dhe të objekteve kulturore, vepron në bazë të mekanizmave të përzierjes, pra hollim dhe
largim i burimeve ndotëse/infektuese.
Aktualisht, nuk ka informacione të dobishme për të përcaktuar specifikat e veprimit të
impianteve të afta për të zvogëluar rrezikun e infektimit, pasi nuk njihen dozat mesatare
të ngarkesës virale që transportohet dhe lëshohet nga një person i infektuar dhe as doza e
mjaftueshme infektuese e nevojshme për të shpërthimin e infeksionit. Për më tepër, nuk
dihet as sa mund të jetë i rëndësishëm në përqindje në infektim mekanizmi i transmetimit
që transporton aerosolin. Në fakt, përveç përhapjes nëpërmjet spërklave si rruga kryesore
e transmetimit nga njeriu tek njeriu, edhe pse transmetimi nga ajri nuk është demonstruar
ende, pranohet se e njëjta gjë mund të ndodhë pas ekspozimit ndaj përqendrimeve të larta të
aerosolit në një mjedis të kufizuar (d.m.th. procedurat që gjenerojnë aerosol në një mjedis të
kujdesit shëndetësor që mund të mbetet pezull për disa orë dhe të jetë e transportueshme në
rrugë ajrore); dihet gjithashtu se grimcat janë vektorë për viruset dhe për këtë arsye mund të
nxjerrim përfundimin se efikasiteti i filtrave që përdoren zakonisht në sistemet e kondicionimit
të ajrit, të afta për të mbajtur grimcat më të trasha, nuk është i mjaftueshëm për zvogëlimin e
ngarkesës virale.
Për sa i përket numrit të ndryshimeve të orareve, mund të arrihet një përfundim i përgjithshëm
në bazë të specifikimeve të zbatueshme për repartet e tuberkulozit. Duke supozuar një
zëvendësim të 12 herë/orë, duke marrë parasysh një sipërfaqe minimale prej 9 m2 dhe një vëllim
rreth 30 m3, mund të përcaktohet një sasi e ajrit të pastër e barabartë me 360 m3/h për person
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(100 l/s person) që është një rend i madhësisë shumë më i lartë se standardet e planifikuara të
sistemeve të kondicionimit të ajrit në strukturat akomoduese dhe kulturore (UNI EN 13779;
UNI 10339; UNI EN 16798-1).
Sugjerimet e renditura më poshtë, për t’u vlerësuar rast për rast, në vartësi të llojit të impiantit
të kondicionimit të ajrit të strukturave akomoduese dhe kulturore, kanë për qëllim të orientojnë
menaxhuesit dhe teknikët për një rifillim të shpejtë dhe të qëndrueshëm të aktiviteteve të tyre
të parashikuara nga Faza 2 e emergjencës Covid-19 me një bazë shkencore dhe inxhinierike
që synon uljen e mundshme të rrezikut në impiantet ekzistuese me qëllim ruajtjen e raportit
kosto-përfitime të përballueshëm nga menaxhuesit.
Në fakt, kur kostot dhe koha për përshtatjen e sistemeve të ventilimit mekanik nuk janë të
mundshme nga pikëpamja teknike dhe ekonomike, roli i sistemeve të ventilimit mund të
zvogëlohet:
-- me një ulje të pashmangshme të kushteve të komoditetit termo-higrometrike;
-- me një respekt të pashmangshëm të ruajtjes së distancës fizike dhe përdorimin e PMP nga
punonjësit;
-- me operacione më të shpeshta pastrimi për të larguar virusin e depozituar në sipërfaqe dhe
që kthehet në ajër.
Duhet theksuar se rihapja dhe përdorimi i ambienteve nga publiku, ku mjediset dhe
impiantet nuk janë përdorur për të paktën 30 ditë, nuk kanë nevojë për ndonjë ndërhyrje të
jashtëzakonshme (zëvendësim i filtrave, higjienizime, etj.), përveç pastrimeve të kujdesshme
të hapësirave dhe sipërfaqeve, duke pasur parasysh të dhënat shkencore mbi mbetjen aktive të
virusit në çfarëdo sipërfaqe.
Ky dokument bazohet në referencat më autoritare në sektorin e impianteve dhe të sigurisë dhe
në të dhënat e literaturës shkencore të raportuar në bibliografi në kohën e hartimit, por e cila
është në evolucion të vazhdueshëm e të shpejtë. Për rrjedhojë, në shumë aspekte, informacionet
mbi SARS-CoV-2 janë të kufizuara ose nuk ekzistojnë dhe për këtë arsye praktikat më të mira
të paraqitura në vijim vijnë edhe nga përvojat e mëparshme të SARS-CoV-1.

Reduktimi i rreziqeve nga impiantet me qarkullim të shkurtër
fluidodinamik

Reduktimi i përqendrimit të virusit në ajër mund të zvogëlojë rrezikun e infektimit. Në një
mjedis të mbyllur, kjo është e mundur vetëm duke futur ajër të pastër nga jashtë nëpërmjet
sistemeve mekanike të ventilimit ose duke hapur dritaret. Prandaj është e rëndësishme të ajrosni
në mënyrën e duhur mjedisin duke përdorur një impiant dhe, nëse është e mundur, të rrisni
sasinë e ajrit të jashtëm në hyrje, d.m.th. sasinë e ajrit që impianti merr nga jashtë dhe më pas
e lëshon në mjedisin e mbyllur. Pra, përmbledhur, sistemi i kondicionimit të ajrit, duke futur
ajrin e jashtëm, ndihmon në uljen e rrezikut të infektimit.
Dihet që numri i këmbimeve orare të cikleve të ajrit është një parametër projektimi i
mjaftueshëm për një shpërndarje normale, ose jo-specifike të infektimit, por për të zvogëluar
rrezikun e infektimit, merr rëndësi më të madhe efikasiteti i ventilimit dhe eleminimi i zonave të
mos qarkullimit fluido-dinamik. Po ashtu, kur është e mundur, siç është praktikë në spitalet me
një rrezik më të madh të transmetimit të patogjenëve, fluksi i ajrit duhet të drejtohet gjithmonë

| 39 |

|

EMERGJENCA COVID-19 · FAZA 2 · MAJ 2020

|

nga zonat “e pastra” (në presion të lartë) në ato “të ndotura” (në depresion) dhe në mjedise që
kërkojnë asepsi totale, me fluks laminar të ajrit dhe përdorimin e filtrave absolutë.
Në mjedise të ndryshme nga spitalet e specializuara, çfarëdo sistem ventilimi i projektuar
mirë përcakton një vlerë të shpejtësisë së ajrit në zona me njerëz më të ulët, pothuajse njësoj
me atë të një impianti të fikur. Një rritje e shpejtësisë mund të vendoset, për shembull, në afërsi
të portave të hyrjes (kryesisht) dhe në rifillimin e ventilimeve. Në raste të tilla këshillohet që
njerëzit të shmangin qëndrimin në këto zona dhe të respektojnë distancimin ngakomponentët
e nxjerrjes së ajrit dhe të rifillimit.
Në aktivitetet e pritjes së pacientëve dhe në ato që ofrojnë aktivitete kulturore, duke pasur
parasysh llojshmërinë e sistemeve të impianteve për kondicionimin e ajrit dhe metodat e
lëshimit të tij, metoda më efektive e nxjerrjes së ajrit të ndotur nga çfarëdo patogjen i emetuar
nga personat/pacientët (dhe ndër to, ata që kanë të bëjnë me SARS-Cov-2), duhet të vlerësohen
rast për rast në vartësi të mekanizmit termo-fluido-dinamik të futjes së ajrit. Në përgjithësi,
sipas një logjike të ngjashme me sistemet e “ventilimit të personalizuar”, ekstraktimi duhet
të jetë sa më afër ndotësve dhe futja e ajrit duhet të shmangë sa më shumë të jetë e mundur
transmetimin e viruseve tek personat e tjerë, duke garantuar në të njëjtën kohë rritjen e
efikasitetit të sistemit të ventilimit (pastrimi i mjedisit me ajër të jashtëm) dhe, rrjedhimisht,
zvogëlimi i qarkut të shkurtër midis furnizimit dhe kthimit.
Duke vepruar në impiantet ekzistuese, ndërhyrjet dhe rekomandimet do të kenë të bëjnë me
ndërhyrjet teknikisht të mundshme, të kalibruara sipas llojit specifik të impiantit.
Në lidhje me fluksin e përgjithshëm të ajrit, aty ku është e zbatueshme, duhet të garantohet
që zonat me ndotjen më të madhe, siç janë tualetet, të vendosen në depresion krahasuar
me zonat fqinje.

Reduktimi i rreziqeve të shkaktuara nga riciklimi

Riqarkullimi në sistemet e kondicionimit dhe klimatizimi të ajrit, d.m.th. rikuperimi i ajrit
të ndotur të konsumuar për kursimin e energjisë, mund të përbëjë një mjet rishpërndarje i
patogjenëve nga një person primar në persona te dytë nëpërmjet të njëjtit impiant të shpërndarjes
së ajrit.
Normalisht funksionimi i sistemit bëhet me riqarkullim total gjatë punës në mungesë të
personave, ndërsa me riqarkullim të pjesshëm dhe përzierjen me ajrin e jashtëm në orët
e aktivitetit të punës, pa asnjë riqarkullim në mjedise të caktuara, të cilat kërkojnë vetem
ajër të pastër ose në regjim funksioni ftohje të lire (free cooling) për kushte të favorshme të
temperaturave të ajrit të jashtëm.
Ndërhyrjet e mundshme në sistemin e riqarkullimit sipas llojeve të impianteve janë:
- mbyllja e portës të riqarkullimit të ajrit me hapje më të madhe për marrjen e ajrit nga
jashtë dhe portës së nxjerrjes së ajrit të konsumuar: kjo zgjidhje ofron garanci më të
mira për higjienën, megjithatë duhet kontrolluar fizibiliteti i impianteve jo të predispozuar
për funksionim vetëm me ajër të jashtëm; po ashtu, mbi të gjitha në kushte të pik-eve të
ngarkesës termiketë ndjeshme dhe latente, bateritë e shkëmbimit termik mund të rezultojnë
jo me përmasa të mjaftueshme me rrezikun e një një komoditeti të papërshtatshëm termohigrometrik. Bazuar në kohëzgjatjen e punës dhe kushteve të funksionimit më komplekse,
menaxhuesi mund të vlerësojë pranueshmërinë e rrezikut të mungesës së komoditetit
termo-higrometrik, përballë një kërkese higjeno-sanitare mbizotëruese në këtë rast.
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- kontrolli dhe zëvendësimi i mundshëm i filtrave në pjesën e poshtme të zonës së përzierjes
së ajrit të jashtëm dhe ajrit të riqarkullimit: është e mundur të ruhet riciklimi i ajrit me
kusht që të garantohet, në pjesën e poshtme të përzierjes të ajrit të jashtëm dhe ajrit të
riciklimit, një filtrim i përshtatshëm i ajrit (nëse kjo nuk është e mundur, mund të merret
në konsideratë edhe një ndërhyrje në pjesën e sipërme të futjes së ajrit të ricikluar në
pjesën e përzierjes). Për largimin e grimcave shumë të vogla që përmbajnë viruse është e
nevojshme që efikasiteti i filtrimit të jetë brenda standardit HEPA. Vërejmë se këta filtra,
krahasuar me ato që përdoren aktualisht për të kapur grimcat më të mëdha, shkaktojnë
rënie më të madhe të presionit të cilat mund të zvogëlojnë rrjedhën e ajrit që futet në mjedis
aq sa të penalizojnë përfitimet në cilësinë e ajrit të brendshëm ose, në raste ekstreme, të
modifikojnë ndjeshëm mekanizmin e shpërndarjes së ajrit të ambientit. Do të vlerësohet rast
për rast nevoja kontekstuale për të rritur prurjen e ventilatorit centrifugal duke ndërhyrë
në zgjedhjen e shpejtësisë tek paneli i kontrollit, kur është e mundur, në inverter ose në
diametrin e pulexhës. Në rast të një zënie të pjesshme të mjediseve, për shembull duke
përdorur hapësira të kufizuara për një numër të vogël njerëzish, menaxheri mund të marrë
parasysh, në kompensim, kërkesën për prurje më të vogël ajri për të garantuar cilësinë e
ajrit të brendshëm.
Në bazë të literaturës teknike në zhvillim, është gjithashtu e mundur të vlerësohet futja e
llambave UV-C të cilat janë gjetur të efektshme në vrasjen e viruseve të tjerë të familjes
Coronavirus dhe të cilat gjithashtu mund të jenë efikase për vrasjen e SARS. CoV-2. Kjo
zgjidhje mund të sigurojë zvogëlimin e ngarkesës virale pa ndryshuar ndjeshëm parametrat
e funksionimit të sistemit, megjithatë mundësia e zvogëlimit të ngarkesës virale nuk është e
njohur mirë akoma dhe për këtë arsye edhe përshtatshmëria. Në gjendjen aktuale të literaturës
në fjalë, efikasiteti antiviral i llambave UV-C ndryshon në një gamë shumë të gjerë dhe për
këtë arsye do të jetë një zgjidhje për t’u vlerësuar kur kërkimet në vazhdim japin të dhëna të
dobishme për përshtatshmërinë.
Vendosja e filtrave absolutë dhe llambave UV-C është padyshim një ndërhyrje e kushtueshme
nga pikëpamja e investimit fillestar dhe operacioneve të menaxhimit dhe mirëmbajtjes së
jashtëzakonshme dhe shpesh herë jo e realizueshme për arsyet e përmendura më sipër, por
mbi të gjitha për pamundësinë e instalimit të komponentëve me madhësi të konsiderueshme
dhe mungesën e hapësirave të nevojshme për instalimin dhe mirëmbajtjen e tyre.
Në raste të tilla është thelbësore të mbyllet riciklimi dhe kur nuk është teknikisht e mundur,
të ruhet një distancë sigurie ose të përdoren PMP, duke toleruar në disa raste uljen e kushteve
të komoditetit termo-higrometrik.
Disa terminalë, si aeroterme (fan coil), kryejnë riqarkullim të ajrit të lokalizuar në nivel mjedisi
dhe janë të pajisur me filtra me efikasitet të ulët të cilët nuk janë në gjendje absolutisht të
kapin viruset, por mund të ndalin grimcat që përmbajnë ngarkesë virale, të cilat do të dilnin
në çast në qarkullim sapo të rifillonin punën e përditëshme. Prandaj, është e nevojshme të
kufizohet në maksimum përdorimi i terminaleve; kur kjo nuk është e mundur, sipas REHVA,
terminalet e impianteve të pajisura me ajër primar duhet të jenë aktivë (eventualisht me ndalim
të njëkohshëm të fluksit termik në bateritë e shkëmbimit termik) në mënyrë të vazhduar me
ventilator me shpejtësi të ulët në mënyrë që të ulet përqendrimi i ngarkesës virale e cila së fundi
do të largohet nga mjedisi përmes sistemit të nxjerrjes së ajrit primar.
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Veprime të tjera

Veprime të tjera plotësuese mund të zvogëlojnë më tej veprimin viral brenda hapësirave të
mbyllura:
- menaxhimi i rrjedhës: për të zvogëluar ngarkesën virale, e cila pasi depozitohet mbi dysheme
dhe mbi objekte, kthehet pezull në ajër, nevojitet një rritje e orëve të ventilimit. Udhëzimet
AICARR dhe REHVA sugjerojnë për sistemet e ventilimit të ndërtesave:
- fillimin e ventilimit me shpejtësi nominale të paktën 2 orë para se të fillojë puna në ndërtesë
dhe mbajtje e ventilimit me shpejtësi të ulëtr të paktën 2 orë pas përfundimit të punës në
ndërtesë;
- në sistemet e pajisura me kontroll të prurjes në vartësi të CO2 , të ulet pika e vendosur
në 400ppm për të siguruar funksionimin me shpejtësi nominale. CO2 është përgjithësisht
ndotësi kryesor në mjediset e okupuara nga mjaft njerëz. Duke ulur pragun e këtij ndotësi
nëpërmjet përzierjes dhe hollimit, ulen edhe përqendrimet e ndotësve të tjerë të pranishëm;
- të kryhet ajrosje 24 orëshe në të gjitha ditët me funksionimin me shpejtësi të ulët kur nuk
ka persona, aty ku është e mundur;
- të rritet sa të jetë e mundur prurja e ajrit nga jashtë për rinovim në kombinim me distancimin
midis personave të pranishëm në mënyrë që të rritet aftësia e uljes të ngarkesës virale me të
njëjtin grumbullim personash;
- sistemet e nxjerrjes së ajrit nga tualetet duhet të mbahen aktive 24 orë në ditë dhe duhet të
garantohen kushtet e depresionit të tyre në mënyrë që të ulet rreziku i transmetimit oro-fe
kal.
Këto udhëzime padyshim që do të përshtaten sipas frekuencës së përdorimit të hapësirave dhe
kohës së okupimit të mjediseve, si dhe operacioneve të pastrimit dhe dezinfektimit të tyre, në
dritën e të dhënave shkencore mbi kohën e mbijetesës aktive të së virusit SARS-CoV-2 në lloje
të ndryshme të sipërfaqeve;
- menaxhimi i pikave të përcaktuara të lagështisë dhe temperaturës: udhëzimet e shoqatave
kryesore të këtij sektori, të paraqitura në bibliografi, sugjerojnë të garantohet një lagështi jo
më pak se 40% në mënyrë që të mos ulin rolin e mekanizmave të vetëmbrojtjes të mukozave
të rrugëve të frymëmarrjes; pika e caktuar e temperaturës duket se nuk ndikon në fuqinë e
përhapjes së infeksionit dhe menaxhesi mund të vlerësojë një tjetër pikë të caktuar lidhur
me një regjim tjetër të mundshëm të funksionimit të impiantit vetëm me ajër të përtritur
(shih më lart në lidhje me mbylljen e riqarkullimit);
- ndërhyrjet për mirëmbajtjen e filtrave dhe tubave: mirëmbajtja e filtrave ekzistues që
përkojnë me marrjen e ajrit të jashtëm nuk kërkon procedura të ndryshme nga aktivitetet
normale të mirëmbajtjes pasi ngarkesa virale në ajrin e jashtëm është praktikisht zero. Në
prani të filtrave në riqarkullim dhe në nxjerrje, mirëmbajtja e tyre, duke pasur parasysh
ngarkesën e mundshme virale në to si dhe në grimcat më të mëdha, të mbajtura nga filtri,
duhet të kryhet me sistemin e fikur dhe duhet të ndjekë procedurat e mbrojtjes së punëtorëve
të mirëmbajtjes në prani të Covid -19 dhe procedurat për kufizimin e përhapjes virale të
raportuara në rekomandimet e shoqatave të sektorit. Metoda të ngjashme duhet të zbatohen
për aktivitetet e mirëmbajtjes në tubat dhe terminalet e riqarkullimit dhe nxjerrjes.
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Studim i disa llojeve të sistemeve

Shumë struktura akomodimi (restorante, hotele të vegjël, B&B, etj.), ose struktura të vogla
që organizojnë evente kulturore (galeri arti private, etj.) kanë sisteme me riciklim të plotë si
kondicionerë të ndarë ose me shumë ndarje, sisteme me ujë me terminale me konvektorë me
ajër ose sisteme VRF me kanale me riqarkullim të pjesshëm (edhe me më shumë mjedise) me
një përqindje të marrjes së ajrit të jashtëm.
Sa i përket llojeve me riciklim të plotë, në rast të pranisë së një personi të infektuar asimptomatik,
megjithëse ka më shumë të ngjarë që infeksioni të vijë nga kontakti i drejtpërdrejtë ose jo
i drejtpërdrejtë me sipërfaqet e infektuara, sidoqoftë, është e mundur që në afërsi të grupit
të brendshëm të kondicionerit ose terminalit të ndodhë një fenomen i riqëndrimit pezull të
ngarkesës virale. Në këtë rast, zgjidhjet e vetme janë qëndrimi larg terminaleve dhe distanca
fizike midis personave. Vetë fikja e sistemit me pasoje heqjen dorë nga komoditeti termohigrometrik, nuk jep garanci për mungesë të infektimit duke marrë parasysh që, një person i
infektuar është i pranishëm në një hapësirë të mbyllur. Ulja e përqendrimit të ngarkesës virale
është e mundur vetëm përmes futjes së ajrit të jashtëm ose ventilimit natyror të vazhdueshëm
të mjedisit të brendshëm.
Siç raportohet në bibliografinë e bashkangjitur (Letër pozicionimi nga AICARR - Shoqata
Italiane e Ajrit të Kondicinuar, Ngrohjes dhe Frigoriferëve), rasti i sistemeve të vogla me një ose
më shumë terminale të kanalizuar me riqarkullim zonal (pra për disa lokale) “është rasti më
i diskutueshëm, sepse aerosoli shpërndahet në gjithë mjediset që shërbehen nga sistemi dhe nuk
mbetet vetëm në dhomat ku mund të qëndrojë personi i infektuar asimptomatik ose në çdo rast
personi që nuk e di se është i infektuar. Kjo sigurisht është e vërtetë, por është po aq e vërtetë se
është e padobishme të mbyllen këto impiante që shërbejnë në zona të vogla, në të njëjtën ndërtesë,
ku rreziku më i madh për infektimin vjen nga lëvizja e individëve brenda lokaleve të ndryshme
dhe nga përdorimi i përbashkët i tualeteve, ku përhapja e infeksionit ka të ngjarë të jetë më e
madhe.” Megjithëse Letra e pozicionimit e AICARR i referohet një studimi në të cilin u tregua
se “në këto raste përqendrimi i ngarkesave virale elementare për njësinë e vëllimit zvogëlohet,
mbasi shpërndahet në të gjithë volumin e shërbyer nga impianti. Rreziku është më i ulët për një
person të vetëm që qëndron në të njëjtën dhomë me të infektuarin e mundshëm, si çdo person
i infektuar, por ai shtrihet në të gjithë njerëzit e pranishëm në të gjithë zonën e shërbyer nga
impiantet, që do të thotë më pak rrezik për më shumë njerëz”, Mungesa e studimeve të tjera dhe
e evidencave shkencore specifike, bëjnë që të këshillohet shumë kujdes në menaxhimin e
këtij lloji impianti, me vlerësim të kujdesshëm të llojeve të përdorimit të këtyre mjediseve. Në
këtë rast, zgjidhjet e mundshme janë mbyllja e riqarkullimit (kur është e mundur) me uljen e
pashmangshme të kushteve komode termo-higrometrike, pastrimin më të shpeshtë dhe ajrosjen
natyrale të dhomave, pakësimin e grumbullimit të njerëzve dhe mbi të gjitha, kontrollin e
kujdesshëm të shëndetit të atyre që hyjnë në këto ambiente.
Në rastin e strukturave që strehojnë pasuri kulturore që i nënshtrohen kontrollit të kushteve
termo-higrometrike për shkak të nevojës për ruajtjen e tyre, metodat e menaxhimit të sistemeve
të kondicionimit të ajrit të pranishme atje, do të vlerësohen në marrëveshje edhe me organet
kompetente të MiBACT.
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Përmbledhje e ndërhyrjeve në sistemet e kondicionimit të ajrit dhe të
ventilimit mekanik

Në vijim renditen ndërhyrjet kryesore në sistemet e kondicionimit të ajrit, të nxjerra kryesishnga
udhëzimet e AICARR-it të plotësuara me sugjerimet e paraqitura më lart.
-- të rritet prurja e ajrit të futur nga jashtë nga sistemet e ventilimit dhe të mbahen për sa të
jetë e mundur gjithmonë ndezur, në mënyrë që të sigurohet shkëmbimi i vazhdueshëm
i ajrit dhe, në çdo rast, të ndizen 2 orë para hapjes dhe të fiken 2 orë pas përfundimit të
punës, siç sugjerohet nga shoqatat kombëtare dhe federatat ndërkombëtare në sektorin e
kondicionimit të ajrit; sugjerohet që sistemet të funksionojnë me shpejtësi nominale ose
maksimale të lejuar për të larguar grimcat që janë pezull në ajër (aerosolin) dhe të mos lejojë
depozitimin në sipërfaqe;
-- të ndërhyhet në sistemet e riqarkullimit të ajrit, duke mbyllur portën e riciklimit të ajrit,
edhe në dëm të komoditetit;
-- të kontrollohet zonalizimi i saktë të kushteve të presionit dhe rrugën e kalimit të flukseve
të ajrit, duke verifikuar që të mos ketë zona me qëndrim pezull dhe ndalim fluidodinamik
(të ajrit) ose ‘qark të shkurtër’ midis personave;
-- të mbahet lagështia relative e ajrit mbi 40%. Për verën, nuk duhet të jetë problem, por nëse
shihet e nevojshme, është e mundur të ndërhyhet duke modifikuar programimet e sistemit të
kondicionimit të ajrit duke ndjekur udhëzimet e dhëna në dokumentin e cituar të AICARR;
-- në rast të mungesës së sistemeve adekuate të ventilimit mekanik, të përdoret ventilimi
natyror i hapësirave të kufizuara dhe sugjerimet dhe rekomandimet e dhëna nga protokolli i
Ministrisë së Shëndetësisë; kjo zgjidhje duhet të vlerësohet me shumë kujdes pasi shkëmbimi
i ajrit do të varet nga morfologjia e ndërtesës, nga pozicioni dhe karakteristikat e hapjeve të
ventilimit dhe nga kushtet mjedisore;
-- aktivitetet e mirëmbajtjes: duhet të kontrollohet periodikisht efikasiteti i sistemeve të
ventilimit, pa ndryshuar rekomandimet për të vijuar mirëmbajtjen e zakonshme të tyre.
Rekomandohet që ndërhyrjet në tubacione dhe në filtrat e nxjerrjes dhe riciklimit të kryhen
nga personel i pajisur me PMP të përshtatshme për të ulur rreziqet e infektimit,

Ventilimi natyror/ hibrid dhe menaxhimi i sistemeve hidro-sanitare
në strukturat e akomodimit

Ventilimi mund të luajë një rol të rëndësishëm në zvogëlimin e rrezikut të transmetimit të
SARS-CoV-2 në aerosol pezull në hapësira të mbyllura. Vlerësohet se për përzierjen e përsosur
të ajrit janë të nevojshme 6 voll/orë për të ulur 99% të ngarkesës virale, por në kushte reale të
përzierjes jo të përsosur, mund të jenë të nevojshme të paktën 12 voll /orë, siç sugjerohet nga
udhëzimet për ventilimin e strukturave të kujdesit shëndetësor në SH.B.A. (CDC, AIA) për
shtrime në spital në repartet e sëmundjeve infektive. Në udhëzimet e OBSH-së (OBSH, 2009)
ventilimi natyror konsiderohet ndër masat efektive kundër infeksioneve në institucionet e
kujdesit shëndetësor.
Në ndërtesa të ndryshme nga objektet e kujdesit shëndetësor, këto vlera të shkëmbimit të ajrit
rrallë garantohen nga sistemet e ventilimit mekanik ose kondicionimit të ajrit, prandaj në
kushte normale të funksionimit shkëmbimi i mekanizuar i ajrit përcakton një proces relativisht
të ngadaltë të uljes së ngarkesës së patogjenëve.
Në rast të kontrollit rigoroz të burimeve të aerosolit që përmban ngarkesë virale, për shembull
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me anë të sistemeve të mbrojtjes personale të përdorura siç duhet, përfitimet që mund të arrihen
me anën e ventilimit mund të mos jenë të rëndësishme. Sidoqoftë, duhet të theksojmë se në disa
raste përdorimi i këtyre pajisjeve bie në kundërshtim me aktivitetin e kryer nga punonjësit. Si
shembuj mund të përmenden restorantet, baret dhe aktivitete të ngjashme.
Ventilimi natyral, megjithëse në përgjithësi nuk është shumë i kontrollueshëm si një mekanizëm
fluido-dinamik, mund të lejojë ndryshime shumë më të larta të orareve sesa ventilimi mekanik.
Prandaj mund të sugjerohet që të përdoret ventilimi natyror edhe si një integrim në ventilimin
mekanik. Të gjitha dokumentet në sektorin e impianteve në ndërtesa (AICARR, REHVA,
ASHRAE) sugjerojnë rritjen e ventilimit natyror duke hapur dritaret. Në rastin e ndërtesave
pa sistem kondicionimi ajri ose ventilimi mekanik, mund të vlerësohet fizibiliteti teknikoekonomik i një sistemi të ventilimit natyror të kontrolluar.

Menaxhimi i ventilimit natyror/hibrid

1. integrimi i ventilimit natyror me ventilimin mekanik
- në ndërtesat e pajisura me sisteme mekanike të ventilimit, për të rritur hyrjen e ajrit të
freskët, mund të përdoret ventilimi natyror duke hapur dritaret, veçanërisht kur hyni
në një mjedis të zënë më parë nga të tjerët (në këtë rast, REHVA sugjeron që dritaret të
hapen për të paktën 15 minuta);
- në mjediset e pajisura me pengesa ajrore që synojnë të kufizojnë humbjen e energjisë,
duhet të vlerësohet çaktivizimi i tyre nëse është i favorshëm për të rritur ripërtëritjen e
ajrit;
- okupuesit e hapësirave duhet të kryejnë ventilimin natyror sa më shumë që të jetë e
mundur dhe të venë në punë kondicionimin e ajrit vetëm kur kushtet e jashtme janë të
pafavorshme. Për të favorizuar këtë mënyrë menaxhimi, mund të vlerësohet një mënyrë
tjetër për menaxhimin e sistemit të kontrollit të klimës (modaliteti i përzier) dhe,
për shembull, të përdoret një pikë kontrolli (set point) e bazuar në modelin përshtatës të
kushteve (shih UNI EN 16798-1: 2019);
- përveç tualeteve, në mjediset e akomodimit nuk ka kushte të ndotjes virale që të kërkojnë
respektim të rreptë të kushteve të presionit negativ në zonat me rrezik të lartë specifik të
ndotjes, megjithatë, kur është e mundur, sugjerohet të verifikohet që ventilimi natyror të
mos krijojë flukse ajri nga zonat me prani më të madhe të njerëzve që qëndrojnë për një
kohë të gjatë tek zonat ngjitur me to; në zonat me rrezik më të madh të ngarkesës virale,
ventilimi duhet të favorizojë daljen e ajrit drejtpërdrejt jashtë;
2. zbatimi i ventilimit natyror
- në mungesë të impianteve të ventilimit mekanik ose sistemeve të kondicionimit të ajrit,
rekomandohet të rritet ventilimi natyror duke hapur dritaret më shumë sesa në kushte
normale, edhe kur kjo mund të ulë lehtësisht komoditetin;
- kur ventilimi natyror nuk mund të kryhet për një kohë të zgjatur (për shembull për shkak
të temperaturave të jashtme shumë të ulëta) sugjerohet të hapni dritaren për të paktën
15 minuta kur hyni në një mjedis, veçanërisht kur në të ka pasur më parë njerëz të
tjerë (REHVA);
- nëse është e aplikueshme, edhe për nevojën e parandalimit të zjarreve, efektiviteti i

| 45 |

|

EMERGJENCA COVID-19 · FAZA 2 · MAJ 2020

|

ventilimit mund të përmirësohet duke e vendosur nxjerrjen e ajrit sa më afër burimit
ndotës; në zbatim të këtij parimi, është e mundur të favorizohet shtresëzimi i ajrit më
të ngrohtë dhe më të ndotur mbi zonën e zënë nga njerëz (vëllimi në një lartësi prej 2 m
nga dyshemeja) në ambiente me lartësi të madhe ose të bëhet nxjerrja e ajrit nga dritaret
e çatisë, vendkalimet e shkallëve, etj. duke shfrytëzuar efektin e oxhakut dhe duke i
kushtuar vëmendje formimit të mundshëm të qarqeve të shkurtër fluido-dinamike;
- zbatimi i sistemeve të automatizimit të ndërtesave (që përbëhet nga dispozitivë kontrolli
automatik në dritare, sensorë CO2 dhe/ose RH dhe central kontrolli) mund të lejojë
një optimizim të shkëmbimit të ajrit në të gjitha stinët (Iannone, 2019), ndërsa hyrjet e
ventilimit pasiv ose të vetë-rregullimit dhe sistemet e ventilimit të përpiktë (edhe pse
nuk këshillohen sistemet e pajisura me rikuperimin e nxehtësisë me fluks të alternuar)
mund të lejojnë standarde më të larta të ventilimit për kontrollimin e cilësisë së ajrit të
brendshëm në regjim dimëror pa penalizuar shumë konsumin e energjisë;
- në varësi të kushteve klimatike, është e mundur të vlerësohet instalimi i sistemeve
të ventilimit natyror të kontrolluar (të integruar në instalime murale ose në kutitë
mbuluese të ruleve), mundësisht të tipit vetë-rregullues ose me hapje të menaxhuar nga
një sistem i kontrollit automatik.

Menaxhimi i tualeteve dhe sistemeve hidro-sanitare

Evidencat shkencore të epidemisë së mëparshme të SARS-it (2002-03) dhe përgjigjet e
tamponëve në epideminë aktuale demonstrojnë potencialin e transmetimit të virusit edhe
me rrugë oro-fekale, nga ku bëhet i nevojshëm një kontroll i duhur i ventilimit në tualete dhe
në rrjetet e shkarkimit të ujërave të zeza. Udhëzimet e fundit të OBSH (OBSH, 2020) ofrojnë
udhëzime specifike mbi tualetet në hipotezën e pacientëve të dyshuar ose të vërtetuar për
Covid-19, megjithatë nuk mund të përjashtohet prania në ambientet e akomodimit të subjekteve
asimptomatikë me potencial infektimi. Është e dobishme të nënvizohet se volumi i kufizuar
i tualeteve mund të rrisë aftësinë infektive për të njëjtën ngarkesë virale. Edhe udhëzimet e
REHVA në lidhje me mjediset e punës ofrojnë njoftime si të menaxhohen shërbimet sanitare.
1. Reduktimi i spërklave të nxjerra në hapësirë të mbyllur::
- në rastin e tasave të tualetit të pajisur me kapak, rekomandohet të shkarkohet uji me
kapak të mbyllur për të zvogëluar kalimin në ajër të pikave potencialisht të ndotura nga
SARS-CoV-2;
2. Reduktimi i qarkut të shkurtër fluido-dinamik:
- sistemet e nxjerrjes së ajrit në tualete duhet të mbahen aktive 24/7 dhe duhet të
garantohen kushtet e depresionit;
- të shmanget hapja e dritareve në tualete të pajisura me nxjerrje natyrore ose mekanike
të ajrit për të shmangur rikthimin e mundshëm të flukseve të ajrit dhe ndotjen në vijim
të mjediseve ngjitur;
- në rast të nxjerrjes së pamjaftueshme të ajrit dhe nevojës për të hapur dritaret në tualete,
është e rëndësishme të hapen dritaret edhe në dhomat ngjitur për të siguruar ventilim
të kryqëzuar;
3. Reduktimi i sasive gjatë rrjetit të shkarkimit::
- duhet të verifikohet siguria e sifoneve të çdo tualeti veçanërisht pas një periudhe të
gjatë mos përdorimi të tyre dhe në temperatura të larta; OBSH (WHO, 2020) sugjeron
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kontrollimin e sigurisë hidraulike të sifoneve çdo tre javë në varësi të kushteve klimatike;
- duhet të verifikohet pozicioni i daljes të ventilimit primar dhe i rrjetit të shkarkimit në
mënyrë që të shmangen rreziqet e lidhjeve të shkurtra me marrjet e ajrit të ndërtesës.
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1.5 Testet Diagnostikuese
Maria Chironna, Daniela Loconsole
Bashkëpuntorë: Luisa Siculella, Andrea Ventura

Paraqitje

Testet diagnostikuese që përdoren për identifikimin e personave të prekur me infeksion nga
koronavirususi i ri (SARS- CoV-2) janë parë të jenë themelorë për menaxhimin e epidemisë
COVID-19 që filloi në fund të vitit 2019. Në disa vende, përdorimi i mjeteve të diagnostikimit
në shkallë të gjerë ka shënuar një etapë të re në strategjinë e parandalimit te infeksionit.
Aktualisht, në përputhje me atë që raportohet nga OBSH, dhe nga Ministria e Shëndetësisë,
testet e zgjedhura për diagnozën e infeksionit nga Sars-CoV-2 janë testet molekulare (RTPCR) për kërkimin e ARN-së virale në tamponat nazofaringeale ose në tjetër material
respirator(1). Në përputhje me atë që referohet në qarkoren e ministrisë Nr. 0011715 të dt. 3
Prill 2020, ekzekutimi i testeve rekomandohet në subjekte me simptoma respiratore edhe nëse
janë paucisimptomatike d.m.th. me simptoma te lehta, në punonjësit e sistemit shëndetësor të
rrezikuar, në operatorët e Shtëpive të Kurimit dhe të azileve të të moshuarve (edhe nëse janë
asimptomatikë). Megjithatë, si të dhënat epidemiologjike kombëtare dhe rajonale ashtu dhe
burimet e fundit shkencore të besueshme, theksojnë rolin thelbësor të “asimptomatikëve” në
transmetimin e infeksionit SARS-CoV-2, që mund të krahasohen me “thembrën e Akilit” në
strategjitë e kontrollit të pandemisë COVID-19 (2).
Edhe pse janë Gold standard për diagnozën, testet molekulare kërkojnë aktualisht periudhë
të gjatë kohe dhe espertizë në fushën e diagnostikës molekulare. Kohët e fundit janë zhvilluar
platforma të automatizuara të cilat kanë bërë të mundur që në fazën më të ngarkuar të
epidemisë, të përpunohet një numër gjithnjë e më i madh i tamponave. Përveç kësaj, janë
zhvilluar paralelish “teste të shpejta molekulare” të cilat janë vërtetuar veçanërisht të dobishme
në kontekstin e urgjencë-emergjencës. Por, këto teste, të quajtura edhe POCT (Point of care
testing – Testime tek pikat pranë pacientit, ose tek shtrati), kanë si kufizim faktin se janë në
gjendje të përpunojnë një test të vetëm ose vetëm pak teste në të njëjtën kohë. Edhe për këtë
arsye, që nga fillimi i epidemisë, janë zhvilluar teste serologjike “të shpejta”, bazuar në metodën
imunokromatografike, për praninë e IgM dhe IgG anti-Sars-CoV-2 dhe teste serologjike me
metoda tradicionale (ELISA , CLIA etj.) si një mjet i mëtejshëm diagnostikues. Sidoqoftë,
disa studime sugjerojnë se shumica e individëve të infektuar me SARS-CoV-2 zhvillojnë një
përgjigje me antitrupa vetëm nga java e dytë e shfaqjes së simptomave dhe kjo, është e qartë se
përbën një kufizim për përdorimin e testeve të tilla per diagnostikimin dhe për parandalimin
e epidemisë (3).
Aktualisht, për këtë arsye, testet për të verifikuar praninë e antitrupave anti-SARS-CoV-2 në
mostrat e serumit/gjakut rekomandohen vetëm për studime epidemiologjike të serumit që
synojnë vlerësimin e qarkullimit të SARS-CoV-2 në popullatën e përgjithshme ose në grupe
të veçanta të njerëzve, ose si një test plotësues i algoritmit diagnostikues (për të vlerësuar
ekspozimet e mëparshme ndaj virusit në pacientë asimptomatikë ose serokonvertimet në rastin
e subjekteve pozitivë ndaj tamponit).
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Situata epidemiologjike në Pulje

Situata aktuale epidemiologjike në Pulje, e vlerësuar përmes të dhënave nga platforma CO-VIDISS, sheh një ulje të konsiderueshme dhe të konsoliduar të rasteve të vërtetuara përmes kryerjes
së testit molekular me anë të tamponit nazofaringeal. (4). Kuadri që doli nga analiza e të dhënave
dukej të tregonte se epidemia ishte nën kontroll, edhe në dritën e masave frenuese të marra deri
më tani (lock down). Ky kuadër epidemiologjik mund të duket se përputhet me hipotezën e një
faze eksperimentale për një “rihapje” graduale të sektorëve strategjikë sa ju përket aktiviteteve
prodhuese të rajonit tonë. Dihet se turizmi, përfshirë turizmin kulturor, është një aktivitetet
themelor dhe udhëheqës për rajonin tone. Po ashtu janë të rëndësishme të gjitha aktivitetet
rrjedhëse nga ky sektor. Sidoqoftë, mbrojtja e shëndetit kolektiv mbetet një objektiv parësor
i shëndetit publik. Prandaj, është thelbësore të minimizohet rreziku i infeksioneve të reja në
hipotezën e një rinisje të “kontrolluar” të këtij sektori.
Ashtu si në të gjitha situatat e emergjencave të sëmundjeve infektive, një rol themelor luan
përcaktimi diagnostik në kohën e duhur, i cili lejon të merren masa imediate kufizimi po në
kohën e duhur dhe, të cilat kryesisht konsistojnë në gjurmimin e kontakteve dhe karantinimin
e kontakteve të ngushta të personit i cili rezulton pozitiv.

Rrjeti i laboratorëve COVID-19 në Pulje

Në territorin rajonal jane aktivizuar deri tani 13 laboratorë të aftë për të kryer teste molekulare
në tamponë nazofaringealë. Disa prej këtyre laboratorëve kanë edhe POCT që lejojnë
diagnostikimin e shpejtë molekular (edhe në më pak se një orë). Ky rrjet i laboratorëve rajonalë
është thelbësor për menaxhimin e çdo rasti që mund të verifikohet edhe në zonat të lidhura me
aktivitetet turistike. Në vijim jepet harta e rajonit të Puljes me laboratorët aktualisht aktivë,
për të pasur një pamje më të qartë të territorit që mund të mbulojnë, edhe lidhur me zonat
turistike kryesore të rajonit.

Diagnostikimi laboratorik në menaxhimin e çdo “rasti të dyshuar”
lidhur me aktivitetet turistike dhe kulturore: Propozimi
Eshte thelbësore të nënvizohet se aktualisht nuk është e mundur të garantohet kontroll
sistematik i udhëtarëve për SARS-CoV-2 përmes testeve molekulare - standardi më i lartë
(gold standard) për diagnozën. Kjo vlen si për mundësinë e kontrollit të turistëve që hyjnë nga
rajone të tjera ose nga jashtë (nëse është e mundur dhe në përputhje me dispozitat e ardhshme
kombëtare dhe ndërkombëtare), ashtu dhe për turistë dhe udhëtarë që mund të lëvizin brënda
territorit rajonal.

Prandaj, masat e triazhit sistematik që kryhen përmes pyetësorit dhe matjes së temperaturës,
mbeten thelbësore për identifikimin e “rasteve të dyshura”.
Nëse një subjekt, gjatë qëndrimit në strukturat strehuese të rajonit, paraqet simptoma të aparatit
respirator ose temperaturë mbi 37.5, subjekti duhet t’i nënshtrohet menjëherë izolimit dhe
kryerjes së tamponit nazofaringeal. Tamponi nazofaringeal duhet të kryhet nga Shërbimi i
Higjienës dhe Shëndetit Publik (SISP) i Departamentit kompetent Territoriale të Parandalimit
ose nga personeli shëndetësor (mjek ose infermier i trajnuar për ekzekutimin e saktë të tamponit
dhe i pajisur me pajisjet e përshtatshme të mbrojtjes personale), me të cilët struktura strehuese
do të duhej ketë marrëveshje, që të kujdeseshin edhe për organizimin e transportit të mostrës
klinike, si dhe për informimin e Departamentit kompetent Territorial të Parandalimit për

| 49 |

|

EMERGJENCA COVID-19 · FAZA 2 · MAJ 2020

|

raste të mundshme të dyshimta. Personat që kanë qënë në kontakt të ngushtë me këta persona,
të identifikuar në kohë mbas kontrollit epidemiologjik nga Departamenti i Parandalimit,
duhet t’i nënshtrohen menjëherë masave karantinore, në pritje të rezultatit të testit. Tamponi
nazofaringeal duhet të dërgohet në laboratorin më të afërt të rrjetit rajonal dhe të përpunohet
brenda një kohe të shkurtër, jo në mënyre rutinë, por urgjente, ndoshta me ndihmën e POCT-ve
të lartpërmendura, të cilat do të siguronin rezultatin e testit në më pak se 1 orë. Rezultati duhet
t’i komunikohet menjëherë Departamentit të Parandalimit, i cili, së bashku me përgjegjësin e
objektit pritës, do të zbatojë të gjitha masat profilaktike të parashikuara. Prandaj, në funksion
të një propozimi “ri-hapje”, është thelbësore që të gjithë laboratorët e rrjetit rajonal të pajisen
me sisteme POCT, duke u siguruar për garantimin e furnizimit konstant të reagentëve. Nëse
subjekti del pozitiv në test, do të procedohet, në vijim të gjurmimit epidemiologjik në kohë nga
Departmenti i Parandalimit kompetent, në gjurmimin e kontakteve dhe kryerjen e tamponit
nazofaringeal të të gjithë personave në kontakt të ngushtë me të, pavarësisht nga statusi klinik i
tyre. Të gjitha këto aktivitete do të garantonin një menaxhim korrekt dhe në kohë të rasteve dhe
kufizimin e vatrave epidemike. Të gjitha aktivitetet e mësipërme të testimit duhet të shtrihen,
sipas një radhë pune për t’u përcaktuar, tek i gjithë personeli dhe tek të gjithë punonjësit e
impenjuar në strukturat pritëse të rajonit.
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Referime

- https://annals.org/aim/fullarticle/2764737diagnostic-testing-severe-acute-respiratorysyndrome-related-coronavirus-2-narrative
- https://www.nejm.org/doi/full/10 .1056/NEJMe20097
- https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/advice-on-the-use-of-point-of-careimmunodiagnostic-tests-for-covid-19
- https://www.regione.puglia.it/it/web/press-regione/-/bollettino-epidemiologico-regionepuglia-27-04-2020

1.6 Gjurmueshmëria
Filippo Attivissimo, Giuseppe Pirlo
Bashkëpuntorë: Massimo Di Rienzo, Michele Lobuono, Claudia Morgana Cascione,
Amarillide Genovese, Francesco Giorgino, Filippo Lorè, Nicolò Muciaccia, (Mbrojtja e të
dhënave personale) e Lanubile Filippo (Identifikimi dhe gjurmueshmëria)

Fushat e ndërhyrjes

-- Identifikimi dhe gjurmimi epidemiologjik duke përdorur të dhënat e gjeo-lokacionit nga
smartfoni dhe teknikat e inteligjencës artificiale të rrjetit të kontakteve që ka pasur personi
i gjetur pozitiv në ditët përpara infektimit;
-- Përdorimi i sensorëve të pranishëm në smartfone (dhe/ose teknologji alternative) për të
regjistruar temperaturën dhe të dhëna të tjera biometrike për të identifikuar, edhe me
teknika të inteligjencës artificiale, çdo rast të dyshimtë dhe izolimin sa me të shpejtë të tyre.

Objektivat

Përcaktimi i udhëzimeve për kompanitë dhe insitucionet në zonën e Puljes.

Sqarime

Sensorët, aplikacionet, dronët, robotët, ose të dhënat mëdha informatike (big data) dhe
inteligjenca artificiale përbëjnë një ekosistem dixhital që mund të jetë një mbështetje e dobishme
për fillimin e fazës 2. Sidoqoftë, duhet të jetë e qartë se për përdorimin korrekt dhe të drejtë
të tyre, këto mjete nuk mund të përjashtojnë ballafaqimin e tyre me një program menaxhimi
të krijuar posaçërisht me qëllim marrjen dhe përpunimin e të dhënave për t’iu ofruar një
mbështetje të dobishme ndërmarrjeve dhe insitucioneve puljeze. Vlen të theksohet se ky
dokument do të tregojë disa nga mundësitë që ofron elektronika dhe teknologjia dixhitale
në këtë fushë duke saktësuar se seleksionimi dhe menaxhimi i tyre është i lidhur ngushtë me
fushën aplikative përkatëse.
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Kriteret

Për një menaxhim sa më të mirë të fazës 2, konsiderohet thelbësore t’i referohemi udhëzimeve
të sugjeruara nga Komuniteti Europian dhe qeveria italiane. Kjo gjë siguron që të mos ketë
zbatime të larmishme për secilin rajon, pra garanton homogjenitetin kombëtar, përdorimin
e menjëhershëm të të dhënave dhe garancinë e duhur nga pikëpamja e privatësisë. Sidoqoftë,
përdorimi i sensorëve dhe teknologjive tregtare siguron nga një anë një pikë referimi për masat
dhe të dhënat e përdorura dhe nga ana tjetër një zbatim të shpejtë të sistemeve të kërkuara
nga çdo institucion apo ndërmarrje e veçantë. Do t‘i drejtohemi projektimit të pajisjeve dhe
programeve kompjuterikë të reja të menaxhimit, në rast të nevojave/kërkesave të veçanta që
tregu nuk është në gjendje t’i plotësojë.

Arsyet

Faza pas bllokimit kërkon që kompanitë dhe entet e interesuara të mund të fillojnë aktivitetet e
tyre duke garantuar, sa të jetë e mundur, gjendjen shëndetësore të përdoruesve (klientëve) dhe
punëtorëve. Për këtë qëllim, synimi i sistemeve teknologjike të realizueshme për të monitoruar
dhe kufizuar zhvillimin e epidemisë në fazën 2 duhet që në thelb të mbështesin:
-- një riorganizim tjetër i sistemit të punës dhe të arsimit duke i klasifikuar në fasha ditore
dhe një riorganizim të ndryshëm të sistemit të punës dhe të arsimit duke e shpërndarë në
më shumë ditë dhe më shumë orë dhe identifikimi i aktiviteteve që mund të zhvillohen në
mënyrë telematike;
-- një menaxhim ndryshe të aktiviteteve prodhuese duke iu referuar në veçanti fushave si
transporti, turizmi, kultura, bujqësia, etj.

Funksione

Funksionet kryesore që mund të kryhen përmes këtyre aplikacioneve teknologjike (sensorë,
aplikacione, dronë, robotë, të dhëna të mëdha informatike dhe inteligjencë artificiale, etj.) janë:
F1. lokalizimi individual për të gjurmuar zhvendosjet e njerëzve dhe matja e kohëzgjatjes së
takimeve
F2. gjurmimi për rindërtimin e mundshëm të zinxhirit të infeksionit
F3. monitorimi i shvendosjeve të njerëzve për të rindërtuar kontaktet dhe për të analizuar
ndryshimet në rutinën e përditshme të konsumatorëve (klientëve) dhe punonjësve
F4. identifikimi/raportimi i personave me simptomat e Covid -19 ose të prekur nga koronavirusi
F5. sinjalizimi automatik i vendeve të përdorëshme (trena, autobusë, mensa, etj.) dhe i faktorit
aktual të mbushjes së tyre krahasuar me atë të programuar/maksimal
F6. menaxhimi i rezervimit në mënyrë elektronike i shërbimeve të ndryshme për të shmangur
grumbullimet e turmave
F7. verifikimi në kohë reale i distancave ndërmjet njerëzve, me mundësinë e sinjalizimit të
kushteve kritike të afërsisë fizike (më pak se distanca e sigurisë)
F8. mundësia e transmetimit në distancë të informacioneve lidhur me parametrat biofizikë
të qytetarëve që vuajnë nga sëmundje kronike duke zvogëluar hyrjet e panevojshme në
institucionet shëndetësore të subjekteve më të ndjeshme (mjedise kryesisht shëndetësore.
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Instrumente

Për t’iu përgjigjur objektivave të vendosur me sipër dhe për të zhvilluar sisteme të afta për të
përmbushur funksionet e nevojshme, për t’u zbatuar më pas në fusha të ndryshme aplikative,
në vijim renditen disa prej instrumenteve teknologjike me interes më të madh:
Zgjidhja 1. Sistemet e kontrollit të parametrave vitalë (në prani/në distancë)
-- në prani: për të kontrolluar hyrjet me anën e termoskanerit për matjen e temperaturës në
distancë (deri në 3 m) dhe lëshimi i një sinjali alarmi në rastin e njerëzve të dyshuar
-- në distancë: me synim monitorimin personal përmes përdorimit të pajisjeve personale
“smart” (inteligjente) si p.sh (orë inteligjente, byzylykë, etj.) për matjen e parametrave
jetësorë si rrahjet e zemrës, temperaturën, etj.si dhe përmes përdorimit të glukometrave,
saturometrave, sifgmomanometrave, etj., të lidhura me pajisje për trasmetimin e të dhënave
të matjeve.
Zgjidhja 2. Sistemet e rezervimit
-- teknikat e rezervimit ‘inteligjent’ në mënyrë elektronike dhe përdorimi i të dhënave të
mëdha informatike dhe inteligjencës artificiale për të mbështetur sistemet e transportit të
lidhura me ssistemet e duhura të sinjalizimit të shkallës së mbushjes së automjeteve (në një
pajisje të lëvizshme, shenja vertikale dhe të dukshme edhe jashtë mjetit). Në fakt, mundësia
për informimin e pasagjerit para se të vendosë të hyjë në mjetin e transportit është një faktor
i fortë “frikësues psikologjik” që mund të ndihmojë kompanitë për të ruajtur kushtet e
duhura të sigurisë brënda këtyre mjeteve. Shenjat vertikale dhe informacioni në aparaturat
elektronike që njoftojnë, paraprakisht dhe nga një distancë e konsiderueshme, mbërritjen
e automjetit, faktorin aktual të mbushjes dhe kapacitetin (duke përdorur edhe kode me
ngjyra), mbërritjen e automjetit në vijim dhe faktorin përkatës të mbushjes, në mënyrë që
të orientohet kërkesa (Shih Kapitullin e Transportit dhe Lëvizjes - Bergantino-Ottomanelli;
f. 6).
Zgjidhja 3. Sistemet për analizimin e afërsisë për distancimin fizik
-- përdorimi i sensorëve të afërsisë dhe aplikacioneve për të sinjalizuar respektimin e distancës
ndërpersonale të sigurisë dhe monitorimin e lëvizjeve.
Zgjidhja 4. Sistemet e vlerësimit të treguesve të rrezikut personal
-- zhvillimi i aplikacioneve të cilat mund të kryejnë një vlerësim të rrezikut personal të
përllogaritur në bazë të afërsisë fizike, kohës së ekspozimit dhe numrit të personave të takuar
në një periudhë të caktuar kohore. Veçanërisht e dobishme për të rritur ndërgjegjësimin
ndaj qëndrimit të personelit “në rrezik”.
Zgjidhja 5. Sistemet e vlerësimit të treguesve të rrezikut kolektiv
-- zhvillimi i një sistemi për numërimin dinamik të numrit të njerëzve brenda një vendi, për
shembull një zyrë ose një ndërmarrje tregtare (bar, restorant, etj.), një autobus/tren ose një
zonë e përcaktuar. Sistem i cili mund të zbatohet përmes skanerëve WiFi ose telekamerave
dhe sistemeve të analizës së imazheve.
Zgjidhja 6. Sistemet e lokalizimit dhe gjurmimit
-- përdorimi i aplikacioneve tashmë të disponueshëm (Immuni, Apple-Google contact tracing)
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Sensorë të përdorshëm

Në treg janë të pranishëm aktualisht një sërë pajisje dhe sensorë të certifikuar dhe që mund të
sigurojnë pikën e referimit dhe pamohushmërin e të dhënave. Kjo do të siguronte kompaninë
ose institucionin nga veprime të mundshme juridike në lidhje me besueshmërinë ndaj masave
të marra. Ndër këto:
-- Termoskaner: mund të përdoret për matje të shpejtë, pa kontakt dhe të saktë të temperaturës
trupore të personave, e disponueshme edhe me lexues biometrik (fytyrë dhe dorë), njohje e
fytyrës dhe identifikim i pranisë së maskës. Funksionet shtesë lejojnë ruajtjen e të dhënave
të mbledhura dhe sinjalizim akustik të subjekteve të mundshëm të sëmurë.
-- Dronet: mund të përdoren për të monitoruar ambientet e hapura, zona rurale ose hapësira
të mbuluara me dimensione mesatare ose të mëdha për të shpërndarë dezinfektues në
magazina të mëdha dhe në lokale tregtare në mënyrë autonome për të ulur koston e punës
së krahut dhe për të shmangur infeksionet në punë.
-- Sensorët e distancave: të dobishëm për të përcaktuar dhe garantuar distancën midis
punëtorëve dhe për t’iu monitoruar lëvizjet. Pajisja që vishet bashkëvepron me pajisjet e
tjera të pranishme te veshura nga punëtorët e tjere dhe sinjalizon shkeljen e mundëshme të
distancës minimale, pa kërkuar asnjë ndërveprim me qendrën e përpunimit të të dhënave,
duke lejuar që informacioni i mbledhur të dërgohet përmes rrjetit WiFi ose BLE. Në rast
alarmi, është e mundur të analizohen të gjitha ngjarjet e regjistruara dhe të gjurmohet lista
e të gjitha kontakteve.
-- Glukometra për matjen e glukozës në gjak, saturometra për matjen e saturimit të oksigjenit
ne gjak, sfigmomanometra për matjen e presionit të gjakut. Në shumë raste këto pajisje mund
të ndërlidhen me aplikacione në smartfon ose pajisje të tjera për transmetimin e të dhënave
në ‘Cloud’, madje edhe në kohë reale.

Teknologjitë e aplikacioneve të përdorshme

Përdorimi i aplikacioneve në celularë është një masë e rëndësishme për frenimin e pandemisë
[1], [2]. Në komunitetin europian është duke u zhvilluar një protokoll i përbashkët i quajtur
PEPP-PT [3] . Ky protokoll është në përputhje me direktivën e BE-së për GDPR - General Data
Protection Regulation - Ligji i Mbrojtjes së të Dhënave të Përgjithshme).
Protokolli PEPP-PT aktualisht merr parasysh dy mënyra për mbrojtjen e privatësisë: “të
centralizuar” dhe “të decentralizuar”, dhe vazhdon të jetë i hapur për propozime të mëtejshme
per përmirësim në mbështetje të objektivave të PEPP-PT dhe BE. Të gjitha aplikacionet e
zhvilluara dhe që do të jenë në përputhje me këtë protokoll, do të lejojnë teorikisht ndërveprimin
midis shteteve anëtare. Janë shqyrtuar teknologji të ndryshme si GPS, WiFI, Bluetooth Low
Energy 4 .0, ZigBee dhe NFC.
-- Teknologjia GPS (Sistemi Global i Pozicionimit) që përdoret më shpesh, përdor trilateracionin
e distancave të llogaritura midis një marrësi (telefon) dhe disa satelitëve GPS me anë të
teknikës ToF/ToA (Koha e Fluturimit ose Koha e Mbërritjes). Teknika më e përhapur e
lokalizimit është trilateracioni i zbërthyer në katrorë shumë të vegjël. [8].]. GPS ka kufizimin
e madh se është i efektshëm vetëm në mjediset e jashtme [4], [5]. Po ashtu, komiteti garant
i privatësisë specifikoi se “do të marrë parasysh në mënyrë të veçantë angazhimin për
aplikacione për gjurmimin e kontakteve dhe sinjalizimeve, pasi për këto aspekte kërkohet
vëmendje e veçantë për të ulur në minimum ndërhyrjet në jetën private të personave, duke
lejuar në të njëjtën kohë trajtimin e të dhënave për të mbrojtur shëndetin publik”[6]. Për
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më tepër, komiteti për zhvillimin e protokollit PEPP-PT ka përjashtuar përdorimin e
teknologjisë GPS mbasi nuk përputhet me direktivat e BE të GDPR
Teknologjia WiFi është një teknologji e bazuar në radio frekuenca specifike (2,4 GHz ose
5 Ghz) në gjendje të ofrojë lidhje interneti në një diapazon tipik prej rreth 30-100 metra
dhe që përdoret në masë edhe për të kryer lokalizime në mjedise të mbyllura në mënyra
të ndryshme si: trilateracionet, gjurmët e gishtave, SLAM [4], [7], [9]. WiFi është përdorur
kohët e fundit edhe për të gjurmuar përhapjen e gripit brenda një kampusi universitar [8]. Siç
specifikohet në literaturë, përdorimi i WiFi si një mjet identifikimi në afërsi është i mundur,
por ka disa të meta [8] që përmenden më poshtë: A) shpenzon shumë nga pikëpamja e
energjisë dhe telefonat (smartphone) do të priren të shkarkojnë baterinë shumë më shpejt
duke përdorur aplikacionin, B) Pikat e hyrjes WiFi regjistrojnë informacione të pashlyeshme
siç është adresa MAC e pajisjes së lidhur dhe, në disa raste, është e mundur të gjurmohet
identiteti i personit të lidhur në një kohë të caktuar në një pikë të caktuar hyrje WiFi: si
pasojë, kur pajisjet janë “të lidhura” me një rrjet WiFi, kjo teknologji mund të mos jetë në
përputhje me GDPR.
Teknologjia ZigBee përdor standardin IEEE 802 .15 .4 dhe në Europë përdor frekuencat
2 Ghz si Bluetooth dhe WiFi [1]. ZigBee është një teknologji e njohur për karakteristikat
e konsumit të ulët të energjisë, por nuk është e pranishme në smartfonët modernë. Edhe
Teknologji të ndryshme të RFID nuk janë të pranishme në smartfonët modernë
Teknologjia e Komunikimit në Fushë (NFC) është një teknologji e komunikimit me uaireles
me dy drejtime me rreze të shkurtër. Komunikimi zhvillohet midis dy pajisjeve afër njëratjetrës, brenda një distancë maksimale prej disa centimetrash. Sinjali transmetohet në
frekuencën 13.56MHz me një gjerësi bande që nuk i kalon 424 Kbit / s [13]. Përdoret në
lexuesit e kartave elektronike të parapaguara dhe për të gjitha pajisjet që kanë nevojë të
shkëmbejnë pak informacione përmes një thuajse-kontakt fizik. NFC është i pranishëm në
disa modele smartfon Android dhe Apple, por vetëm deri në iOS 12 dhe vetëm për pagesa.
Nga iOS 13 do të jetë e mundur të përdoret NFC edhe për qëllime të tjera sipas gjykimit të
Apple. [12] Problemi kryesor me këtë teknologji është distanca e vogël midis dy pajisjeve, e
cila nuk duhet të jetë mbi disa centimetra dhe që e bën përdorimin e kësaj teknologjie pak
të dobishme për kufizimin e Covid-19.
Teknologjia Bluetooth Low Energy 4.0 (BLE) dhe versionet e mëpasme, operojnë në banda
pa licencë në 2.4 GHz dhe prandaj ndan të njëjtat karakteristika të përhapjes në mjedise të
brendshme si radiot WiFi në 2.4 GHz. Standardi BLE lejon dërgimin e një mesazhi shumë
të shkurtër shpejtësi adaptimi shumë fleksibël dhe që mund të personalizohet, zakonisht në
frekuenca nga 0.5 Hz deri 50 Hz. Këto mesazhe mund të përdoren për t’i lejuar një pajisje
të zbulojë afërsinë e një pajisjeje tjetër (gjurmimi) bazuar në fuqinë e sinjalit të marrë (RSS)
[4], [10], [14], [15]. Teknologjia BLE është e pranishme në të gjitha pajisjet Android të shitura
nga viti 2015 deri më sot dhe në të gjitha pajisjet iOS nga viti 2013 deri më sot. Kjo ështe nje
pikë force shumë e rëndësishme për zhvillimin e aplikacioneve gjurmuese.

Tabela më poshtë përmbledh karakteristikat e secilës teknologji të analizuar më sipër.
Teknologjia BLE është më e preferuara në krahasim me të tjerat për shkak të zhvillimit të
aplikacioneve në kontrast me situatën aktuale të pandemise jo vetëm për diapazonin e
veprimit, konsumin energjitik, topologjinë e rrjetit dhe teknologjinë e dërgimit të mesazheve
(trasmetimin), por edhe mbasi tashmë është e përhapur në çdo smartfon.
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Krahasim midis teknologjive të ndryshme
Wifi

ZigBee
(802.15.4)

Bluetooth

NFC

Star

Mesh

Point to Point

Point to Point

Diapazoni

30-100 mt

10-20 mt

10 mt

<0.1 mt

Zbulimi

Broadcast

Broadcast

Broadcast

Response to field

FUQIA

High

Low

Mid (Classic)
LE/Smart (Low)

Tag (Zero)
Reader (Very Low)

Tipologjia e Rrjetit

Ndërsa duke iu referuar si bazë protokolleve standarde, duhet të theksohet se PEPP-PT [3],
[16], [20] është një iniciativë ndërkombëtare që siguron standardet teknike, mekanizmat dhe
shërbimet që mbështesin ndërveprimin me implementimet lokale të fokusuara kryesisht për
mbrojtjen e të dhënave. Mekanizmat përfshijnë API (Application Programming Interfaces)
që janë të afta për të siguruar zinxhirë kontaktesh të bëra anonime (me licencën e burimit të
hapur) për te krijuar aplikacione lokale të tipit “Corona Finder” dhe shërbime mbështetëse të
sigurta dhe të shkallëzuara, të afta për të menaxhuar qindra miliona pajisje të regjistruara në
një vend v[16].
PEPP-PT ofron edhe një shërbim certifikimi për iniciativat lokale në mënyrë që të lejojë
autoritetet kombëtare të ofrojne aplikime të sigurta, bazuar si në besueshmërinë e tyre ashtu
edhe në sigurinë se normativat europiane për mbrojtjen e të dhënave, privatësinë dhe sigurinë
të aplikohen në çdo kohë dhe falë ndërveprimit me vendet e tjera, edhe për çdo person që hyn
në Rajonin tonë.[4], [10], [16].
Falë ndërveprimit me vendet e tjera, ky protokoll duhet të jetë transparent për zbatime dhe
integrime të ndryshme në aplikacione të ndryshme. Në fakt, teorikisht, një përdorues gjerman
ose francez që hyn në rajonin tonë për qëllime turizmi, mund të vazhdojë të përdorë aplikacionin
e tij gjerman dhe të marrë njoftime në lidhje me persona (edhe italianë) të testuar pozitivisht
në sipërfaqen kombëtare pra edhe rajonale.
Duhet të theksohet se PEPP-PT nuk është i vetmi protokoll i hapur që respekton privatësinë
në zhvillim. Është gati dhe me te gjitha kodifikimet përkatëse bazë për platforma të ndryshme
Protokolli i Dixhitalizuar për Ruajtjen e Distancës DP3T [17], [18] tashmë i përgatitur dhe që
përdor një teknikë të decentralizuar të ruajtjes të privatësisë dhe për këtë arsye, në teori, ky
protokoll duhet të respektojë më mirë ruajtjen e privatësisë por është më i rrezikuar nga sulmet
e jashtme kibernetike. Për këtë arsye, BE nuk e ka rekomanduar përdorimin e këtij protokolli.
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Tabela përmbledhëse: Funksionet kundrejt ZgjidhjeveSoluzioni
Zgjidhje

Zgjidhje
1

Zgjidhje
2

Zgjidhje
3

•
(brenda, me
GPS jashtë)

•
(brenda)

F2 (gjurmim dhe
rindërtim i infeksioneve)

•
(me BLE)

•

F3 (monitorim dhe
analizë e sjelljeve të
përditshme)

•
(me BLE)

•

F1 (lokalizim dhe
gjurmim)

F4 (sinjalizim i personave
të dyshimtë)

Zgjidhje
4

Zgjidhje
5

•
•

•

•

F5 (njoftime të adresave
të përdorëshme)

•

F6 (menaxhim i
rezervimeve)

•

F7 (verifikim i distancave
të sigurimit)

•

F8 (transmetim i
parametrave biofizikë)

•

•
•

•

Zgjidhje
6

•

•

•
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Tabela përmbledhëse Zgjidhje: karakteristika teknike
Zgjidhje

Teknologji

Avantazhe

Dizavantazhe

Kritika

Shënime

1

Smartwatch BLE
me ose pa GPS +
HR, ECG, PPG,
Spo2.

Monitorim
automatik dhe
anatomik i
parametrave
jetësorë

Harduere ad hoc
(i posaçëm)

Kosto

Lejon një paratriazh automatik

2

Sistem
rekomandues për
menaxhimin e
rezervimeve

Menaxhim
inteligjent i
rezervimeve
në mjetet e
transportit dhe
në lokale publike

Integrim me
sistemet e
rezervimit
ekzistuese

Koha e realizimit

3

Sensorë të
afërsisë
Aplikacione me
mbështetje scan
BLE

Vlerësim i
distancave
ndërpersonale
dhe rindërtim
i inxhirit të
kontakteve

Pajisje për t’u
veshur
Instalim i
aplikacionit në
bazë vullnetare

Numri i
personave për
t’u përfshirë
për të siguruar
efikasitetin e
duhur

Protokolli duhet
të mbajë PEPPPT

4

Sensorë të
afërsisë
Aplikacione me
mbështetje scan
BLE

Aplikacion në
Krijimi i një
bazë vullnetare
treguesi të
gjendjes kritike
në bazë të analizë
së zinxhirit të
kontakteve

Numri i
personave për
t’u përfshirë
për të siguruar
efikasitetin e
duhur

Protokolli duhet
të mbajë PEPPPT

5

WiFI për il
numërimin dhe
randomizimin
MAC për
të mbrojtur
privatësinë

Vlerësim i
numrit të
personave në një
vend të caktuar
Përllogaritje e
një treguesi të
rrezikut

Harduare ad hoc
(të posaçme)
Nevoja për
instalimin e
pjisjeve

Kostos

Asnjë nevojë për
tjetër softuare
Wifi gjthnjë aktiv
(në Android
nuk është i
nevojshëm)

6

Sisteme për
lokalizime dhe
gjurmime

Ofrohet nga
qeveria

Nuk janë ende të
qarta kushtet e
përdorimit dhe
specifikat

Probleme të
mundshme me
pajisjet Apple e
Google
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Mjedise Operative

Në vijim për secilën zgjidhje jepen mjediset operative me interes të mundshëm, veçanërisht për
transportet, turizmin, kulturën, shëndetësinë.
Zgjidhje për Transportet
Auto

AutoBus

Tren

Avion

Zgjidhja 1

•

•

•

Zgjidhja 2

•

•

•

Zgjidhja 3

•

•

•

Zgjidhja 4

•

•

•

Zgjidhja 5

•

•

•

Zgjidhja 6

•

•

•

Hotel

Restorante

Qendra Plazhi

Kampime

Zgjidhja 1

•

•

•

•

Zgjidhja 2

•

•

•

•

Zgjidhja 3

•

•

•

Zgjidhja 4

•

•

•

•

Zgjidhja 5

•

•

Zgjidhja 6

•

•

•

•

Muze

Teatre

Kinema

Ekspozita

Zgjidhja 1

•

•

•

•

Zgjidhja 2

•

Zgjidhja 3

•

•

•

•

Zgjidhja 4

•

•

•

•

Zgjidhja 5

•

Zgjidhja 6

•

Zgjidhje për Mjedise Turizëm

Zgjidhje për Mjedise Kulture

•

•
•

•

•
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Zgjidhje për Mjedise Bujqësore
Bujqësi/Blegtori

Industri AgroUshqimore

Agriturizme

Shitje e Prodhimeve
Bujqësore

Zgjidhja 1

•

Zgjidhja 2

•

•

Zgjidhja 3

•

•

•

•

Zgjidhja 4

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Zona publike

Banesa
Pacientë

Spitale
Triazh

Spitale
Reparte

•

•

Zgjidhja 5
Zgjidhja 6

•

Zgjidhje për Mjedise Shëndetësore

Zgjidhja 1
Zgjidhja 2

•

Zgjidhja 3

•

Zgjidhja 4

•

Zgjidhja 5

•

Zgjidhja 6

•
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Përputhshmëria e masave gjurmuese masive me mbrojtjen e të
dhënave personale

Në “Fazën 2” të ardhshme të emergjencës Covid-19, shteti dhe entet lokale do të gjenden
përballë sfidës që do të vijë nga rihapja graduale e aktiviteteve, pra nga rifillimi i “marrëdhënieve
shoqërore”, të cilave iu duhet kushtuar vëmendje për të shmangur nje valë të re të përhapjes të
infeksioneve, domethënë për të ulur rrezikun e kthimit në ”Fazën 1”.
Për momentin, zgjedhja e mjeteve për të luftuar përhapjen e virusit ju është lënë në dorë Shteteve
Anëtare të veçanta, të cilat duhet të (dhe nuk mund të mos) marrin parasysh panoramën
ndërkombëtare dhe Komunitare: në fakt, janë të njohura tipet e aplikacioneve të përdorura
në Singapor, Hong Kong, Kinë dhe Korenë e Jugut, përveç atyre që Google dhe Apple po
përgatiten për të zhvilluar në Shtetet e Bashkuara. Sidoqoftë referimi ndaj modeleve të huaja të
gjurmimit masiv, nuk duhet të mbivlerësohen këtu, përderisa ato (p.sh. sistemi i Koresë së Jugut)
lejojnë përdorimin e të dhënave e celularëve, nga kartat e kreditit ose hyrjen në telekamera
nga ana e autoriteteve me qëllim gjurmimin e infeksionit. Këto modele - të cilat megjithëse
janë vërtetuar efikase në shumë aspekte në parandalimin e epidemisë – mund të importohen
me vështirësi thjesht mbasi janë krijuar në sisteme rregullash ku mungojnë shumë garanci
kushtetuese, të cilat janë të pranishme në sistemin tonë juridik. Referimi më imediat është
pikërisht mbrojtja e privatësisë. Ky problem duhet domosdoshmërisht të zhvillohet në bazë
të kuadrit të përgjithshëm për mbrojtjen e të dhënave të veçanta (dhe në veçanti, të dhënave
shëndetësore), që përfshihen në ligjin. 9 të GDPR, i cili përcakton ndalimin e përpunimit të
të dhënave të tilla, përjashtuar vetëm ato raste kur për këtë trajtim është dhënë konsensusi i
palës së interesuar ose plotësohet ndonjë nga kushtet e tjera të parashikuara nga ligji (mes të
cilave në veçanti, nëse ka një interes të rëndësishëm publik, në se kërkohet nga ana e mjekësisë
parandaluese ose ka një interes publik në sektorin e shëndetit publik).
Kjo çështje bazë është thelbësore për të kuptuar legjitimitetin dhe bazën ligjore të trajtimit të
të dhënave personale delikate. Nën një vështrim specifik të legjitimitetit juridik të masave të
gjurmimit, ky problem tashmë është shfaqur si në nismat legjislative për privatësinë elektronike
ashtu edhe në udhëzimet e Gjykatës Europiane të Drejtësisë. Në zbatim të nenit.15 të Ligjit të
privatësisë elektronike (E-privacy), në fakt, është parashikuar mundësia për të futur sisteme
gjurmimi ose identifikimi të vendndodhjes, me konsesusin e palës së interesuar. Normativa
parashikon edhe mundësinë e një përjashtimi, të parashikuar në rrugë ligjore nëse ka aspekte të
tjera për t’u mbrojtur (in primis, siguria kombëtare). Gjykata Europiane e Drejtësisë ka arritur në
përfundime të ngjashme, në çështjet që kanë të bëjnë me ruajtjen e të dhënave – data retention
(CG, 8 prill 2014 – Digital Rights v. Ireland), d.m.th. parashikimi i detyrimit për të ruajtur të
dhënat e përdoruesve nga menaxherët e shërbimeve të komunikimeve elektronike, me qëllim
parandalimin e krimit. Mbi këtë bazë, Gjykata, duke ndërhyrë në mundësinë për të kufizuar të
drejtën e kontrollit të të dhënave të veta personale për nevojën për të mbrojtur interesa madhore,
ka theksuar nevojën që masa të tilla të parashikohen në rrugë legjislative dhe që ligji të sqarojë
qëllimin e trajtimit masiv të të dhënave, të respektojë parimin përpjestimor mes mjeteve të
përdorura dhe qëllimit që duhet të arrihet, që të përmbajë referenca për kohëzgjatjen e trajtimit,
si dhe një seri garancish për qytetarët e interesuar. Prandaj, edhe për futjen e përgjithësuar të
masave të gjurmimit masiv të të dhënave për prandalimin e një epidemie, gjykohet sidoqoftë e
nevojshme një masë ligjore e qartë dhe e saktë, e cila do të disiplinojë dhe përcaktojë qëllimet,
metodat dhe kohët e veprimit të saj.
Në Itali, për gjurmimin e kontakteve, u vendos të përdorej aplikacioni “Immuni”, i krijuar nga
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kompania e mirënjohur Bending Spoons, e cila, në fillim iu drejtua teknologjive të vendodhjes
nëpërmjet sistemit GPS, por së fundi zgjodhi teknologjinë BLE (Bluetooth Low Energy) [21],
e cila përputhet më tepër me udhëzimet e përfshira në nenin. 5 GDPR, i cili parashikon
përputhjen e veprimtarive të përpunimit me parimet e minimizimit dhe përpjestueshmërisë,
dhe me nenin 25 GDPR (Mbrojtja e të dhënave nga projektimi dhe mbrojtja për ndërhyrje të
paracaktuar), e cila përshkruan parimin e mbrojtjes së të dhënave nga projektimi, pra krijimi
i produkteve dhe shërbimeve, të cilat marrin parasysh qysh nga projektimi i tyre, rregullat dhe
parimet e mbrojtjes së të dhënave, për të minimizuar qysh në fillim mbledhjen e të dhënave dhe
trajtimet e mëpasme (integrim i data protection dhe privatësisë që nga projektimi i teknologjive).
Në përputhje me udhëzimet e dhëna nga Komisioni Europian [22], nga Presidenti i Komitetit
Europian për Mbrojtjen e të Dhënave në Komisionin Europian mbi projekt udhëzimet për
aplikacionet për të luftuar pandeminë nga Covid-19 [23], si dhe nën drejtimin e konsorciumit
PEPP-PT (Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing), me kërkesën e Garantuesit
Italian të Privatësisë [24] dhe të European Data Protection Board (EDPB) [25], zgjedhja për të
përdorur ose jo aplikacionin duhet domosdoshmërisht t’i lihet vullnetit të lirë të qytetarëve
[26]; sapo të shkarkohet, përdoruesit do t’i caktohet një ID e përkohshme dhe dinamike, e cila,
përmes Bluetooth, do të transmetohet herë pas here në formë anonime te përdoruesit e tjerë
të shërbimit me të cilët ai ka rënë në kontakt (mbase në bazë të “pragjeve” të intensitetit të
sinjaleve, të cilat lejojnë përjashtimin e subjekteve në distancë më shumë se një metër e gjysëm
mes tyre). Nëse më vonë personi do të rezultojë pozitiv ndaj testeve diagnostikuese, munde të
zgjidhet të transmetoni informacionin tek aplikacioni, i cili, përmes një sistemi të inteligjencës
artificiale, do të rikombinojë ID-të me përdoruesit potencialisht në rrezik infeksioni dhe,
gjithmonë duke ruajtur anonimitetin, ai do t’i informojë ata se kanë rënë në kontakt me një
subjekt të prekur nga Covid-19, duke ua transmetuar informacionin në rast nevoje operatorëve
shëndetësorë (ende nuk ka siguri në këtë pikë).
Po ashtu, për përdoruesit e Immuni, do të jetë e mundur të regjistrojnë të dhënat e tyre klinike
në aplikacion, në mënyrë që të mund të monitorojnë vazhdimisht kushtet e tyre shëndetësore
dhe praninë e ndonjë simptome që përputhet me infeksionin Covid-19.
Në nivelin regullator, koniza e normativave është ende me shumë paqartësi. Ligjvënësi, duke
balancuar të drejtën për shëndetin publik dhe të drejtën për privatësi, sigurisht që do të duhet të
zgjidhë lloje të ndryshme të problemeve, duke marrë parasysh parimet që tashmë janë vendosur
në kuadër të Bashkimit Europian dhe të kristalizuara në GDPR dhe në Direktivën PSI, si dhe të
përfshira në Direktivën 2019/1024/BE për hapjen e të dhënave dhe ripërdorimin e informacionit
publik. Në këtë drejtim, së pari duhet të kihet parasysh se që të mund të dërgojë rezultate të
besueshme, aplikimi duhet të përdoret nga të paktën 60% e popullsisë, një objektiv që mund të
arrihet duke kombinuar një informacion të qartë dhe transparent pikërisht për pasojat që mund
të lindin nga përdorimi i tij (për shembull, çfarë ndodh në rast se rezulton që ke pasur kontakt
me subjekte pozitivë, ose në momentin kur të komunikojnë se je pozitiv ndaj koronvirusit),
dhe parashikimi i stimujve për ata që vendosin ta përdorin (mekanizmat shpërblimi që mund
të zbatohen në nivel qendror, rajonal dhe/ose komunal).
Më pas duhet të garantohet një kontroll mbi korrektësinë e të dhënave të futura në aplikim
dhe mbi transparencën në procesin e zbatimit të aplikimit (duke analizuar dhe miratuar hapat
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e ndryshëm), si dhe një mbikëqyrje nga persona me kompetenca specifike mbi rezultatet dhe
sistemet algoritmike të përdorura.
Së fundmi, përdorimi vetëm i sistemit BLE dhe jo edhe të GPS lejon të kryhet një analizë
vetëm “sasiore” e kontakteve me subjektet pozitive ndaj Covid-19, jo edhe “cilësore” (duke
përjashtuar kështu nga variablet e ekuacionit kohëzgjatjen e ekspozimit dhe vendin ku ka
ndodhur kontakti), i cili sidoqoftë parandalon një veprim më të thjeshtë për përcaktimin e
zonave në të cilat mund të zhvillohen vatra të reja.
Pra, meqë Immuni ka qëllimin e vetëm të gjurmojë zinxhirin e të infektuarve potencialë,
në mënyrë që të marrë masat e përshtatshme për të kufizuar pandeminë, përcaktimi i bazës
ligjore për trajtimin e të dhënave personale në nevojën për të mbrojtur shëndetin publik (dhe
përkundrazi, jo me konsesusin e palës së interesuar), së bashku me parimin e “kufizimit të
ruajtjes” (neni 5, pika 1, gërma e) e GDPR) [27], sugjerojnë që, megjithëse përdorimi i sistemeve
të vendndodhjes (GPS) mund të implementojë dhe fuqizojë funksionet e saj, zbatimi i tyre
do të shkaktonte shkeljen e parimeve të përgjithshme të minimizimit (dispozitë krijuar e
neneve 5 dhe 6 të GDPR), përpjestueshmërisë dhe domosdoshmërisë (nenet 8 të CEDU, 7 dhe
8 të Kartës së Nicës), duke e nxjerrë këtë aplikacion të paligjshëm. Për aspektin tjetër vlen të
shënohet që nëse marrja e të dhënave anonime për lëvizjet nuk paraqet kritika të veçanta nga
pikpamja e mbrojtjes së të dhënave personale, marrja e të dhënave identifikuese të përdoruesit të
aplikacionit (të dhëna ‘të pseudo-anonimizuara’ dhe jo anonime), funksionale dhe të nevojshme
për qëllimin e mbledhjes, pra të shkohet tek një person i caktuar për të vijuar kundërshtimin
e pandemisë, vendos një ‘mbulesë’ normative e cila përgatit garancitë e duhura të përputhjes
me rregullat dhe parimet e GDPR dhe një dsiplinë specifike për përdorimin e aplikacioneve
me objektiv interesin publik.
Në Sesionin Plenar të23-të të senatit, EDPB miratoi udhëzimet për përpunimin e të dhënave
shëndetësore për qëllime kërkimore në kontekstin e epidemisë Covid-19 dhe udhëzimet për
përdorimin e të dhënave të vendndodhjes dhe të mjeteve të gjurmimit në kontekst të emergjencës
Covid-19. Këto të fundit shoqërohen gjithashtu nga një udhëzues, jo lodhës, i cili, synon të
sigurojë udhëzime të mëtejshme të përgjithshme për personat përgjegjës për projektimin dhe
zbatimin pasues të sistemeve të gjurmimit të kontakteve të të interesuarve [28].
Këto udhëzime theksojnë, për sa u tha më parë edhe nga Autoriteti Italian për Mbrojtjen
e të Dhënave, se mos-pjesëmarrja nga ana e qytetarëve në sistemet e gjurmimit, me anën e
zgjidhjeve teknologjike, nuk mund t’u sjellë asnjë dëm lirive themelore të individëve. Përveç
kësaj ritheksohet nevoja për të mbledhur lokalisht informacione të natyrës personale, pra të
mjeteve të përdoruesve, ndalimi i gjurmimit të pozicionit të qyetarëve dhe i mundësisë së
mbledhjes së të dhënave në afërsi, në mungesë të mekanizmave të identifikimit të drejtpërdrejtë
të të interesuarve.
Në zbatim të nenit. 57, par. 1, gërma c) GDPR, për më tepër, Garantuesi i Privatësisë, me kërkesë
të Presidencës së Këshillit të Ministrave, është shprehur pozitivisht mbi propozimin legjislativ
për parashikimin e një aplikacioni për gjurmimin e infeksioneve nga COVID-19 (Regjistri i
masave Nr. 79 të 29 Prillit 2020), duke shpjeguar udhëzimet e mëtejshme që duhet të ndiqen
për menaxhimin korrekt të të dhënave personale.
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Duke iu referuar bazës ligjore që legjitimon përpunimin e të dhënave personale të të interesuarve
[29], siç u përmend më lart, shkarkimi i aplikacionit duhet të bëhet në bazë vullnetare. Në këtë
drejtim, Autoriteti i Kontrollit Kombëtar dhe Komiteti Europian për Mbrojtjen e të Dhënave,
gjatë diskutimeve zyrtare, theksuan se si mund të funksionojë një njësi publike në bazë të një
mandati të dhënë nga ligji (neni 6, paragrafi 3, GDPR ), sipas së cilës baza ligjore do të ishte e
identifikueshme në kryerjen e një detyre në interesin publik. Prandaj, në bazë të dispozitave
të nenit. 15 të Direktivës së privatësisë elektronike (e cila lejon Shtetet Anëtare të futin masa
legjislative për të mbrojtur, ndër të tjera, sigurinë publike, të kufizuar në kohëzgjatjen e
emergjencës), lejushmëria e trajtimit, për përdorimin e aplikacionit, mund të ripërtrihet në
shpalljen e ligjeve kombëtare që rrisin vetëdijen për përdorimin e zgjidhjeve teknologjike,
gjithmonë mbi bazë vullnetare dhe pa asnjë penalizim për ata persona që nuk mendojnë t’i
përdorin.
Kur procesi legjislativ i lartpërmendur do të duhet të përfundojë, qeveria italiane do të
identifikojë bazën ligjore në nenet 2-ter e 2 sexies të Dekretit Legjislativ n 196/2003, ndryshuar
nga Dekreti Legjislativ. n 101/2018, dhe nenet 6 .1 .c) -e) dhe 9 .2 .g) -i) GDPR.
Nga ana tjetër, në lidhje me aspektin organizativ, në zbatim të parimit të përgjegjësisë (pra
përgjegjësia e titullarit të trajtimeve), është e nevojshme të miratohen masa të përshtatshme
teknike dhe organizative që synojnë zbatimin e parimeve të mbrojtjes së të dhënave, që në
fazën e projektimit (Privacy by Design) dhe për të gjithë ciklin jetësor të të dhënave, duke
u kujdesur për të kufizuar aktivitetet vetëm për qëllimet specifike të trajtimit (Privacy by
Default). Me qëllim garantimin e të drejtave dhe lirive të individëve, siç kërkohet nga ligjvënësi
europian në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale, kontrolluesit të të dhënave i është
besuar detyra për të verifikuar që palët e treta, të cilave u janë besuar aktivitetet e trajtimit të
të dhënave, të paraqesin garanci teknike të duhura dhe të ruajnë këtë nivel të besueshmërisë
për tërë kohëzgjatjen e marrëveshjes kontraktuale, konventës ose akti tjetër juridik; në rastin
e aplikacionit “Immuni”, kompania Bending Spoons do të përcaktohen zyrtarisht si Përgjegjës
për trajtimet e të Dhënave me anë të një akti në të cilin duhet të specifikohet, në detaje dhe në
mënyrë analitike, ndalimi i ripërdorimit të të dhënave të mbledhura nga ana e titullarit. Në
lidhje me aspektet e brendshme organizative, zbatimi i një sistemi të menaxhimit të privatësisë
kërkon që, përveç identifikimit të Përgjegjësit për mbrojtjen e të dhënave personale, të gjithë
subjektet e përfshira të trajnohen dhe udhëzohen siç duhet dhe, përmes një caktimi zyrtar të
detyrave dhe përgjegjësive,të identifikuar, përkatësisht, si të caktuar/autorizuar për përpunim,
në përputhje me dispozitat e neneve 4 .10, 29 dhe 32 .4 të GDPR dhe nga neni. 2-quaterdecies
i Dekretit Legjislativ n. 196/2003, ndryshuar nga Dekreti Legjislativ nr.101/2018 [30], dhe
administratorët e sistemit në fuqi të Masave të Garantuesit për mbrojtjen e të dhënave personale
të datës 27.11.2008 dhe ndryshimet pasuese. [31].
Duke iu referuar aspekteve të sigurisë së informacioneve, në përputhje me përkufizimin e
shkeljes së të dhënave personale të parashikuara nga neni 4, nr. 12, GDPR (data breach - shkelje
e të dhënave), spikat fort nevoja për të garantuar që të dhënat personale të përdoren, duke
garantuar, në çdo rast, rezervimin, disponueshmërinë dhe integritetin e të dhënave. Në këtë
drejtim, Garanti për mbrojtjen e të dhënave personale ka theksuar se si zbatimi i zgjidhjeve
teknologjike duhet të marrë parasysh mbrojtjen e kategorive më të prekshme të subjekteve,
(të tillë si, për shembull, të miturit dhe të moshuarit) të cilët, duke mos mundur të njohin
përdorimin e teknologjisë dixhitale, mund të mos jene të vetëdijshëm për rreziqet që i rethojnë e
ndërhyjnë në liritë e tyre themelore. Në përmbledhje, titullari i të dhënave duhet të parandalojë
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rrjedhjet e mundshme të të dhënave të kategorive të veçanta përmes përdorimit të mjeteve
teknologjike të mbrojtjes që synojnë zbutjen e faktorëve të rrezikut dhe zvogëlimin e ndikimeve
të mundshme të çdo pasoje negative në informacionet personale.
Neni 32 i GDPR, pra, përfaqëson busullën që duhet të drejtojë, sipas një qasjeje risk based (të
bazuar në analizën e riskut), aktorët e përfshirë dhe të posaçëm për zbatimin e masave teknike
dhe organizative të dobishme për minimizimin e çështjeve kritike që dalin nga përdorimi
i aplikacionit “Immuni”. Brenda këtyre skenareve, është e nevojshme të formohen ekipe
kibernetike (cyber teams) dhe të respektohen rregullat e vendosura nga legjislacioni italian dhe
europian në fushën e sigurisë, si i ashtuquajturi dekreti kibernetik (dekret-ligji 21 shtator 2019,
n. 105) dhe Rregullorja e BE 2019/881 (Akti i Sigurisë Kibernetike) e cila, inkurajon zbatimin,
nga ana e prodhuesve të teknologjive TIC, të masave, në fazat e hershme të projektimit dhe
zhvillimit, që synojnë mbrojtjen e sigurisë së këtyre produkteve, shërbimeve dhe proceseve, në
një mënyrë të tillë që të parandalojnë sulmet kibernetike dhe për të zvogëluar në vijim, ndikimin
përkatës të tyre (“siguria që nga projektimi”) [32].
Nga kjo rrjedh që, gjatë vlerësimit të nivelit të duhur të sigurisë, duhet të kihen parasysh
veçanërisht ngjarjet e dëmshme që mund të ndodhin si shkatërrimi, humbja, modifikimi,
shpërndarja e pa autorizuar ose hyrja aksidentale ose ilegale, në të dhënat personale të
transmetuara, në ruajtje ose sidoqoftë të trajtuara. Duke marrë parasysh nivelin e lartë të
rrezikut që lidhet me trajtimin në kuadër të aplikacionin “Immuni”, është e nevojshme të
punohet (dhe të bëhet publike në disa nga pjesët e tij) një vlerësim i ndikimit (DPIA), në
përputhje me dispozitat e Ligjvënësit europian për mbrojtjen e të dhënave personale (neni 35
.10 GDPR) [33].
Sa i përket të drejtave që duhet t’u garantohen përdoruesve të aplikacionit, duhet të kihet
parasysh se parimi frymëzues i legjislaturës europiane kërkon që personat fizikë të kenë nën
kontroll të dhënat e tyre personale. Në vijim të këtij parimi, individëve që do ta përdorin këtë
aplikacion do t’ju njihen në baze të nenit 12 dhe GDPR (shih bibliografinë) dhe nga aktet e
ish-Grupit të Punës neni. 29, një seri të drejtash që mund të ndahen në dy kategori kryesore:
të drejtat njohëse dhe të drejtat e kontrollit. Në bazë të asaj që është theksuar, titullarit të të
dhënave do t’i kërkohet të lehtësojë, edhe përmes bashkëpunimit me përgjegjësin (neni 28,
paragrafi 3, gërma e), GDPR), ushtrimi i të drejtave nga pala e interesuar, duke zbatuar çdo masë
teknike dhe organizative të përshtatshme për të lejuar një përgjigje “të kuptueshme”, koncize,
transparente dhe lehtësisht të arritshme, duke përdorur një gjuhë të thjeshtë dhe të qartë.
Prandaj, është e nevojshme të planifikohet dhe zbatohet një sistem i thjeshtë, me një procedurë të
vërtetë të vetën, e cila të lejojë përgjigje, në afatet e vendosura nga legjislatori europian, në fushën
e mbrojtjes së të dhënave, kërkesave të mundëshme në ushtrimin e të drejtës së përdoruesve.
*Duhet të saktësohet se, duke iu referuar aspekteve që lidhen me mbrojtjen e të dhënave, këto
vërejtje përbëjnë një kuadër të përgjithshëm, ku përfshihen problematikat kryesore, lidhur me
teknologjitë e përdorura në nivel qendror. Udhëzime më të detajuara duhet të jepen mbas rezultatit
të analizës së mjeteve të zbatuara aktualisht.
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SEKTORI I TURIZMIT

2.1 Baret dhe restorantet
Andrea Morone

Kuadri i përgjithshëm: efektet ekonomike të fazës 1

Pandemia Covid-19 dekretoi lock-down të Italisë duke e goditur në shumë sektorë. Pjesa
që po e vuan më shumë këtë mbyllje është ajo e ndërmarrjeve të vogla dhe shumë të vogla të
turizmit dhe kalimit të kohës së lirë. Flasim kryesisht për baret, restorantet, piceritë, hallkat
e restoranteve, kateringu, diskotekat, pastiçeritë – të cilat njihen më shumë si vende për të
kaluar kohën dhe për shoqëri, por mbi të gjitha si qendra prodhimi e pasurie për një territor
të angazhuar jashtëzakonisht me turizmin, sic është Italia. Shërbimet publike kanë një rol
të ndjeshëm në sektorin agro-ushqimor e atë të turizmit, janë një faktor determinues që e
bëjnë vendin tërheqës dhe përbëjnë një treg të madh të ri për prodhimtarinë agro-ushqimore
kombëtare. Masat shtrënguese, që u ndërmorën për të ndalur përhapjen e Koronavirusit, sollën
në këtë sektor një rënie të fitimeve me pasoja negative në strukturën financiare. Një sondazh
i bërë nga FIPE (Federata Italiane e shërbimeve publike) në mars 20202 tregoi se punonjësit e
sektorit janë të frikësuar nga pasiguria e të ardhmes që dikton kjo gjendje. Shqetësim ekstrem
paraqet detyra për të vazhduar përballimin e shpenzimeve (pagat e rrogave dhe kontributeve,
pagesat e furnizuesve dhe e qirave të lokaleve) në mungesë (pothuajse) të plote të t’ardhurave.
Sondazhi evidentoi se një numur i madh i ndërmarrjeve (30,6%) kanë kërkuar kalimin e
punonjësve në asistencë. Zgjidhje të tjera të zbatuara për t’i bërë ballë kësaj periudhe emergjence
janë: pezullimin e kredive (25%), fondi i asistencës i zakonshëm ose fondi i pagave të papunësisë
(20.3%).

2

-

https://www.fipe.it/centro-studi/news-centro-studi/item/7062-coronavirus-l-impatto-sui-pubblici-esercizi

.html
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Sektori i sipërmarrjes publike duket më i brishti, ku 60.3% e sipërmarrësve ushtrojnë biznesin
në ambjente me qera, nga këta 55.8% deklaron pamundësinë për të paguar qeranë, 23.1% ka
kërkuar tashmë pezullimin e qerave dhe rinegocimin e saj dhe vetëm 21.2% pretendon se mund
ta përballojë ende qeranë.
Rimëkëmbja nuk do jetë totale, përderisa këto procese duhet të ngarkohen me kostot e
detyrueshme shtesë për respektimin e normativave të vendosura për të garantuar sigurinë e
klientëve dhe punonjësve. Shumë hasin vështirësi për të ‘kuadruar’ llogaritë e rihapjes duke
marrë parasysh kostot për ndarëset me pleksiglas, nevojën për të respektuar rriitjen e distancave
midis klientëve dhe blerjen e maskave dhe dorezave për punonjësit. FIPE vlerëson se rreth
50% e bareve dhe restoranteve nuk do rihapen; nga ato qe do hapen, 30,7% duhet të pushojnë
nga puna një pjesë të personelit, 42,1% nuk janë të sigurt për vazhdimësinë në të ardhmen
dhe vetëm 27,2% mund të rikrijojnë organikën e ndërmarrjes si përpara krizës. Faktor tjetër
kufizues për ndërmarrjet do jetë ulja e pashmangshme e kërkesës: ky reduktim do të përcaktohet
nga një tkurrje e disponibiliteti ekonomik (sa i përket kërkesës) dhe nga frika e një rifillimi të
mundshëm të pandemisë. Ky problem në Itali prek 150 000 sipërmarrës të cilët menaxhojnë
restorante dhe 34000 familje që kanë hotele apo pensione. Pasojat e një ulje të t’ardhurave e
parashikuar për 2020 do të përcaktojnë hapje të reduktuara, pra humbje të vendeve të punës.
Federata e ushtruesve FIPET (Federata Italiane e Shërbimeve Publike dhe Turistike) pohon
se mesatarisht çdo aktivitet publik ka humbur 55 000 euro xhiro (gati 30% e xhiros vjetore)
e barabartë me një humbje të përgjithshme prej 11.5 miliardë euro. Rimëkëmbja e parë
parashikohet nga korriku e në vazhdim.

Vlerësimi i rrezikut

Ka shumë rëndësi të identifikojmë variablat e rrezikut të ngjitjes së virusit. Mund të dallojmë
tre makro-variabla:
1. Ekspozimi: mundësia për të rënë në kontakt me burime infeksioni gjatë aktivitetit të
përditshëm të punës;
2. Afërsia: karakteristikat e kryerjes së punës në vetvete që nuk lejojnë një distancim të
mjaftueshëm social për një pjesë të kohës së punës ose gjithë kohën;
3. Grumbullimi: tipologjia e punës që përfshin kontakte me persona të tjerë përveç kolegëve
të punës, p.sh. restorantet, tregtia me pakicë, shfaqjet artistike, hoteleria, arsimi.
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Në vijim (figura 1) ilustrohet si mund të klasifikohet, në bazë të variablave të mësipërm, rreziku
në secilin ambient pune. Rezultati i marrë nga kombinimi i ekspozimit me afërsinë, korrigjohet
nga një faktor që merr parasysh grumbullimin.

Figura 1 – Matrica e rrezikut

Përsa i përket sektorit të shërbimeve të hotelerisë e restoranteve, në përgjithësi rreziku është i
vogël (zona e gjelbër). Rreziku rritet për kamerierët dhe punonjësit e mensës (shih figurën 1).

Përshkrimi
AKTIVITETE SHËRBIM HOTELERIE DHE
RESTORANTI

Shkalla e riskut

-Punonjës në mensa

MESATARISHT I LARTË

-Kamarierë

MESATARISHT I LARTË

I ULËT

Tabela 1 – Shkallët e rrezikut në sektorin e shërbimeve të hotelerisë dhe restorantet

Në të vërtetë për punonjësit në mensë dhe për kamarierët është më e vështirë të mbajnë
distancimin social gjatë kryerjes së punës. Por dhe rreziqet nga grumbullimet mund të
kontrollohen si tregohet në vlerësimin e rreziqeve INAIL:
-- rreziku i grumbullimit është i kontrollueshëm: indeksi i këtij rreziku është 1.15, që nxjerr
në pah praninë e pashmangshme në thelb të të tretëve, por e kontrollueshme nga ana
organizative (p.sh.: tregtia e vogël, shërbimet ndaj personit, zyrat e hapura për publikun,
baret, restorantet);
-- për mjediset ku veprojnë më shumë punonjës njëkohësisht mund të gjenden zgjidhje
inovative si për shembull ripozicionimi i përshtatshëm i vendeve të punës të distancuara
midis tyre dhe vendosje e barrierave ndarëse (fletë pleksiglasi, mobile, et.);
-- shënohen në skicë të gjitha aktivitetet, duke parashikuar përdorimin e maskave
kirurgjikale sipas normativës për të gjithë punonjësit që punojnë në hapësira të
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përbashkët, sipas përcaktimit të DL n. 9 (neni 34) bashkë me DL nr. 18 (neni 16c, 1);.

-- duhet të respektohen masat specifike për parandalimin e aktivizimit të vatrave
epidemike.
Rregullat e distancimit fizik më qëllim kufizimin e shpërndarjes së virusit

Parimet udhëzuese për t’u ndjekur na ofrohen nga organet ndërkombëtare3 e kombëtare4 .
Në bazë të punës kërkimore në këtë fushë, vërtetohet se5:
-- Duhet respektuar distanca ndërpersonale prej të paktën 1.8m;
-- Infektimi mund të ndodhë mes personave që nuk e mbajnë këtë distancë;
-- Virusi përhapet nëpërmjet spërklave respiratore të prodhuara kur një person i infektuar
kollitet, teshtin ose flet;
-- Spërklat respiratore më të mëdha (> 5 μm ) qëndrojnë në ajër vetëm për një periudhë të
shkurtër kohe dhe përshkojnë vetëm distanca të shkurtra, në përgjithësi <1m;
-- Spërklat e vogla aerosol me ngarkesë virusi (< 5 μm) mund të qëndrojnë në ajër dhe të
përshkojnë distanca të mëdha, 1m;
-- Nga një studim mbi transmetimin e virusit në një restorant midis personave në largësi mbi
1 metër, ka dalë se “një fluks i fortë ajri nga impianti i kondicionimit mund të sjellë një
përhapje më të madhe të spërklave”.

Masa dhe ndërhyrje

Ecuria e rasteve të përgjithshme ditore në rajon duket se e ka kaluar fazën e pikut, në të njëjtën
linjë me ecurinë në shkallë vendi. Në figurën 2 jepet një përshkrim i ecurisë së rasteve6 .

Figura 2. Rastet e përgjithshme ditore (në të majtë) dhe mesatarja e pesë ditëve në të djathtë. Burimi: Raport Mbrojtjta
Civile dhe të dhëna të ofruara nga github https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/blob/master/dati-province/dpccovid19-ita-province.csv

3 - https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-rapid-risk-assessment-coronavirus-disea-se-2019-ninth-update-23-april-2020 .pdf

- https://www.iss.it/
5 - https://www.worldometers.info/coronavirus/transmission/
6 - Përdorimi i medias së lëvizshme shërben për të vepruar në përputhje me problemin e mos-kominikimit të
4

menjëhershëm të rezultatit të tamponeve.
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Duke marrë në konsideratë direktivat e paralajmëruara në vende 7 të tjera këshillohen këto
masa frenuese:
-- Termo-skaner dhe pajisje mbrojtëse individuale për punonjësit (sipas normativave
kombëtare8). Sa i përket dezinfektimit të mjediseve zbatohen normat e Institutit Superior
të Shëndetit Publik 9;
-- Hyrje e klientelës e planifikuar nëpërmjet prenotimit për restorantet. Dispozita të ngjashme
me ato të përcaktuara për aktivitetet aktualisht të lejuara10 për të shmangur grumbullimet
si jashtë edhe brenda strukturës;
-- Përsa i përket qëndrimeve më të gjata (darka etj.) mundësia për të vendosur një formular
autocertifikimi ku deklarohet se nuk ke ke simptoma;
-- Përdorim ekskluziv i ushqimit nga klienti i caktuar;
-- Festa të kufizuara në një numër maksimal 6-10 persona. Numri mund të ndryshojë në varësi
të përmasave të lokalit, po sidoqoftë, duhet të garantohet distancimi social i përcaktuar.
Në fazën 2 ndërhyrjet kryesore mund të ndahen në dy makro-kategori të mbrojtjes: aktive dhe
pasive.
Sistemet e mbrojtjes aktive kanë të bëjnë në thelb me veprime që synojnë të ulin ekspozimin
ndaj rrezikut të infektimit duke synuar të kufizojnë dhe të rregullojnë bashkëveprimin midis (i)
klientëve të bareve dhe restoranteve, (ii) klientëve dhe personelit, (iii) klientëve dhe kalimtarëve
(iv) edukimin e klientëve dhe personelit për të respektuar normatë sakta të sjelljes (p.sh.
pozicionimi i duhur në radhë para hyrjes në lokal, djekia e rrugëkalimeve të detyrueshme
gjatë lëvizjeve në lokal, pastrimi i tavolinave, etj.).
Ndërhyrjet e mbrojtjes pasive kanë të bëjnë, për shembull me aspektet që lidhen me përdorimin
korrekt të pajisjeve mbrojtëse personale, me higjienën personale, me dezinfektimin e lokaleve
dhe mobiljeve, përveç aspekteve teknologjike që lidhen me verifikimin e temperaturës trupore
të punonjësve dhe klientëve të bareve de restoranteve.
Janë të shumta veprimet që mund të ndërmerren në periudhë afatshkurtër, afatmesëm e
afatgjatë. Në këtë dokument nuk preken aspektet e rëndësishme lidhur me periudhat afatmesme
e afatgjata, të cilt do të jenë objekt i analizave më të thella.

- https://www.wtoc.com/2020/04/23/guidelines-reopening-restorants-executive-order-singed-by-gov-kemp
8 - https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/11/20A02179/sg)
9 - http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&
7

-menu=notizie&p=dalministero&id=4258
10 - https://www.interno.gov.it/it/notizie/emergenza-covid-19-circolare-sulle-limitazioni-allapertura-esercizicommerciali
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Ndërhyrjet sanitare

------

Përdorim i detyruar i maskave dhe dorezave (klientë e personel shërbimi);
Disponibiliteti i dezinfektantëve të duarve (në hyrje të lokaleve);
Mbrojtja e personelit (p.sh. mbrojtje/izolim i “arkës” dhe “banakut”);
Pastrim, dezinfektim i mjedisit dhe mobiljeve;
Verfikimi i pastërtisë dhe dezinfektimit të filtrave të impianteve të kondicionimit (dhe
zëvendësimi i mundshëm);
-- Formim profesional dhe edukim i sjelljeve të klientëve dhe të personelit të ngarkuar.

Ndërhyrje teknologjike e infrastrukturore

-- Të nxitet në bare e të bëhet e detyrueshme në restorante pagesa me kartë krediti. Të nxitet
pagesa pa kontakt ose onlain (për restorante pages mund të bëhet edhe gjatë prenotimit);
-- Sistem prenotimi i tavolinës nëpërmjet një aplikacioni (për shërbime në tavolinë në bare
dhe për restorante);
-- Përdorimi i menuve dixhitale që shkarkohen në smartfon;
-- Vendosja e mundëshme e paneleve me pleksiglas në tavolinë nëse klientët nuk i përkasin të
njëjtës bërthamë familjare;
-- Sisteme me sensorë për kontrollin e temperaturës së klientëve dhe personelit para hyrjes ne
lokale (p.sh. termo-skaner);
-- Ndërhyrje në impiantet e klimatizimit dhe të ajrimit mekanik;
-- Përdorimi i barrierave pleksiglas të vendosura mbi (ose përpara) banak-ut, për të krijuar një
ndarëse midis baristit dhe klientit (figura 3);
-- Po ashtu duhet bërë dallim midis:
-- tavolinave të të afërmve
-- tavolinave me maksimum 2 persona jo të afërt
-- tavolinave familjare
-- tavolinave jo familjare
Në tavolinat për familje dhe të afërm nuk mund të parashikohet vendosja e ndarësit midis
ndenjëseve; ndarësi prej pleksiglasi mund të këshillohet për rastet e tjera (shembull figura 4).
Në momentin e prenotimit duhet të përcaktohet tipologjia e tavolinës.

Figura 3 - Shembull i vendosjes së pleksiglasit.
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Figura 4 -Shembull i vendosjes së tavolinave.

Rast specifik: pjesa jashtë e lokaleve publike (bare, restorante, etj.)

Duke pasur parasysh masat mbrojtëse të listuara më sipër, këshillohen këto mënyra të shkathta
për përdorimin e zonave të jashtme të bareve, restoranteve, hoteleve e gjithë aktiviteteve që
lidhen me sektorin turistik të cilat përfshijnë shërbim në tavolina dhe mundësi argëtimi.
-- Dhënia e përkohshme dhe falas e hapësirës publike për gjithë ato struktura që kanë ambient
të jashtëm ose që nuk kanë hapësirë të mjaftueshme brenda lokalit të vet.
· Kjo zgjidhje nuk përfshin zënien e trotuareve, të cilët duhet të përdoren për qëndrimin
në radhë jashtë për t’u futur në lokal
· Mund të përdoren për tavolina: zona parkimi jashtë të pashfrytëzuara, sheshe, trema
dhe në mungesë të tyre, mundësia për të shfrytëzuar pjesë të terrenit publik, si rrugë e
trotuare të cilat zakonish përdoren për parkim
-- Tavolinat të vendosen duke respektuar distancën prej të paktën 1.8m.
-- Të respektohet një kalim për këmbësorë në një drejtim, i planifikuar me kujdes në rast të
trotuarit të strukturuar jo për të respektuar distancat e sigurisë. Ky kalim i siguron qytetarrit
të mbërrijë i mbrojtur në aktivitetin ekonomik të dëshiruar si dhe gjithë shërbimet e tjera.
-- Menaxhimi i radhëve në hyrje me sinjalistikën e nevojshme të vendosur horizontalisht.

Masat në punë

-- Përdorimi i bonove për punonjësit me kontratë të përkohëshme/përherëshme gjatë periudhës
së krizës. Bonot do t’i siguronin një fleksibilitet më të madh strukturës (bar, restorant, hotel,
etj.) për të marrë e mbajtur në punë personel të kualifikuar. Pagesa e personelit është ndër
faktorët që shqetëson më shumë pronarët. Kjo zgjidhje mund të bëjë dallim për të rihapur
ose jo gjatë fazës 2, mbasi edhe pse për një periudhë të kufizuar, për shembull tre javë, do
të garantonte punë dhe paga, gjë e pamundur nërast mos-hapje;
-- Eleminimi total i taksave ndaj bonove.
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2.2 Sektori i hotelerisë dhe strukturat pritëse
Angela Stefania Bergantino
Profesore e Ekonomisë së Aplikuar në Universitetin e Studimeve të Barit “Aldo Moro”
Presidente e Shoqatës të Ekonomisë të Transporteve dhe Logjistikës

Kuadri i përgjithshëm: efektet ekonomike të fazës 1 dhe perspektiva
për kërkesën turistike në fazën 2

Në Pulje në vitin 2019 u regjistruan 4.2 milion ardhje (+4% në krahasim me 2018), nga të
cilët 1.2 milion nga jashtë (+11.5%), për një total prej 15.5 milion prani (+2%). Prenotimet
ndërkombëtare u rritën me 8% (3.8 milion) dhe ato kombëtare me 0.1% duke arritur 11 milion.
Sipas Observatorit të Turizmit të Puljes (2020), pra, sapo ishte mbyllur “edhe një tjetër vit
tejet pozitiv për turizmin puljez dhe ky sektor është sërish në krye të ekonomisë së rajonit”.
Perspektivat për 2020 ishin shumë pozitive. Po për fat të keq, sektori i turizmit dhe gjithë hallkat
e tij është ndër më të prekurit nga emergjenca shëndetësore. Edhe perspektivat afatshkurtër e
afatmesëm nuk janë shumë pozitive. Një studim i Qendrës së Studimeve dhe Kërkimeve për
Jugun (Studi e Ricerche per il Mezzogiorno) i 27prillit 2020 parashikon për vitin aktual një rënie
të kërkesës turistike kombëtare midis 20% dhe 35%. Pasojat mbi GDP italiane do jenë midis
-0.6% dhe -1% në 2020. Kjo do të thotë, se pasuria në rrezik e vendit – e lidhur drjtpërdrejt dhe
jo drejtpërdrejt me turizmin – në shifra absolute është midis 9 dhe 16 miliard euro. Ndikimi
në GDP territoriale mund të jetë nga 1 deri në 2 miliard euro vlerë e shtuar në varësi se kur
dhe si do të jetë e mundur rihapja (flukse ndër-rajonale, rikthime nga jashtë, hapje në shkallë
europiane dhe ndërkombëtare, etj.). Ndikimi mbi pasurinë totale të zonës këtë vit mund të jetë
midis 0.3% dhe 0.6%.
Gjithmonë i njëjti studim, në variantin më pesimist, parashikon për Puljen një rënie prej 4
milionë të pranisë turistike më 2020, me një reduktim të kërkesës rreth një të tretën. Si pasoje
do të vinte një ndikim negativ prej mbi 2.200 milion euro në shpenzimet turistike. Një rënie
e tillë do vinte “në rrezik” rreth një të tretën e të ardhurave të sektorit (1 096 milion euro).
Në hipotezën e një rënieje më pak të rëndë (rreth 1.5 milion turistë më pak, -10% e kërkesës),
ndikimi negativ mbi shpenzimet vjetore të turizmit do ishte rreth 820 milion euro me një rënie
të të ardhurave të sektorit prej 382 milion euro (-10%).
Këto skenarë të mundshëm konfirmohen edhe nga rezultatet e një sondazhi të kryer në Pueja në
kuadrin e projektit “Analizë e kërkesës dhe ofertës dhe ndikimit socio-ekonomik në ekonominë
lokale të lidhjeve ajrore në aeroportet e Puljes” të drejtuar nga Univesiteti i Studimeve i Barit.
Në “Shënime mbi ndikimin ekonomik të aeroporteve të Puljes në rajon” (Bergantino, 2016),
vlerësohej se shpenzimet e turistëve në territorin puljez, duke marrë në konsideratë vetëm ato të
ardhur me fluturimet Ryanair këtë vit, është mbi 400 milion euro, nga të cilët mbi 60 % lidhen
me pranitë gjatë sezonit të lartë. Në vitin 2020 qarkullimi ajror në Pulje do të kishte qenë më
i lartë për shkak të numrit më të madh të udhëtimeve aktive si të Ryanair ashtu dhe të linjave
të tjera të njohura low cost.
Pra në aspektin e pasurisë ekonomike, kuptohet se në Pulje kriza epidemiologjike mund të
sjellë uljen e kërkesës turistike midis 100 deri në 300 milion euro vlerë e shtuar, në varësi të dy
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skenarëve (optimist e pesimist) me një ndikim në pasurinë e përgjithshme të rajonit nga 0,2%
në 0,4 %.
Vërtetimi plotësisht apo pjesërisht i këtyre parashikimeve do të varet nga koha dhe modaliteti
e rihapjes. Natyrisht në këtë fazë ka përparësi menaxhimi i rrezikut shëndetësor, edhe për
ndikimin e dukshëm që do të kishte çfarëdo vatër infeksioni në zinxhirin e aktivitetit dhe
qëndrueshmërinë e tij.
Në një kuptim të gjerë, sektori pritës i hotelerisë dhe jashtë-hotelerisë, nuk u përfshi në
aktivitetet e mbyllura nga lock down i marsit 2020. Shumë struktura si hotelerie ashtu edhe
të llojeve të tjera, kanë vazhduar të operojnë edhe në zonat me rrezik të lartë dhe me klientë
me rrezik të lartë (pra personeli shëndetësor dhe/ose aktivitetet e mbështetjes në periudhat e
karantinës së detyrueshme). U vunë menjëherë në zbatim procedura të vecanta dhe protokollet
e nevojshme shëndetësore, sipas direktivave të OBSH, jo vetëm nga hallkat e kompanive të
mëdha të hotelerisë, të cilat shpesh kanë miratuar rregulloret e tyre të veçanta, por edhe nga
platformat e menaxhimit të shtëpive të pushimit dhe bed&breakfast (p.sh. Airbnb). Kohët
e fundit (27 prill 2020) organizmat më përfaqësues të sektorit hotelier të turizmit (Shoqata
Italiane Konfindustria – Hotele, Federhotele dhe AssoHotel – AFA dhe Federturizmi) kanë
hartuar një protokoll të hollësishëm dhe të pranuar, me bazë në përvojat e vërtetuara në punën
e përditshme. Këtij dokumenti, me saktësimet e duhura sanitare (që trajtohen në hyrje dhe në
kapitujt 1 e 2 të këtij udhëzuesi) mund t’i referohet gjatë fazës së rihapjes.
Në vijim pasojnë disa konsiderata për strukturën dhe veçoritë e sektorit turistik puljez në
tërësinë e tij, të cilat duhet të merren parasysh nga policy maker gjatë përballjes me rihapjen.

Karakteristikat strukturore të sektorit të pritjes hotelier dhe jo hotelier

Sektori i pritjes është shumë heterogjen. Përvec zinxhirëve të mëdhenj të hoteleve dhe qendrave
të kongreseve, kemi struktura të specializuara (llixha11, fshatra turistike, qendra sportive,
kampinge, etj.), hotele luksi e boutique, ferma dhe agroturizme me konfigurime të ndryshme
si dhe mikro-struktura pak a shumë të organizuara, përgjithësisht të përcaktuara si bed &
breakfast, shtëpi pushimi ose banesa të përbashkëta. Ka edhe rezidenca dhe shtëpi me qera.
Shumë struktura përdorin platforma të specializuara (Airbnb mbi të gjitha), por shumë zgjidhje
të tjera nuk bëjnë pjesë në qarqet e specializuara. Në këtë sektor është i rëndësishëm edhe ai
“në të zezë” ose banesat e pa deklaruara si struktura pritëse ose me qera.
Ky element e bën mjaft të vështirë parashikimin dhe respektimin e rregullave homogjene për
sektorin, duke marrë parasysh strukturën e ndryshme të rreziqeve që lidhen me to, të cilat
vijnë jo vetëm nga dimensionet e ndryshme dhe kapacitet (teknike) të strukturave, por edhe nga
shkalla e ndryshme e organizimit të hapësirave dhe aktiviteteve, të hapësirave të përbashkta,
të rrugëve të hyrjes, etj.
Sic kujton dhe OBSH, strukturat pritëse turistike janë të ndjeshme ndaj infektimit, mbasi
vizitohen nga një numër i madh personash që ndërveprojnë me njëri tjetrin e me personelin.
Sa më i gjatë të jetë turn-around (qëndrimi) i klientëve, ose sa më e shkurtër të jetë kohëzgjatja

11 - Për banjot termale janë parashikuar “Protokolle dhe plane autokontrolli për sigurinë higjieno-sanitare për
ofrimin e shërbimeve termali në periudhën pas COVID-19” nga Federturizmi (prill, 2020; f.5).
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e pushimit , aq më i madh është rreziku i infektimit dhe barra e strukturës pritëse. Pra rreziku
i infektimit, në të vërtetë është i lidhur ngushtë me periudhën dhe kohëzgjatjen e pushimit, me
shkallën dhe modalitet e bashkëjetesës së pushuesve të strukturës dhe shkallën e ndërveprimit
midis klientëve dhe personelit.
Përveç kësaj, por jo me më pak rëndësi sa i përket mundësisë së shfaqjes së rrezikut janë
rrethanat që klientët, të gjendur brenda këtyre strukturave për një periudhë kalimi të kohës
së lirë dhe me pushime (mbase të shoqëruar edhe me të vegjël), të shfaqin sjellje që përputhen
më pak me ato të parashikuara nga normativat e distancimit social. Kjo sjell problemin e
kontrolleve dhe të shkeljes së rregullave
Aspektet që karakterizojnë shkallën e rrezikut të këtyre strukturave varen nga tre faktorë:
-- shërbimet që lidhen me qëndrimin e klientit (ushqimi e pijet, pastrimi, organizimi i
aktiviteteve etj);
-- ndërveprimi specifik brenda këtyre strukturave (pushues-pushues, pushues-personel,
personel-personel);
-- kushtet e shërbimeve të transportit për hyrje në strukturat dhe shfrytëzimi i tyre gjatë
pushimeve.
Është e qartë se edhe aktivitetet jashtë strukturave dhe mënyra e sjelljes së turistëve gjatë këtyre
aktiviteteve janë elemente shumë të rëndësishëm për ruajtjen e kushteve të sigurisë shëndetësore
brenda strukturës pritëse. Dhe së fundmi, jo me rëndësi më të vogël sa i përket rrezikut në lidhje
me strukturat pritëse, janë:
-- soliditeti ekonomiko-financiar,
-- niveli i specializimit të personelit dhe stafit menaxherial të strukturave,
-- kapaciteti për të përballuar ndikimin organizativ dhe ekonomik të masave mbrojtëse e
higjienizuese12 .
Praktikat e pastrimit dhe dezinfektimit, në fakt, nuk pajtohen me strukturat më të vogla,
për të cilat pesha specifike e kostos është domosdoshmërisht shumë domethënëse edhe për
konsideratat e dukshme mbi pamundësinë e shfrytëzimit të duhur të kursimit të shkallëve dhe
pastrimit. Po ashtu, pikërisht në këtë kategori akomodimi ndikon kryesisht kostoja e dhomave/
apartamenteve/hapësirave/tualeteve bosh ose të papërdorshme.

Rregullat tashmë në fuqi për një sektor që ka vazhduar të funksionojë

Në mars 2020 u publikua dokumenti i OBSH që përmban “Konsiderata operative për
menaxhimin e COVID-19 në sektorin e hotelerisë” (Udhëzues 31 mars 2020). Ky dokument, nga

12 - Për shembull, për dezinfektimin me ozon vlerësohen kosto midis 250 e 550 euro per 200 m2, me një
komponente fikse të kostos goxha të ndjeshme duke e krahasuar me komponentin variabël (kostoja e personelit,
përfshirë procedurat dhe pajisjet mbrojtëse që duhen veshur, e bën të pamundur uljen e kostos së shërbimit nën
një çmim të caktuar për strukturat më të vogla).
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i cili kanë origjinën protokollet e strukturave të cilat kanë qëndruar hapur në këtë periudhë13,
i drejtohet strukturave turistike pritëse kolektive si hotele dhe struktura të ngjashme, banesapushimi dhe banesa të tjera afatshkurtër dhe kampime. Megjithatë, të gjithë ofruesit e banesave
për turizmin privat janë ftuar nga OBSH të ndjekin udhëzimet operative dhe çdo pjesëtar
i personelit duhet t’i respektojë me rreptësi masat mbrojtëse bazë të rekomanduara kundër
COVID-19. Masat parandaluese përfshijnë procedura pastrimi e higjiene, distancim fizik,
menaxhimin e burimeve të brendshme e të jashtme, regjistrimin e procedurave të zbatuara
(gjurmim i aktiviteteve të dezinfektimit) dhe një plani formimi profesionaltë përshtatshëm. Për
hollësi të mëtejshme mbi aktivitetet e parapara nga Protokolli i OBSH, shqyrtoni dokumentin
përkatës. Nëse shumë zinxhirë të mëdhenj hotelerie (Sheraton, Hilton, Accor, etj.) kanë
përcaktuar tashmë në nivel ndërkombëtar protokolle të vetat (mjaft i detajuar është protokolli
i zhvilluar nga një zinxhir hotelerie i rëndësishëm si paraqitet në Figurën 1 në fund të kapitullit),
edhe shumë struktura jashtë-hotelerisë kanë bërë të njëjtën gjë. Për shembull, në sitin ueb të
Airbnb gjendet një dialog shumë i detajuar, të cilin angazhohen ta respektojnë bashkëndarësit
e kësaj platforme. Nga njoftimet në dispozicion, duket se në këto struktura, protokolle të tilla
kanë funksionuar deri më sot. Protokollet dhe masat e përcaktuara në dokumentin AFA (2020)
duhet të parashikojnë ndryshime në kohë, kryesisht në funksion të dy variableve: përhapja e
infektimeve dhe kërkesa.
Nëse e para mund të ndikohet nga një sërë rrethana të llojit mjeko-shëndetëssor, e dyta është
qartësisht e lidhur, përveç të ardhurave, me disponibilitetin e shpenzimit, me qëndrimin ndaj
rrezikut, etj., si dhe me normativat kombëtare mbi lëvizjet ndër-rajonale dhe ndërkombëtare.
Pra do ishte e nevojshme të njihej, nëpërmjet studimeve të sakta, jo vetëm dimensioni i
kërkesës potenciale, por edhe sjellja e turistëve të rinj potencialë, duke përvijuar politika ad
hoc (të posaçme) të përqendruara në kërkesa specifike për garanci dhe organizma , të cilat nuk
ekzistojnë ende. Në përmasat e kërkesës do të ndikojnë vendimet e marra në nivel kombëtar
dhe ndërkombëtar, e megjithatë, vetëm një njohje e detajuar e perceptimit të preferencave të
konsumatorëve – një lloj i ri i kërkesës turistike në shumë aspekte – do t’i lejojnë Puljes dhe
operatorëve turistikë t’i përgjigjen si duhet dhe me efikasitet tregut. Pra, duhet të përpilojnë
analiza për të përcaktuar vlerësime të qarta për:
-----

Parashikimin e kërkesës afat shkurtër (brenda qershorit);
Parashikimin e kërkesës për sezonin veror;
Parashikimin e kërkesës për periudhën shtator-dhjetor;
Kërkesën rajonale dhe ndër rajonale (rajonet kufitare).

Ndërhyrje strategjike të përgjithshme

Duke qënë se protokollet janë tashmë të disponueshme dhe operatorët e sektorit turistik dhe
ekspertët e sektorit kanë mbështetur gjerësisht procedurat dhe protokollet shëndetsore për

13 - per një shembull shih “Emergjenca Covid-19: Procedura të Sigurisë për qëndrimin e operatorëve të
shëndetësisë pranë l’Hotel Hilton të Bari-Policlinico 03-04-2020 dhe Rregulloren për Klientët – EMERGJENCA
COVID-19 Hi Hotel 13-04-2020.
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sektorin turistiko-hotelier dhe pritës, në vijim jepen elemente reflektimi për të përcaktuar
ndëhyrje të mundshme operative14:
-- Të përcaktohet, për secilën strukturë, një “kapacitet sanitar” i cili mund të jetë, të paktën në
fazat e para, mjaft më i vogël se “kapaciteti teknik”. Natyrisht, do jetë në funksion të sasisë
dhe tipologjisë së hapësirës së disponueshme, strukturë për strukturë. Është e nevojshme
që fazë pas faze të zbatohen rregulla që të përditësohen vazhdimisht. Të paktën në fazat e
para të hapjes, kjo nevojë dotë lindë probleme që lidhen në nivel minimal optimal për ta bërë
hapjen të qëndrueshme. Rreziku është që nën një prag të caktuar të “kapacitetit shëndetësor”
disa struktura mund të mos hapen, duke përcaktuar në mënyrë paradoksale mungesën e
ofertës me pasoja në gjithë sistemin. Është thelbësore të mos krijohet një rreth vicioz, që
do të sillte tkurrjen e ofertës, e cila mund të mos jetë në gjendje t’i përgjigjet një kërkese
në rritje në kushte sigurie (përqindja e mbushjes/”kapaciteti shëndetësor”). Pasiguria për
hapjet mund të sjellë, veç të tjerave, një shtyrje të paraqitjes së kërkesës dhe një zgjidhje drejt
turizmit personal “bëje vetë” (edhe drejt strukturave në të zezë). Edhe në këtë rast mund
t’i paraprihej hyrjes në një rreth vicioz të të diktuar nga kërkesa e ulët: kërkesa bazë nuk
shfaqet e plotë, mbasi pak struktura janë të hapura dhe të prenotueshme.
-- Të përcaktohen procedura gjurmimi për aktivitetet e dezinfektimit në strukturat pritëse të
çfarëdo tipologjie dhe të verifikohet ekzistenca dhe disponibiliteti i një numri të mjaftueshëm
ndërmarrjesh të specializuara për shërbime dezinfektimi.
-- Të promovohen aplikacione dixhitale për menaxhimin e klientëve, që lejojnë të kufizohen
grumbullimet e mundëshme dhe njëkohësisht të promovohet komunikim real time
klient-strukturë (menaxhimi i radhave në recepsion, shërbime në dhomë dhe pastrime,
prenotime për aktivitete/shërbime, lëvizje, etj.), edhe me qëllim për të riorganizuar zgjedhjet
e përdoruesve dhe/ose klientëve për të kufizuar vështirësitë e mundëshme (për shembull, në
rastin e zbatimit të protokollit të parashikuar për higjienizim të jashtëzakonshëm, anullimin
e shërbimeve, mbylljen e hapësirave, rimodulimin e rrugë-kalimeve dhe/ose lidhjeve, etj.).
-- Të parashikohet detyrimi i formularit të vetëdeklarimit të gjendjes shëndetësore në kontroll
(check-in).
-- Të parashikohen shërbime për menaxhimin e hyrjes në struktura (edhe nëpërmjet
aplikacioneve të posaçme, shih Kapitullin mbi gjurmimin dhe Kapitullin mbi lëvizjet dhe
transportet) nga portat/nyjet e transportit, atje ku strukturat nuk ndodhen në vende me
shërbime të linjave të transportit publik. Edhe për këtë aspekt janë me rëndësi problematikat
që shoqërohen me mungesën e uljes së kostos nën një farë niveli të kërkesës dhe të vetë
ofertës (e kufizuar nga nevoja për të respektuar kapacitetin shëndetësor të strukturës), të
cilën mund ta kufizojë pjesërisht përdorimi i aplikacioneve (edhe duke përfshirë kërkesën,
mbetet problemi i kapacitetit shëndetësor të mjeteve).
14 -Kuptohet se veprimet që mund të ndërmerren në periudhë afatshkurtër, afatmesëm e afatgjatë janë të
ndryshme dhe duhet t’u përshtaten sektorëve dhe ambienteve të referimit specifikë. Në këtë dokument lihen
mënjanë aspekte të rëndësishme që lidhen me periudhat e mesme e të gjata, të cilat do jenë objekt i analizave
më të thella dhe analizohen masa specifike për një nga agregatët e mëdhenj të sektorit të turizmit dhe kohës së
lirë: hotelet dhe strukturat pritëse, kryesisht të lidhura me lëvizjet e tipit të lira dhe për punë. Elementët e tjerë të
zinxhirit më të përhapur (i ashtuquajturi rrjet turistik), struktura dhe aktivitete të rënëdsishme për socializimin
e përditshëm dhe shijimin e pushimeve dhe të aspekteve që lidhen me lëvizjet edhe në distanca me rreze të largët,
trajtohen në thellësi në kapituj të tjerë në vijim.
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-- Të kërkohet prani/pajisje termo-skaner dhe pajisjeve mbrojtëse personale për punonjësit
(shih protokollet shëndetësore.
-- Të koordinohet aktivizimi të gjithë komponentëve të rëndësishëm të zinxhirit turistik me
synim për të ofruar një produkt turistik sa më të plotë (restorante, plazhe, muze, shfaqje, etj.).
Turizmi nuk është vetëm të shkosh e të rrish në një vend, por është “pushim”, gjë që thekson
nevojën për të aktivizuar “rrjetin turistik”. Për rrjedhojë vjen mundësia për të parashikuar
klauzola kontraktuale të përshtatshme për të promovuar zgjidhjen jashtëgjyqësore të
mosmarrëveshjeve në rastin e blerjes së “paketave turistike”, sa herë që verifikohet një tjetër
lock-down për shkak të shfaqjeve të vatrave lokale të infeksionit.
-- Të ndërhyhet me nisma për komunikim për të ulur perceptimin e rrezikut por, njëkohësisht,
për të rritur ndjeshmërinë ndaj përdorimit të masave paraprake të kërkuara edhe në një
moment zbavitje. Në veçanti, në këtë fazë është e nevojshme të komunikohen qartë dhe
në mënyrë efikase rregullat e reja për t’u ndjekur në kuadër të strukturave turistike dhe
në gjithë zinxhirin. Është thelbësore që turistët, të vendosur në struktura, të lidhen me
menaxhuesit e infrastrukturave turistike dhe të lëvizjeve. Mund të përdoren forma të
ndryshme komunikimi dhe për grupe të ndryshme të njerëzve:
· një strategji komunikimi e bazuar në teorinë nudge ose “hosten” ose “nxitje me fjalë të
mirë e të ëmbël” shqip. Nudge nuk janë urdhëra ose ndalime. Qëllimi është të kërkohet
të përmirësohet mirëqenia e personave duke i orientuar vendimet e tyre e duke ruajtur
lirinë e zgjedhjes (e ashtuquajtura “kujdestari me dëshirë”). Bëhet fjalë për të nxitur
klientët të përdorin aplikacione vullnetarisht për dobi në favor të kolektiv;
· të vlerësohet nëse është e pranueshme nga ana shoqërore dhe të ideohen mekanizma
për stimulime edhe ekonomike si çmime ose llotari për ata që instalojnë softuerin e
menaxhimit të lëvizjevuar. Një mjet mund të jetë përfshirja e sponsorizuesve për të
rrëzuar “koston” e nismave dhe për të nxitur konsumet ose komunikimet (bono për
blerje të ndryshme ose produkte turizmi, p.sh. restorante, ekskursione, bono për plazhe,
etj., giga dhuratë nga operatorët e telefonisë, etj.).
-- Të parashikohet një fushatë e duhur publike për sensibilizimin e klientelës dhe të përdoruesve
që do të vihen në dijeni në mënyrë të përshtatshme për nevojën për t’u pajisur e për të
përdorur në hapësirat e përbashkëta dhe në mjete transporti dhe në mjedise të mbyllur, mjete
mbrojtëse (maska dhe doreza) të përshtatshme ndaj kërkesave të parapara nga normativat
e posaçme teknike.
-- Të monitorohet me kujdes edhe më të madh prania e strukturave të mundëshme “në të
zezë” (jo të deklaruara). Vështirësive të zakonshme që lidhen me kërkesat ndaj këtyre
strukturave nga ana e turistëve, iu shtohet në të vërtetë mungesa e mbikëqyrjes dhe
verifikimi i operacioneve të dezinfektimit. Krijohen probleme të kontrolleve dhe të zbatimit
të rregullave.
-- Të vlerësohen masat specifike për strukturat që kanë shërbime restoranti. Për hollësi shih
pjesën e posaçme në këtë kapitull.
-- Të vlerësohet mundësia për të zgjeruar e përshtatur hapësirat në dispozicion jashtë
strukturave pritëse si bare, restorante, lounge, etj, që përfshijnë shërbim në tavolina dhe
mudësi bisedash të gjata. Për hollësi shih pjesën e posaçme mbi Baret dhe Restorantet.
-- Në kuadër të tkurrjes së madhe të kërkesës turistike dhe të pasigurisë së madhe, të merren
parasysh masa specifike lehtësuese të posaçme (ad hoc) për ndërmarrjet e sektorit, të
integruara me ato të promovuara në shkallë kombëtare.
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-- Të vlerësohet mbajtja dhe/ose destinimi i taksës së qëndrimit nga Komunet. Kjo taksë është
vendosur më 2011m, me DL nr. 23, ku neni 4c, 1, parashikon që “Kryeqendrat e Provincave
dhe Komunat që bëjnë pjesë në listat rajonale të lokaliteteve turistike ose qyteteve të artit,
mund të vendosin një taksë qëndrimi për ata që rrijnë në strukturat pritëse të vendosura në
territorin e vet”. Neni 4 specifikon se të ardhurat do të përdoren për të financuar “ndërhyrje
për turizmin”: pra për aktivitetet e mirëmbajtjes, përdorimeve, ristrukturimeve dhe
riaftësimeve të trashëgimisë kulturore dhe të shërbimeve publike lokale. Megjithatë, shpesh
këto të ardhura janë destinuar për përdorime të ndryshme. Në rast se do të vendosej të ruhet
kjo taksë, mund të parashihet destinimi për nisma specifike për mbështetjen e sektorit.
-- Të vlerësohen masa për heqjen/anulimin e tatimeve mbi koston e punës dhe për të garantuar
fleksibilitet më të madh në fazat e para të rihapjes (shih pjesën mbi Baret e Restorantet për
përdorimin e bonove).
-- Të merren masa paraprake për vendosjen jashtë strukturave kontenierë të posaçëm për
eliminimin e maskave dhe dorezave për të mbrojtur mjedisin dhe bukurinë përreth. Së
fundmi, vlen për t’u theksuar që nga njëra anë është pasiguria e rihapjes së lëvizjes ndër
rajonale dhe ndërkombëtare e nga ana tjetër vështirësia për te vlerësuar në sasi impaktin
ekonomik të krizës, plus dhe mungesa e studimeve specifike për preferencat post Covid-19
e bën shumë të vështire determinimin e flukseve të mundshme turistike në këtë periudhë
të parë të rihapjes.
Së fundmi, vlen të theksohet se, nga një anë, pasiguria për rihapjen e lëvizjes ndër rajonale
dhe ndërkombëtare dhe nga ana tjetër vështirësia për të vlerësuar ndikimin sasior në terma
makroekonomike të përgjthshme të krizës, plus edhe mungesën e studimeve specifike për
preferencat “post Covid-19” të konsumatorëve, e bën shumë të vështirë përcaktimin e flukseve
të mundshme turistike në këtë periudhë të parë të hapjes graduale.
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2.3 Ulja e rrezikut të COVID-19 në plazhe të destinuara
për banja
Leonardo Damiani, Rosa Prato
Bashkëpuntorë: Angela Barbanente, Maria Francesca Bruno, Matteo G. Molfetta, Luigi
Pratola, Roberto G. Tomasicchio, Michele Troisi, Alessandra Saponieri, Luigi Vimercati,
Corrado Piccinetti

Përmbledhje

Për të garantuar rihapjen e sezonit të plazhit në fazën 2 COVID19, është e nevojshme të merren
masat e mëposhtme:
1. Thirrje për respektimin e dispozitave që përmban urdhëresa për plazhet në Rajonin e Puljes.
2. Zbatimi i detyrimeve të renditura në tekstin e plotë të dokumentit, të cilat përbëjnë
një ashpërsim (rritje të rreptësisë) të dispozitave të sipërpërmendura për të garantuar
distancimin midis personave dhe të normave të përshtatshme të higjienës. Disa masa janë
propozuar si forma nxitjeje për qëndrime të shkurtra, të cilat lejojnë pranitë me turne në
plazh (sidomos në plazhet e lira publike);
3. Detyrimet specifike për komunat:
-- të pajisin plazhet publike me mjedise higjieno-sanitare edhe të përkohshme dhe të
përcaktojnë për çdo hapësirë plazhi, numrin e pranisë maksimale (bazuar në distancimin
midis çadrave, të vendosur edhe për plazhet private);
-- të vlerësojnë mënyrat për të dekurajuar grumbullimin e njerëzve (p.sh. zvogëlim i zonave
të parkimit afër plazheve, rrethim i hapësirave të plazheve me rërë duke përcaktuar
rrugët e detyrueshme të hyrjes, etj.)
4. Krijimi i një zyre rajonale (p.sh. zyrë publike), ku përqendrohen të gjitha funksionet që
lidhen me menaxhimin e pronës shtetërore detare (përveç atyre që kontrollohen nga policia
gjyqësore), të afta për të zgjidhur dyshimet lidhur me zbatimin e normave të cilat kanë
vështirësi të parashikojnë situata specifike dhe të shumëllojshme të bregdetit të Puljes.

Funksionet e kontrollit

1. Në plazhet private ky funksion iu delegohet menaxherëve të plazheve, të cilët duhet të
punësojnë në plazh staf të trajnuar
2. Në plazhet e lira publike dhe në plazhet e pajisura, funksioni i kontrollit i kalon Bashkive të
Komunave, të cilat mund të ngarkojnë kooperativa/shoqata, staf të punësuar përkohësisht
edhe me funksione shpëtimi, mund të kryejnë marrëveshje me individë privatë të cilët janë
të pranishëm për motive të ndryshme (pronarë qendrash pushimi, plazhesh private, etj.).

Forma të kompensimit

Dokumenti përcakton disa forma të mundshme kompensimi për pronarët e plazheve private,
të cilat marrin parasysh numrin më të ulët të klientëve dhe kohëzgjatjen më të vogël të plazhit,
disa prej të cilave duhet të garantohen në marrëveshje me Qeverinë.
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Parashtrim

Në përputhje me përparësitë e vendosura nga Rajoni i Puljes, ky dokument përcakton veprimet
e mundshme për rifillimin e sezonit të plazhit, duke pasur parasysh Fazën 2 të COVID19.
Në këtë këndvështrim, ai përbën një kontribut të ideve për të lejuar siguri maksimale gjatë
sezonit të ardhshëm të plazhit.
Disa nga aktivitetet e analizës të nevojshme për t’i dhënë zgjidhje kësaj detyre delikate janë pjesë
e punës kërkimore që është duke u kryer pranë Qendrës Politeknike, në kuadër të projekteve
të ndryshme të financuara nga Rajoni i Puljes dhe MATTM (ndër të cila përmendim projektin
STIMARE) mbi vlerësimin e Rrezikut në zonën bregdetare. Për këtë Rektori i Politeknikut ka
investuar stafin e projektit STIMARE, të integruar me pedagogë nga universitete të tjera puljeze
dhe nga Komiteti Shkencor i shoqatës mjedisore MAREAMICO, të cilët plotësojnë kompetencat
e nevojshme shkencore.
Aktiviteti i parë i kryer nga grupi i punës ishte përcaktimi i një rruge të pranuar nga të gjithë
aktorët e përfshirë, në mënyrë që të zvogëlohen kundërshtitë ndaj rregullave që Rajoni do t’u
propozojë menaxherëve të plazheve private, kryetarëve të bashkive dhe pushuesve, me vetëdije
se të gjithëve do të duhet t’u kërkohen disa sakrifica për rihapjen e sezonit të plazhit
1. Përkufizimi i grupit të punës 26-4
2. Forum me studentë LM3529-4
3. Fokus-grup me resortet29-4
4. Transmetimi i draft dokumentit me linjat drejtuese që i duhen dërguar Rajonit të Puljes 30-4
Rruga e ndjekur u hartua edhe duke u mbështetur në aktivitete të planifikuara më parë, të cilat
janë lidhur me problemin e menaxhimit të emergjencave dhe kanë përfshirë dëgjimin e grupeve
të pushuesve dhe të gjitha shoqatave të plazheve private të përfaqësuara në Pulje.
Natyrisht, përpara se ky dokument të shndërrohet në dispozita për rihapjen e sezonit të plazhit,
do të jetë e nevojshme të diskutohet me kryetarët e bashkive bregdetare të cilët janë aktorët
kryesorë të menaxhimit të plazheve të publike. Konsultimet midis Rajonit dhe kryetarëve të
bashkive duhet të përfundojnë me përcaktimin e datave të rihapjes dhe mbylljes së sezonit të
plazhit (zakonisht e përcaktuar nga 1 maji deri më 30 shtator), si dhe metodat e zbatimit të
masave të parashikuara në të (disa prej të cilave kanë nevojë për kohën duhur për përgatitje
paraprake të infrastrukturave të nevojshme).

Kritere të përgjithshme

Duhet të supozohet se në fazën 2 pas COVID-it, një nga aktivitetet e para socio-ekonomike që
do të rifillojnë nën një regjim maksimal të lejuar, është ai që lidhet me plazhin. Nga ana tjetër,
efektet e dobishme të ajrit të detit dhe vetë detit në shëndetin fizik dhe mendor janë të njohura
prej kohe. Deklaratat e fundit të përfaqësuesve të IIS kanë nxjerrë në pah se edhe disa mjete për
zbutjen e përhapjes së epidemisë janë të lidhura ngushtësisht me mjedisin bregdetar (kushtet
mjedisore të papërshtatshme për mbijetesën e virusit: prania e erës që garanton uljen e madhe
të përqendrimit, temperatura e lartë , etj.). Sidoqoftë, vijojnë ende elemente të rrezikut që lidhen
me grumbullimin e tepërt të njerëzve në plazhe. Pra është e domosdoshme të përcaktohet një
protokoll, i cili lejon të përdoren plazhet në sigurinë maksimale shëndetësore, por pa ndërhyrje
artificiale, që do të shtrembëronin qëndrimin në plazh dhe do të kishin një ndikim të madh në
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peizazh. Çështja është komplekse sepse ka të bëjë jo vetëm me funksionimin e përshtatshëm
të plazheve private, por edhe, e mbase mbi të gjitha, qasjen në plazhet publike, kontrolli i të
cilave është i vështirë të zbatohet. Po ashtu duhet shtuar se hapësirat bregdetare ku lejohet të
bëhet plazh, janë shumë të ndryshme mes tyre: tek disa mund të mbërrihet lehtësisht edhe nga
plazhet fqinje, ndërsa të tjerat, janë më të mbrojtur adhe të kontrollueshme (në kufi me pronat
private të pakalueshme, me rrugë hyrje të përcaktuara mirë, etj.).
Pra, duhet të kërkohen zgjidhje të larmishme, duke u mbështetur sidoqoftë dhe gjithnjë në
ndjenjën e përgjegjësisë së pushuesve dhe në informacionet shkencore më pak të vagëta nga
virologët, të ftuar për të përcaktuar në detaje kushtet më të larta/më të ulta të rrezikut. Në
kushtet e sotme, megjithatë, format kryesore të masave paraprake të promovuara nga ISS dhe
të bëra të njohura gjithë popullsisë, konsistojnë në promovimin e distancës midis personave
dhe kujdesin për higjienën. Një konsideratë e mëtejshme për zgjedhjen e masave të mundshme
për uljen e rrezikut lidhur me gjendjen aktuale të organizimit të shërbimeve në plazhe, tashmë
thellësisht kritike, të cilat janë vënë në dukje shumë herë, por nuk janë zgjidhur kurrë dhe
që kushtëzojnë zhvillimin e aktiviteteve turistike-rekreative dhe investimet përkatëse. Këto
gjendje kritike, si të thuash të zakonshme, ndërthuren fort me atë të jashtëzakonshmen të
lidhur me frenimin e përhapjes së COVID19. Treguesit e këtij dokumenti, megjithëse synojnë
vetëm menaxhimin e sezonit të ardhshëm të plazhit, nuk mund të mos marrin në konsideratë
gjendjen e përgjithshme të zonave të plazheve që i përkasin shtetit dhe, si më lart, frymëzohen
nga ravijëzimi i një rruge e cila, e përsosur si duhet në kohë “paqe”, mund të kontribuojë në
zgjidhjen e problemeve shumëvjeçare, të cilat nuk janë zgjidhur asnjëherë.
Së fundmi, duhet të shënohet prania e ligjeve rajonale, urdhëresave, etj. të përgatitura nga
Rajoni i Puljes në fushën e menaxhimit të pronës shtetërore detare, që shpesh nuk zbatohen
nga bashkitë. Nëse është e vërtetë që dispozitat tashmë në fuqi nuk janë të mjaftueshme për
të garantuar sigurinë e plazheve në një regjim emergjence, është po ashtu e vërtetë se zbatimi
rigoroz i tyre do të ishte një mjet për zbutjen e rrezikut. Prandaj, dispozitat ekzistuese përbëjnë
një pikënisje të pamohueshme në përcaktimin e masave të renditura më poshtë.

Modeli i propozuar

Përpara se të përcaktohen detyrimet dhe rekomandimet për menaxherët (publikë dhe privatë)
dhe përdoruesit, është e nevojshme të hartohet një kuadër i përgjithshëm mbi strukturat
në brezin bregdetar, duke pasur parasysh se për Puljen, plazhi ka jo vetëm një funksion të
rëndësishëm ekonomik, por merr edhe, dhe mbi të gjitha, një rol të rëndësishëm shoqëror, të
lidhur fort me rrënjët kulturore të bashkësive lokale.
Në këtë këndvështrim, si resortet private ashtu edhe plazhet publike (të pajisura ose jo)
marrin rol dhe rëndësi të barabartë. Prandaj është e nevojshme të përcaktohen rregulla të
përgjithshme të përbashkëta për menaxhimin e të gjithë territorit bregdetar dhe, vetëm në një
fazë të mëpasme, të përcaktohen rregulla që u përshtaten veçorive të hapësirave të veçanta të
bregdetit (plazhe private, plazhe publike dhe plazhe publike të pajisura).
Nuk ka dyshim, pra, që duhet të synojmë të krijojmë kushte jetese dhe sigurie të përshtatshme
në të gjithë brezin bregdetar ku bëhet plazh, megjithëse me cilësi të larmishme të shërbimeve në
varësi të llojit të plazhit. Gjendja kritike më e madhe ndeshet në plazhet publike, në përgjithësi
jo vetëm pa asnjë kontroll, por shpesh pa as shërbimet më thelbësore (higjienike dhe të sigurisë).
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Në këtë rast, Bashkitë, përgjegjëse për menaxhimin e brezit bregdetar, duhet të pajisen për të
zvogëluar rrezikun e infektimit dhe, njëkohësisht, për të filluar veprimet për rritjen e nivelit
cilësor të brezit bregdetar, të cilat mund të përbëjnë një investim të dobishëm edhe për të
ardhmen.
Modeli që mund të zbatohet është ai i filluar tashmë nga Bashkia e Barit dhe disa pak të tjera,
i cili parashikon krijimin e një numri të mjaftë të zonave të pajisura (të mjaftueshme të paktën
për të plotësuar kërkesat lokale), të shpërndara mirë në territorin e bashkisë, në mënyrë që të
plotësojnë nevojt e grupeve më të dobëta të popullsisë, të cilët nuk kanë mundësi të përdorin
shërbimet e plazheve me pagesë. Këto zona duhet të jenë të pajisura me shërbime mbrojtëse
të përshtatshme për të garantuar higjienën e përdoruesve, kontrollin e numrit të personave,
kushtet e rehatisë dhe, më në përgjithësi, rregullat e menaxhimit korrekt. E gjithë kjo lejon,
në një regjim emergjence, zbatimin e lehtë të një programi për të forcuar infrastrukturat dhe
praktikat e menaxhimit / kontrollit që synojnë uljen e rrezikut për shëndetin (shtim i mundshëm
i shërbimeve higjienike, kontroll i numrit të personave në hyrje, besimi i funksionit të kontrollit
pronarëve të shërbimeve të pranishme në vend, etj.).
Në pritje të zbatimit të plotë të këtij modeli, duhet t’u rekomandohet administratave komunale
të tregojnë qartë dhe me urgjencë maksimale (nga ana tjetër, treguesit e nevojshëm duhet të
jetë tashmë në dispoicion në PCC) hapësirat e ndaluara të bregdetit, duke siguruar në zonat e
hapura për plazh, shërbime të përkohshme të përshtatshme për të garantuar kushte minimale
higjieno-sanitare (p.sh. tualetet kimike) dhe masa mbrojtëse që garantojnë pajtueshmëri
me rregullat e përdorimit, të cilat përcaktohen tashmë në urdhëresat rajonale dhe në CP
kompetente. Sa i përket pjesëve të bregdetit të ndaluara për plazh, duhet të vendoset detyrimi
për të mos hyrë në zonat në zotërim të shtetit dhe kontrolli për zbatimin e kësaj norme mund
t’u besohet lehtësisht dronëve, të cilët sinjalizojnë pranitë e personave dhe lejojnë ndërhyrje të
forcave të rendit në kohën e duhur. Si përfundim, është e domosdoshme që Bashkitë të hartojnë
në kohën e duhur një hartë paraprake të zonave që do të caktohen si plazhe publike, për të
njohur me saktësi vendet në të cilat do të kryhet menaxhim dhe kontrolle. Kuptohet se hyrja
në zonat e tjera duhet të bllokohet.
Për plazhet me koncesion (private), duhet të parashihen veprime të ngjashme me ato të plazheve
publike të pajisura për favorizimin e distancimit të personave. Në këtë rast, zbatimi i normave
të jashtëzakonshme thjeshtohet nga që hapësirat (për ombrella e shtretër) janë të paracaktuara,
pra, distancat mes tyre janë caktuar tashmë. Natyrisht, mund të studiohen forma të ndarjes
së barabartë për të kompensuar numrin më të vogël të ombrellave dhe koston më të lartë
për aktivitet të sigurt, të diktuar nga rregullat që theksohen në vijim.
Një element tjetër i modelit të menaxhimit të zonave në pronësi të shtetit konsiston në krijimin
e një Shërbimi unik, të besueshëm, me autoritet dhe kompetenca për të vendosur lidhur me
masat që do të merren në përputhje me specifikat e vendeve dhe funksioneve. Organizimi
aktual, në fakt, parashikon larmi të madhe të Enteve të ftuar për t’u shprehur lidhur me aspekte
të ndryshme sa i përket menaxhimit të zonave në pronësi të shtetit. Kjo rrethanë legjitimon
bashkëjetesën e normativave dhe urdhëresave, shpesh në kundërshtim mes tyre, të ndryshme
nga komuna në komunë, paralajmëruese të shtrembërimeve të tregut dhe, me pak fjalë, të një
konfuzioni të madh. Kjo situatë e bën problematik ushtrimin korrekt të aktiviteteve të plazhit
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në regjimin e zakonshëm dhe shumë më tepër në një regjim emergjence, kur kërkohet ndërhyrje
në kohën e duhur dhe qartësia e rregullave si për menaxherët ashtu edhe për përdoruesit.
Një Shërbim unik mund të zbatohet lehtësisht në Rajon, duke fuqizuar shërbimin “shtetëror”,
tashmë i thirrur për të marrë përgjegjësi për pjesën më të madhe të çështjeve dhe, nganjëherë,
për të zgjidhur çështjet që lidhen me konfliktet e kompetencave.

Dispozita në regjimin e emergjencës

Siç është shkruar më parë, duhet të theksohet rëndësia e respektimit të dispozitave në fuqi,
të cilat, në një farë mase, përbëjnë masat e para paraprake për mbajtjen e rregullave për
distancimin midis personave (p.sh. ndalimi i praktikimit të çdo loje, i parashikuar nga neni
3 gërma Q e “urdhëresës për plazhet”). Kjo normë duhet të bëhet më e rreptë me ndalimin e
krijimit të zonave për lojëra (sidomos nëse lejojnë kontakte), ashtu si parashihet në urdhëresën
e lartpërmendur.
E njëjta urdhëresë parasheh se nuk mund të përdoren furnela ose të bëhen piknike në plazh
(neni 3 gërma G) ose të futen tenda (neni 3 gërma A) dhe ushqime. Respektimi i këtyre
rregullave, sodomos për plazhet publike15, duhet të shkurajojë qëndrimet e zgjatura në plazhe
dhe të favorizojë qëndrimet me turne, ndërsa, në plazhet me koncesion, duhet të shkurajojë
përdorimin jo korrekt të dhomave të ndërrimit, duke shmangur kështu grumbullimet e
rrezikshme. Edhe në rastin e plazheve me koncesion është e arsyeshme të parashihet ahpërsim i
normave duke parandaluar futjen e ushqimit në plazh. Në përputhje me modelin e ilustruar në
paragrafin e mësipërm, është me rëndësi të veçantë që Komunat (dhe/ose Kapiteneria e Portit)
të përcaktojnë në mënyrë detyruese zonat e ndaluara për plazh dhe në ato të ndalohet hyrja
në zonën në pronësi të shtetit.
Natyrisht, tërësia e dispozitave të përfshira në urdhëresë (pastrimi i plazheve, pastrimi sanitar i
ombrellave dhe shtretërve, etj.) merr rëndësi të veçantë në parandalimin e rreziqeve të shëndetit
dhe higjienës në një periudhë emergjence.
Po ashtu, duhet të kihet parasysh se plazhi është një çështje konkurrence dhe, për këtë, mund
të supozohet që të nxirren udhëzime të vlefshme në shkallë vendi, të cilave duhet t’ju përshtatet
me domosdo. Për shembull, ka të ngjarë që në hyrje të vendoset kontrolli i detyrueshëm i
temperaturës së përdoruesve ose, përdorimi (dhe kontrolli nga menaxherët) i APP-eve të
gjurmimit, me detyrimin e kontrolleve dhe refuzimeve që ju besohen menaxherëve.
Në vijim renditen detyrimet dhe rekomandimet.

15 -Megjithëse barra e menaxhimit dhe kontrollit përbën një ngarkesë të zakonshme, ka një vetëdije të plotë se
vështirësitë financiare të komunave dhe mungesa e protokolleve të përbashkëta pengojnë kryerjen e veprimeve të
nevojshme. Pra, është e arësyeshme që Rajoni të ndërhyjë me fonde për Komunat për menaxhimin dhe kontrollin
e plazheve publike dhe për hartimin e “Planeve të Shpëtimit” që duhet të lejojnë bashkëpjesëmarrjen e privatëve
(pronarë të shërbimeve me koncesion) në shpenzime.
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DETYRIMET PËR MENAXHUESIT (PUBLIKË DHE PRIVATË)

1. Rrethimi i zonave të plazhit të pajisura dhe vendosje e portave rrotulluese për këmbësorët
dhe për numurimin e tyre ose struktura të ngjashme. Ndërsa për vend-hyrjet e makinave
(të vendosura në territore që i përkasin atij plazhi apo pranë tij), aty duhet të parashihet një
vend kontrolli për të numëruar makinat që hyjnë. Në këtë mënyrë do të bëhet i mundur
kufizimi i numrit të pranive në vartësi të sipërfaqes së zonës së pajisur. Vlerësimi i numrit
të vend-parkimeve pranë plazheve, u është besuar Komunave, të cilat mund të vendosin
kufizime, në varësi nga shtrirja e plazheve dhe kapaciteti mbajtës optimal i tyre.
2. Ndalimi për të sjellë në plazh çadra, ushqim, etj., masë e cila sidoqoftë është paraparë
tashmë nga urdhëresa për plazhet, përbën një frenim në pranitë dhegrumbujt afatgjata të
njerëzve16 dhe inkurajon shfrytëzimin ntyral me turne nga përdoruesit. Lidhur me plazhet
në koncesion, ndalimi lejon përdorimin korrekt të kabinave dhe hapësirave të përbashkëta.
3. Krijimi i një figure të re (Asistent plazhi) i zgjedhur nga stafi i plazhit (i ndryshëm ai
i caktuar për shpëtimin e njerëzve në det), i ngarkuar me kontrollet e brendshme dhe
ndërgjegjësimin e përdoruesve, me qëllim që të shmangen grumbullimet e mëdha të
njerëzve, të cilat e vendosin në rrezik shëndetin tuaj dhe të përdoruesve të tjerë, shpërndarje e
posterave me “praktika të mira”, etj. Një figurë e tillë, në plazhet publike, mund të sigurohet
edhe duke iu drejtuar kooperativave (shoqatave) dhe/ose me punësime të përkohshme, në
bashkëpunim me Shoqërinë Kombëtare të Shpëtimit, për të garantuar edhe sigurinë në
det (siç parashihet tashmë edhe nga urdhëresa rajonale). Një staf i tillë, duke mos qenë
në gjendje të kryejë funksionet e një zyrtari publik, vetëm mund të ftojë përdoruesit të
respektojnë normat dhe, në rast të këmbënguljes me sjellje jo korrekte, duhet të ndihmohet
nga forcat e rendit.
4. Stabilimentet e plazhit të pajisen17 me shpërndarës dezinfektuesi në numër dhe në pozicione
të përshtatshme (në hyrje, pranë pikave bar-restorante, pranë tualeteve dhe dusheve, etj.)
5. Të vendosen tabela sinjalizimi në hyrje dhe/ose në pozicione strategjike të cilat ftojnë
respektimin e normave higjienike, distancimet mes personave, etj. Rregullat për t’u
respektuar duhet të ekspozohen në mënyrë të qartë dhe të lexueshme18 (p.sh. detyrimi për
të larë duart me dezinfektues në hyrje të plazheve; rekomandimi për të bërë të njëjtën gjë
në dalje).
6. Të sigurohet komunikimi i mesazheve që synojnë të mbajnë të lartë perceptimin e rrezikut
përmes sistemeve të altoparlantëve tashmë të disponueshëm, në intervale të rregullta kohore,
për të nxitur sjellje korrekte, pa dramatizuar dhe / ose dekurajuar pushuesit në plazh.
7. Të vendosen pajisje izoluese (pleksiglas ose të tjera) në hyrjet, bankat, etj. për t’i veçuar
përdoruesit nga punonjësit.
8. Të vendosen distancime mes njerëzve në pikat bar-restorante19 dhe të krijohen zona të
16 - Një ashpërsim i masës, objektivisht pak i praktikueshëm për arsye shoqërore, mund të konsistojë në
ndalimin e futjes së ombrellave dhe krijimin, nga ana e komuneve, të shërbimeve me qira me një numër të caktuar
ombrellash. Është më e këshillueshme, aty ku dihet perimetri i saktë i zonës shtetërore, t’u kërkohet komunave të
shënojnë (me bojë të përshtatshme) pikat ku lejohet vendosja e ombrellave.
17 - Instalimi i shpërndarësve duhet të kryhet edhe në plazhet publike, por është objektivisht e vështirë të
sigurohet administrimi i mjediseve të lartpërmendura.
18 - Do të ishte e arësyeshme që rajoni të përgatisë një tekst bazë të cilit do të duhet t’i përshtaten menaxherët.
19 - Distanca midis tavolinave dhe/ose normat më specifike për shpërndarjen e ushqimit do të rregullohet nga
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dallueshme për konsum nga ato për shpërndarjen e ushqimit. Mënyrat e zbatimit të kësaj
norme duhet t’i besohen një plani të përgatitur nga menaxherët (të miratuar nga autoritetet
kompetente), ku të merren parasysh veçoritë e pikave bar-restorante (p.sh. parashikim
i shpërndarësve të biletave për përcaktimin e turneve, distancim i sportelit nga vendi i
shpërndarjes dhe vendet e konsumit, etj.)
Të higjienizohen çdo ditë dhe në mënyrë skrupuloze kabina, bar-restorante, karrige,
shtretër, ombrella, plazhi, etj. (praktika të parapara tashmë nga urdhëresa) duke përdorur
shtupa mikrofibre, të ndryshme për çdo lloj sipërfaqeje ose pajisje, të lagura me ujë dhe
detergjentë të zakonshëm (neutral); më pas dezinfektoni me një tretësirë hipokloriti
natriumi të holluar 0,1% ose me alkool etilik 70% për sipërfaqet që mund të dëmtohen nga
hipokloriti i natriumit.
Detyrimi për të pastruar dhe heqjen e leshterikëve të plazhit, që mund të përbëjë një mjedis
të përshtatshëm për mbijetesën e visusit. Ky kujdes është paraparë tashmë në urdhëresë,
por, sa i përket leshterikëve, shpesh kërkohen procedura të gjata dhe kohë që nuk përputhen
me regjimin e emergjencës.
Rritja e distancës midis ombrellave, për të garantuar distancime minimale mes
personave20 duke krijuar rugë kalimi për hyrje në det det që dallohen qartë.
Në rastin e plazheve të pajisura (plazhe publike me shërbime), administratat komunale
duhet të parashikojnë procedura për të ngarkuar menaxherët e shërbimeve me kryerjen

normat e restaurenteve. Për të kompensuar uljen e numrit të vendeve, do të mund t’u lejohen menaxherëve, vetëm
për sezonin e ardhshëm të plazhit, të zgjerojnë zonat e restoranteve / bareve përmjet përdorimit të strukturave të
tendave të përkohshme.
20 - Kjo është çështja më e diskutueshme, në të vërtet shumë plazhe tashmë kanë pësuar një ulje të numrit
të ombrellave për shkak të proceseve erozive në progres. Distancimi minimal i parashikuar aktualisht është
3 metra midis rreshtave dhe 2.5 metra midis ombrellave në të njëjtin rresht. Duke mos ndryshuar distancën
midis rreshtave, është e nevojshme të rritet distanca midis ombrellave në të njëjtin rresht, për të përcaktuar
rrugë-kalimet e hyrjes në det me një gjerësi të tillë që të garantojë distancimin e personave. Sipas menaxhesve
të plazheve, një distancë prej 3.5 m (pakësim rreth 40% të numrit të ombrellave) do të ishte i mjaftueshëm, por
kërkojnë disa ndërhyrje kompensimi.
a. Ngushtimi i brezit bregdetare të papërdorshëm nga 5 në 3 m. Kjo mundësi parashihet edhe nga urdhëresa në
raste të jashtëzakonshme, por nuk do të garantonte distancimin e personave, përveçse po të ndalohet tranziti i në
brezin bregdetar nga plazhet fqinje.
b. Zgjerimi i përkohshëm dhe falas i zonës së koncesionit. Kjo mundësi është e pamundur të realizohet në disa
rrethana për shkak të pranisë së koncesioneve fqinje, ose për shkak të shtrirjes modeste të plazheve publike fqinje;
prandaj, miratimi i kësaj mase kompensimi do të shkaktonte trajtim të pabarabartë.
c. Ulja ose heqja e tarifave të koncesionit (edhe në mungesë të një ligji kombëtar, Rajoni mund të përballojë kostot
përkatëse).
d. Zgjatja e sezonit të plazhit (mund të jetë një avantazh sidomos për plazhet pranë qendrave shumë të populluara*).
Sipas mendimit të autorëve, në çdo rast, distanca prej 3.5 m midis ombrellave në të njëjtin rresht, megjithëse me
rregullore për mënyrat e daljes në det dhe kthimin në vendin e vet, nuk lejon krijimin e vendeve me gjerësi të
mjaftueshme, për të e cilat do të ishte e dëshirueshme një distancë prej 4-4.5 m. Po ashtu duhet të merret parasysh
se për shkak të orografisë së plazhit, shpesh ombrellat nuk vendosen formë rrjete. Një zgjidhje alternative do të
ishte vendosja e rrugëve të hyrjes në det të paktën 2 m të gjera në rreshta të alternuara të ombrellave (ose kalimeve
që lejojnë daljen në det nga çfarëdo ombrellë me një gjerësi prej 2m), të shënuara në mënyrë të përshtatshme dhe
me distanca minimale prej 1 m nga vendet, që do të thotë për vendosje e kufirit të ngarkesës së plazhistëve nën një
ombrellë ose strukturë tjetër hijezuese.
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e detyrimeve të lartpërmendura. Në rastin e plazheve të hapura për pushuesit, por ende
jo të pajisura, Komunat janë të detyruara të instalojnë shërbime higjienike të përkohshme
(p.sh. tualete kimike) dhe të identifikojnë subjektet përgjegjëse për funksionimin e rregullt
dhe për pastrimin e tyre (të identifikuar edhe midis pronarëve të kioskave dhe të bareve të
vendosura pranë plazheve, sidomos nëse kanë koncesione për përdorimin e tokës publike,
ose marrëveshje me stabilimentet fqinje të plazheve). Në përputhje me normativat në fuqi,
të gjitha plazhet e hapura për pushuesit duhet të drejtohen nga personel i kualifikuar dhe
i trajnuar mirë, në gjendje të garantojë kushtet e sigurisë dhe respektimin e normave të
sjelljes (shih pikën 3). Në çdo rast, do të ketë rëndësi respektimi i treguesit të grumbullimit
të njerëzve (aktualisht për plazhet është 1 person/3m2), i cili mund të rritet për siguri (1/6)
dhe që do të duhej të parandalonte përdorimin jo korrekt të hapësirave në dispozicion).
Aty ku është e mundur, të garantohet shërbim (bar-restorant) në ombrellën e plazhit, në
mënyrë që të ulet grumbulimi i personave në pikat bar-restaurant. Ky shërbim mund të
kryhet gjithashtu përmes APP.
Për zonat e ndaluara për plazh, bashkitë duhet të parapërgatisin masa të përshtatshme për
të shmangur hyrjen në vijën bregdetare.
Për të garantuar hyrjen në det për personat me aftësi të kufizuara, do të duhet të shmangen
treguesit e paraparë më lart dhe të përcaktohen protokolle specifike uljen e rreziqeve
shëndetësore.
Të krijohet një regjistër i pranive për plazhet me koncesion, nga ku mund të përcaktohen
vendet e zëna. Në këtë mënyrë, në rast vërtetimi të një personi pozitiv, do të jetë e mundur
të hartohet një hartë e rrezikut të infektimit për personat që kanë qëndruar në vendet pranë
tyre (aplikim i thjeshtë në rast të rezervimit të detyrueshëm).

Detyrime për përdoruesit

Detyrimet që duhet të respektojnë përdoruesit rrjedhin kryesisht nga dispozitat e mëparshme,
si dhe nga ato kombëtare tashmë të njoftuara.
Në thelb, ato mund të përmblidhen në mbajtjen e një maske në vendet e zakonshme (bare,
dhoma zhveshje, etj.) edhe nëse ndodhen jashtë dhe në përputhje me rregullat e distancimit
dhe higjienës të treguara nga menaxherët e plazhit.
Vlen të rikujtohet përdorimi i kabinave dhe dhomave të zhveshjes për përdorim të përzier, të
cilat në përgjithësi janë të ajrosura dhe përdoren individualisht dhe vetëm për disa minuta. Kjo
rrethanë ul ndjeshëm rrezikun e infektimit në mjedise të tilla. Padyshim, kushti është që ato
të përdoren në mënyrë korrekte, pa keqpërdorime.

Sistemi i masave ndëshkimore

Marrja e masave ndëshkimore për shkelje të dispozitave të emergjencës nuk gjykohet e
arësyeshme. Në të vërtet, përsa i përket menaxherëve, shkelja e dispozitave të urdhëresës është
e parashikuar, ndërsa, për përdoruesit, zbatimi i masave që synojnë rritjen e perceptimit të
rrezikut duhet të jetë i mjaftueshëm për të shmangur qëndrime jo korrekte dhe parashikimi i
dënimeve mund të duket si keqtrajtues dhe në shumë raste do t’u hapte rrugë pasojave gjyqësore
jo të vogla.

Rekomandime

Për të garantuar siguri maksimale gjatë plazhit, mund të formulohen disa rekomandime të cilat,
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megjithëse nuk përbëjnë detyrim, mund të përmirësojnë shërbimin dhe të garantojnë një kufi
shtesë të mëtejshëm të sigurisë në zbatimin e rregullave të distancës mes personave
1. Të vendoset shërbimi i rezervimit të detyrueshëm (më i ndërlikuar në plazhet publike), për
të pakësuar përplasjet refuzuese/grumbullimet në hyrjet dhe për të favorizuar frekuentimin
e hoteleve (sipas gjasës – të reduktuara) përmes marrëveshjeve me hotelet. Edhe në këtë rast,
mund të përgatitet shpejt një APP rajonal, i hapur për zhvillimet e mëtejshme që duhet të
përmirësojnë shërbimet turistike rajonale (p.sh. duke njoftuar për shërbimet e pranishme
në plazh, lokalet e argëtimit të pranishme, etj.). Tashmë ka aplikime të këtij lloji, por krijimi
i një platforme rajonale (e dëshiruar fort nga lokalet në plazh) mund të garantojë standarde
homogjene në të gjithë territorin, duke u garantuar të gjithë menaxherëve një nivel të mirë
konkurrence.
2. Të rregullohen zonat përkatëse të parkimit, në mënyrë që të garantohet distancimi dhe të
nxitet ndërrimi me turne i përdoruesve (p.sh. futja e tarifave për orë).
3. Të inkurajohen ndërrimet me turne të përdoruesve duke futur, aty ku nuk janë të pranishme,
tarifa gjysmëditore me detyrimin për të pastruar dhe/ose zëvendësuar pajisjet në çdo
ndrërrim turni.
4. Të inkurajohen informacionet e sakta mbi përhapjen e virusit dhe qëndrimet korrekte duke
shpërndarë në plazh broshura të përgatitura nga vetë menaxherët dhe të miratuara nga ente
kompetente, ose duke trajnuar asistentë plazhi në mënyrë që të mund të japin këshilla të
dobishme.

Përfundime

Si përfundim, duhet të theksohet se tërësia e detyrimeve të përmendura më sipër përfshin një
rritje të kostove për objektet e plazhit. Nëse është e vërtetë që për shumë prej tyre caqet e fitimit
janë mjaft të larta për ta mbajtur dëmin ekonomik brenda kufijve të pranueshëm, po ashtu është
e vërtetë që për shumë, respektimi i detyrimeve të parapara në rregullore mund të përbëjë një
barrë të papërballueshme dhe shumë prej tyre mund të shkurajohen për të hapur stabiimente.
Pa ndryshuar nevojën për të zbatuar normat e sigurisë, është e mundur të krijohet një sistem
kompensimi/amortizimi. Si shembull, mund të praktikohet një zbritje (ose heqje) e tarifës së
koncesionit për vitin aktual dhe/ose zgjatje e sezonit të plazhit (zakonisht mbyllet më 30/9).
Situata paraqitet më komplekse për ata që nuk janë në gjendje të fillojnë biznesin. Në këtë rast,
në të vërtet, humbja e të drejtës së koncesionit është automatike, me pasoja negative si në nivelin
social ashtu edhe në atë ekonomik. Për këto raste, mund të promovohet një normë kombëtare.
Megjithatë, edhe detyrimet dhe rekomandimet e parapara, promovojnë edhe punësim më të
madh, me përfitime të dukshme sociale dhe përvijojnë një mënyrë për të rishkruar tërësisht
rregullat për një menaxhim më të mirë dhe më transparent të territorit bregdetar.
Cilado qofshin zgjidhjet e bëra, është e arsyeshme, para se të vijohet me nxjerrjen e një urdhëri, të
këshillohet me kryetarët e bashkive dhe të bihet dakord me ta për masat më të përshtatshme për
monitorimin e respektimit të dispozitave. Në të vërtetë, duhet të theksohet se rastet ekzistuese
në territorin e Puljes, janë shumë të larmishme dhe është e pamundur të përcaktohen rregulla
standarde të zbatueshme në mënyrë rigoroze në të gjithë rajonin. Për këtë qëllim, ritheksohet
rëndësia e një njësie të përhershme që mund të bëhet pikë kontakti për të gjithë subjektet e
thirrur për të menaxhuar territorin bregdetar, duke përqendruar të gjitha të drejtat e posaçme
dhe kompetencat e shpërndara aktualisht në një numër të madh Entesh autonome dhe zyra
kombëtare, rajonale dhe komunale.
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2.4 Parqet Ujore dhe Parqet e argëtimit (Luna Park)
Alessandra Cozza, Valentina Pasquarella, Rosa Prato

Parashtrim

Në hipotezën e një rihapje graduale dhe të pjesshme verore të parqeve të çfarëdo lloji, ujorë apo
park dëfrimesh, në pritje të direktivave kombëtare, konsiderohet e arësyeshme të përmbledhim
disa masa të domosdoshme paraprake/parandaluese për përhapjen e infeksionit të virusit
SARS-CoV-2.
Mbajtja e distancës ndërpersonale, vëmendja ndaj higjienës së duarve dhe përdorimi i PPE të
përshtatshme (në lidhje me vlerësimin e rrezikut) janë praktika thelbësore të mira të sigurisë
në përdorimin e zonave të përbashkëta dhe tërheqjeve individuale.
Po ashtu, është e mundshme edhe vendosja e kontrollit të temperaturës të vizituesve dhe
punonjësve në pikën e kontrollit të hyrjes në park.

Masa të përgjithshme
Distancimi mes personave

-- Hyrje me numur të mbyllur/të caktuar (mundësisht me rezervim për objektet e organizuara

--

--

---

fikse), duke ulur kapacitetit për t’u ofruar më shumë hapësirë vizituesve dhe për të
minimizuar grumbullimin e njerëzve
Promovim i blerjes në internet të biletave me datë fikse; personat që mbeten tek biletaria me një
itinerar të detyrueshëm që garanton distancën; hapja e sporteleve më herët krahasuar me atë
të hyrjes në park për të shpërndarë në kohë hyrjet; biletari e veçantë për vizitorët me barrierë
pleksiglasi/element ndarës transparent i pajisur me një frëngji për kalimin e parave/biletave
Korsi të diferencuara të hyrjes dhe daljes: të prashikohen hyrje të mbrojtura me njerëz dhe
me pengesa fizike ose tabela sinjalizuese horizontale të tilla që të mbajnë njerëzit të paktën
1 metër linear larg njëri-tjetrit; të parashikohen portat e daljes jo domosdoshmërisht të
mbrojtura me njerëz, por të organizuara për kalim të lirë vetëm në një drejtim
Detyrimi për të mbajtur maskë mbrojtëse kirurgjikale për punonjësit dhe përdoruesit, dhe
mburoja transparente nëse është e nevojshme, të siguruara nga struktura
Informacione për vizitorët me tabela të qarta në hyrje dhe përgjatë itinerarit; njoftime të
përsëritura me altoprlante për respektimin e distancave dhe përdorimin e maskave.

Higjiena e duarve - Pastrimi dhe dezinfektimi i vendeve të lojnave dhe sipërfaqeve
-- Instalimi i shpërndarësve me solucione dezinfektuese për larjen e duarve në numër dhe
pozicione të përshtatshme (në hyrjet, afër pikave bar-restaurant, në tualete dhe dushe, etj.)
-- Pastrimi ditor dhe skrupuloz i platformave, shkallëve (horizontale dhe vertikale), shesh
pushimeve, parmakëve e dorë-rrëshqitjeve, shtyllave, dorezave të sigurisë, pjesëve të
makinave të vogla, sediljeve, dyerve të hapjeve të hyrjes në makina, shtretërve të diellit dhe
ombrellave, etj. , duke përdorur pece mikrofibre, të ndryshme për çdo lloj sipërfaqe ose
pajisje, të njomur me ujë dhe detergjentë të zakonshëm (neutralë) e në vijim, dekontaminim
me tretësirë hipoklorit natriumi të holluar në 0,1% ose me 70% alkool etilik për sipërfaqet
që mund të dëmtohen nga hipokloriti i natriumit.
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Në mënyrë të veçantë:
Pikat argëtuese
-- Pikat argëtuese në mjedise të brendshme nuk do të jenë të disponueshme
-- Promovimi i pikave argëtuese me një përdorim për një person
-- Hyrja/dalja në pikat argëtuese do të bëhet në një kalim fiks në radhë të rregullta të vizitorëve
duke respektuar distancën ndërpersonale prej të paktën 1 m, përveç rasteve të familjeve;
hyrja në shkallë me sinjalizim një shkallare në çdo 3 dhe detyrimi për të ndaluar në
shkallaren e treguar.
-- Hyrja në pikat argëtuese/pishinat me kalim përmes vaskës për larjen e këmbëve dhe dushit
(tashmë i detyrueshëm nga normat higjienik-sanitare të pishinave21); qëndrim i kufizuar në
vaska për t’i bërë të lehta ndërrimet e turneve.
Zona në diell / zona e shtretërve
-- Pozicionim i vendqëndrimeve (shtretër, ombrella, tavolinave) i përshtatshëm për të siguruar
distancën ndërpersonale
-- Parapërgatitja e procedurës për marrjen me qira të pajisjeve për të shmangur grumbullimet
-- Pastrimi dhe dezinfektimi i vendqëndrimeve pas çdo përdorimi.
Pikat bar-restaurant
-- Vendosje e tryezave sipas rregullave të distancimit
-- Frenimi i qarkullimit të kryqëzur të klientelës, duke diferencuar hyrjen nga dalja me
itinerare të shënuara
-- Menaxhim i zgjidhjeve të shkathëta për porositjen e menyve, të dizajnuara për të zvogëluar
kohëqëndrimin në sportel dhe në banak për shpërndarjen e ushqimit dhe pijeve (p.sh. numri
i porosisë, sjellja në tryezë, përdorimi i altoparlantit, ekranit, etj.). Ndalim i dukshëm i pritjes
/ konsumimit nga klientët në banak
-- Ndarja e sportelit të arkës me barrierë pleksiglasi/element ndarës transparent i pajisur me
një frëngji përmes së cilës stafi mund të komunikojë me klientët dhe për kalimin e parave
/biletave.
Dhomat e zhveshjes, tulete dhe lokale të tjera në shërbim të vizitorëve
-- Zbatim i procedurës sanitare të ndërmarrjes (ndërhyrje të përsëritura gjatë ditës, duke
preferuar produkte me përqindje aktive të klorit deri në 0,5%)
-- itinerare të detyruara me shenja horizontale për hyrje/dalje në tualete, dhoma zhveshje,
dushe, etj, duke shmangur qarkullimin e kryqëzuar.
Monitorimi i respektmit të masave të marra
Punonjësit e ngarkuar tëstrukturave ose të deleguarit e tyre duhet të monitorojnë të gjitha
aktivitetet parandaluese, duke verifikuarçdo ditë respektimin e vërtetë të masave të marra.

21 -Funksionimi korrekt, mirëmbajtja dhe dezinfektimi i duhur me klor i pishinave dhe vaskave të hidromasazhit
sigurojnë inaktivizimin e mikroorganizmave patogjene.
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2.5 Transportet
Angela Stefania Bergantino e Michele Ottomanelli
Bashkëpuntorë: Gabriella Balacco, Mario Binetti (Turizmi Zbavitës), Fulvio IM Fucilli
(Aspektet shëndetësore)

Hyrje

Sektorët e transportit dhe turizmit janë ndër më të prekurit nga kufizimet e miratuara në shkallë
kombëtare dhe ndërkombëtare për të frenuar përhapjen e epidemisë. Nëse transporti publik lokal
(urban dhe ndërurban) ka vazhduar, megjithëse në nivele të reduktuara, të kryejë funksionin e
tij, siç ka theksuar vetë Komisioni Evropian në përcaktimin e Kuadrit të Përkohshme të masave
për Ndihma Shtetërore me synim përballjen e emergjencës (Komunikimi 2020/C 91 I/01),
sektori i transporteve në distanca të mesme në përgjithësi dhe sektori i transportit turistik, ishin
ndër sektorët e parë ekonomikë që pësuan nga kriza epidemike. Transporti ajror dhe detar i
pasagjerëve pësoi një mbyllje të vërtetë (shut down), pasi garantoi vetëm komunikimet minimale
të nevojshme dhe funksionale për të menaxhuar emergjencat dhe të drejtën për vazhdimësinë
territoriale të garantuar nga normat kushtetuese. Aeroportet e pakët ende veprues kanë pasur
një ulje prej 98% të trafikut ajror gjatë vitit të kaluar (-50% e xhiros së përgjithshme të pritshme
për vitin 2020). Megjithëse fillimisht në mënyrë graduale, mbyllja e vërtetë e aktivitetit prodhues
sipas Dekretit Legjislativ Lgs. N. 285/2005 ndikoi autolinjat kombëtare dhe ndërkombëtare dhe
linjat tregtare (shërbime autobuzi drejt stacioneve dhe aeroporteve, për vizita turistike në qytet,
etj.), të cilat tani kryejnë jo më shumë se 5 përqind të shërbimit normal me rënie të ndjeshme
të xhiros (Federturismo, 2020; rreth 35 milion euro mujore).
Për më tepër, transporti publik lokal, pas një faze të parë në të cilën garantoi vazhdimin e plotë
të shërbimeve pavarësisht tkurrjes shumë të fortë dhe në rritje të kërkesave dhe të ardhurave
nga trafiku, u riprogramua në mënyrë progresive me tkurrje në kontekste të ndryshme rajonale
me ulje që nga 40 dhe 80% të shërbimit të ofruar normalisht dhe me kulme prej 100% në disa
zona lëvizje dhe rrugë, në veçanti ato ndërurbane (Federturismo, 2020).

Kuadri i përgjithshëm

Në fazën 1, bllokimi shkaktoi një tkurrje të fortë të kërkesës për udhëtime, e cila padyshim
çoi gjithashtu në uljen në mbi 90% të kërkesës për transport publik, me përshtatjen në vijim të
shërbimeve të ofruara dhe vësshtirësitë ekonomike për bizneset ( humbjet vlerësohen afërsisht
200 milion / muaj: Burimi ASSTRA). Figura 1 ilustron qartë ndikimin e bllokimit të pjesshëm
(DPCM 4/3/2020 me mbylljen e shkollave dhe universiteteve) dhe të përgjithshëm.
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Figura 1 – Ecuria e kërkesës për transport publik në qytetet kryesore italiane (Burimi: Moovit)

Fillimi i fazës 2, me rihapjen e disa aktiviteteve, përfshin sistemin e transportit, veçanërisht
atë lokal, si për planifikimin e ripërshtatjes graduale të ofertës në terma sasiorë, ashtu edhe për
përcaktimin e standardeve shëndetësore, ekonomike dhe sociale të përshtatura ndaj situatës
së re. Figura 1 na lejon të theksojmë se, lidhur me situatën e “normale” të para-emergjencës
shëndetësore, një rihapje e pjesshme, e cila nuk përfshin shkollat dhe universitetet (mbas 8
Marsit - para 23 Marsit), do të sillte sidoqoftë kërkesa të konsiderueshme. Kërkesat sistematike
për këto aktivitete është në shkallën midis 20% (Romë-Lacio) dhe 45% (Milano-Lombardi) të
kërkesve në kushte normale (para-Covid).
Rifillimi i transporteve duhet të jetë gradual. Sipas një studimi të vitit 2003 mbi ndikimin e
SARS, në Taipei (Tajvan), një nga qytetet me më shumë lëvizje në botë, LPT ra në dy muaj në
30%, ndërkohë që infeksionet dhe frika u rritën. Nga fundi i infeksioneve, u deshën katër muaj
për t’u kthyer në nivelin para-emergjencës. COVID19 do të na sjellë një rikuperim shumë më
të ngadaltë meqenëse infeksioni është shumë më i përhapur dhe i pabesë se SARS. Edhe kur
Italia të ketë kapërcyer emergjencën shëndetësore, përsëri do të ketë raste në botë, dhe për këtë
arsye nivelet e rrezikut do të mbeten të larta.
Në këtë fazë, pra, si dhe më shumë se të tjerët, sektori i lëvizjeve do të karakterizohet nga
një pasiguri shumë e madhe, kryesisht për faktin se nuk ka precedentë ku të mbështetet në
vendet perëndimore dhe, në çdo rast, çfarëdo parashikim mund të jetë mjaft i paqëndrueshëm
dhe i lidhur me rrethanat e momentit dhe gjendjen socio-shëndetësore të vendit. Në fakt,
edhe në kushte normale, lëvizja e personave është një fenomen kompleks dhe jo-linear, i cili
bazohet në bashkëveprimin e karakteristikave të shërbimeve (oferta) dhe kërkesës, e cila nga
ana tjetër, ndikohet nga perceptimet, preferencat dhe qëndrimet e përdoruesve. Po shfaqet një
literaturë e gjerë shkencore që paraqet ndryshime të rëndësishme në strukturën e preferencave
të përdoruesve lidhur me kërkesën për lëvizje, gjithashtu në zonat urbane dhe ndër-rajonale,
pas COVID19. Siç u përmend, përveç kufizimeve dhe ndalimeve të vendosura nga legjislacioni,
ndryshon qasja ndaj transporteve. Tani më shumë se kurrë, është e nevojshme të merren
parasysh aspektet psikologjike dhe të qëndrimeve që do të ndikojnë në zgjedhjet individuale
të lëvizjeve dhe të cilat aktualisht ndikohen nga një pasiguri e konsiderueshme.
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Në fazën 2, ndërhyrjet kryesore që do të zbatohen mund të ndahen në kategori të ndryshme
të veprimit dhe të klasifikohen në sisteme mbrojtëse aktive dhe pasive. Sistemet e mbrojtjes
aktive në thelb kanë të bëjnë me veprimet që synojnë zvogëlimin e ekspozimit ndaj rrezikut të
infektimit duke synuar të kufizojnë ndërveprimin midis udhëtarëve dhe midis udhëtarëve dhe
punonjësve (si në mjete ashtu edhe jashtë tyre) dhe trajnimin e përdoruesve dhe punonjësve
mbi rregullat e sakta të sjelljes (p.sh. ndalimi i dhënies së biletave në bordin e automjeteve,
pozicionimi i saktë në automjet dhe në tokë, operacionet e pastrimit të automjeteve, etj.).
Ndërhyrjet e mbrojtjes pasive kanë të bëjnë, për shembull, me aspektet që lidhen me përdorimin
(korrekt) të pajisjeve mbrojtëse personale, higjienës personale, automjeteve dhe impianteve fikse,
përveç aspekteve teknologjike që lidhen me verifikimin e temperaturës së udhëtarëve dhe
ajrimin e automjeteve dhe zonave të brendshme. Ka shumë veprime që mund të zbatohen në
periudhë afatshkurtër, afatmesme dhe afatgjatë. Në këtë dokument janë lënë mënjanë aspektet
e rëndësishme që lidhen me periudhën afatmesme dhe afatgjatë, të cilat do të jenë objekt i
analizave më të hollësishme. Veprimet e renditura më poshtë, për t’u zbatuar në fazën 2, do të
kenë këto objektiva të përgjithshme:
• uljen e nivelit të lëvizjeve në fazën 2;
• shpërndarjen e kërkesave në mënyrë uniforme në kohë dhe hapësirë (shmangie e pikut);
• distancaimin dhe mbrojtjen e përdoruesve dhe punonjësve;
• fillimin e zbatimit të modeleve më të qëndrueshëm të lëvizjes nga pikëpamja mjedisore dhe
ekonomike në një perspektivë strategjike;
• mbështetjen e operatorëve dhe menaxherëve në këtë moment krize.

Tendencat e pritëshme në fazën 2
•

Supozohet që në fazën 2 të kemi rritje të përdorimit të automjeteve personale dhe/ose
bashkëpërdorim vetëm me personat që i përkasin familjes së vet. Kjo mbasi lëvizja private
perceptohet si më e sigurt sesa ekspozimi ndaj rrezikut të infektimit. Në Pekin, për shembull,
rezulton se gjatë fazës së rihapjes pas lock down, niveli i bllokimit të rrjetit rrugor u rrit
mesatarisht 10% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë (në terma absolute
kjo është një sasi automjetesh shumë e rëndësishme; figura 2).

Figura 2 – tregues i bllokimit të trafikut në Pekin mbas lock down (Burimi: https://www.tomtom.com/en_ gb/ trafficindex/beijing-traffic/).
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Sondazhe të tjera të fundit mbi zgjedhjet e lëvizshmërisë të kryera në Kinë në periudhën pas
Covid konfirmojnë rritjen e preferencës së përdoruesve për automjete personale, e cila duket
se përfshin plotësisht pjesën e trafikut të humbur nga transporti kolektiv (të cilët kaluan
përkatësisht nga 24 në 66 % dhe nga 56% në 24%). Rënie më të pakta u regjistruan në Taksitë
dhe prenotim me App të automjeteve. Një rritje e lehtë u regjistrua në bashkëpërdorimin e
makinave. Përdorimi i mjeteve me dy rrota mbetet i lartë dhe i qëndrueshëm. Figura 3 tregon
ndryshimet.

Figura 3 – Parashikimi dhe mënyra e rifilllimit të lëvizjes në Kinë pas--Covid (Burimi: IPSOS)

Megjithëse përdorimi i një makine individuale konsiderohet i sigurt nga pikëpamja shëndetësore
(shih paragrafin “Parimet e Përgjithshme”), kjo praktikë duhet të dekurajohet absolutisht në
favor të sistemeve të qëndrueshëm të lëvizjes, të cilat kanë më pak ndikim në trafik dhe mjedis.
Kërkesa duhet të pësojë ndryshime të rëndësishme sidomos për disa lloje udhëtarësh që kanë
lëvizje sistematike dhe të përsëritura - studentë, mësues dhe punonjës, pra përdoruesit kryesorë
të LPT.
Ky grup përdoruesish do të duhej të arrinte nivelin para krizës, vetëm nga muaji shtator.
Edhe lëvizjet e rastit duhet të mbeten të kufizuara: pak blerje, pak pjesmarrje të aktivitete
shoqërore, konferenca, etj. Nuk mund të parashikohet ende fluksi turistik ndër-rajonal dhe
i jashtëm në rajon, i cili kërkon një analizë të veçantë. Në përgjithësi, aktivitetet prodhuese
janë më pak të varura nga LPT. Përgjigja ndaj pyetjes për këtë kategori të përdoruesve mund
të kërkojë, për shembull, një ndarje të ndryshme të automjeteve në linja të ndryshme (dhe për
pasojë rishikim të ndarjeve për personelin dhe turnet e shërbimit), duke favorizuar përdorimin
e automjeteve me një kapacitet më të madh potencial gjatë gjithë ditës ose shërbime ad hoc, të
organizuara nga ndërmarrja (autobuzë të veçantë, pullmanë të organizuar nga kompanitë).
Pra është e kuptueshme se duhet të përcaktohen politikat ad hoc të menaxhimit të lëvizjeve
urbane dhe ndër-rajonale, të cilat të marrin parasysh këto aspekte dhe kostot e mundshme
sociale dhe mjedisore të një mos ndërhyrjeje. Nëse, nga njëra anë, udhëzimet ministrore mund
të mbështeten (sapo të jenë zyrtarisht të disponueshme), nga ana tjetër mbetet thelbësore të
identifikohen standardet minimale të ndërhyrjes dhe politikat për përfshirjen e popullatës dhe
aktorëve të sektorit në baza rajonale dhe komunale.
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Natyrisht, zgjedhjet, perceptimi i kostove të transportit të përdoruesve në këtë fazë ndikohen
fuqimisht dhe dominohen nga atributet ndërmjetëse të rrezikut të infeksionit. Është e nevojshme
të merret parasysh ky aspekt, në periudhën afatshkurtër dhe afatgjatë, në mënyrë që të
garantohet (dhe t’i bëjë përdoruesit të perceptojnë) rreziku më i ulët i mundshëm në përdorimin
e sistemeve të transportit kolektiv dhe për këtë arsye të shmanget strategjikisht largimi nga
përdorimi i sistemeve kolektive me pasojë ndikimin mjedisor dhe social dhe rrezikun për
kompanitë e transportit dhe ekonominë në kompleks (shih paragrafin mbi komunikacionin).

Lëvizjet dhe siguria shëndetësore

Duhet të merren parasysh dy aspektet themelore me të cilat lëvizja e njerëzve mund të favorizojë
përhapjen e virusit: si në aspektin hapësinor, duke transportuar virusin nga një pikë të territorit
në tjetrën, ashtu edhe sa i përket numrit të infeksioneve të shkaktuara nga grumbullimi i
njerëzve në automjete dhe mjete transporti.
Në përgjithësi, në kapacitetin maksimal (full load factor) sistemi i transportit kolektiv nuk lejon
garantimin e distancës së nevojshme, duke i kërkuar pasagjerit (dhe punonjësit) të qëndrojnë
në hapësira të mbyllura për kohëzgjatjen e udhëtimit. Kësaj mund t’i shtohen, në mungesë
të politikave të duhura të menaxhimit, edhe grumbullimet në pikat e hyrjes në automjete
(stacionet) dhe brenda stacioneve/strehëzave. Përveç organizimit të shërbimeve të transportit
kolektiv, në fazën 2, duhet të merren parasysh dy elementë: nga njëra anë kapaciteti teknik ose
fizik dhe nga ana tjetër kapaciteti sanitar.
Kapaciteti sanitar mund të përcaktohet si numri maksimal i udhëtarëve që mund të
transportohen duke supozuar rrezikun minimal të infektimit, i cili varet nga:
- lloji i automjetit (p.sh. forma gjeometrike e tij, sistemi i ajrimit, lloji i shërbimit, etj.);
- distancimi social i vendosur;
- masat specifike të përdorura; dhe
- parametrat e tjerë të natyrës teknike dhe shëndetësore (p.sh.% e popullsisë së infektuar, etj.)
Faktori i mbushjes së automjeteve në këtë fazë të rihapjes është çështja kryesore. Në periudhën
afatshkurtër duhet të garantohen veprimet që synojnë mbrojtjen dhe distancimin individual.
Veprimi i parë mbi të gjitha është të zvogëlohet nevoja për të lëvizur, domethënë të kontrollohet
kërkesa për lëvizje, si në kohë ashtu edhe në hapësirë, duke u përpjekur të pakësojmë pik-et gjatë
ditës, ose duke u përpjekur, për aq sa është e mundur, ta modulojmë atë në lidhje me ofertën e
transportit, e cila domosdoshmërisht do të duhet të zvogëlohet, sa i përket kapacitetit total të
ofruar me të njëjtat mjete, për t’i përshtatur kapacitetin e nevojshëm sanitar.
Nuk do të jetë e mundur të imagjinohet rritje e frekuencës së shërbimeve (numri i automjeteve
që qarkullojnë në rrjet), si për arsye të organizimit në kompleks të shërbimeve të cilat, për
shembull, në rastin e transportit rrugor, ndikohen nga gjendja e bllokimit të rrjetit rrugor ashtu
edhe për shkak të kostos (opex dhe capex). Edhe në prani të ndonjë burimi, blerja e automjeteve
të reja ose mjeteve lëvizëse do të kërkonte kohë të konsiderueshme teknike pasi prodhimi i
tyre është i varur me porosinë specifike. Pra, në periudhë afatshkurtër, kjo hipotezë nuk është
e praktikueshme realisht. Nivelet e kërkesave që priten, tashmë në javët e ardhshme, madje
edhe pa lëvizje sistematike për arsye pune dhe ato që bëhen të tepërta nga mënyrat e punës nga
larg dhe puna onlain, në çdo rast do të ishin të papajtueshme me mundësinë për të garantuar
një distancim minimal në mungesë të masave të menaxhimit të kërkesave dhe riorganizimit
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të ofertave. Nga kjo pikëpamje, nëse supozohet detyrimi i mbrojtjeve individuale, ai mund të
ulej nën distancimin minimal prej 2,6 m të parashikuar nga OBSH në mungesë të maskave
(Dekreti i Kryeministrit i 11 Marsit 2020).
Mendohet se në fazën më të parë të rihapjes, edhe për të verifikuar “rezistencën” e transportit
kolektiv ndaj përhapjes së infeksionit, dhe, në të njëjtën kohë, për të fituar besimin e nevojshëm
të njerëzve, duhet të tregohet kujdes maksimal, për të rritur më pas gradualisht kapacitetin
sanitar. Në hipotezat më të mira, udhëzimet aktualisht më të pranuara në nivel kombëtar dhe
ndërkombëtar, nuk lejojnë të zbritet poshtë metrove (rasti i hekurudhave). Figura e mëposhtme
tregon një vendosje të mundshme të pasagjerëve për një vagon treni Stadler Flirt në të cilën
zbatohet një distancë rreth çdo pasagjeri prej 0.5m, d.m.th. një distancim minimale prej 1m.
Kapaciteti sanitar arrin në 50% të kapacitetit teknik. Nëse konsiderohet hapësira që ze një
pasagjer më këmbë për metër katror, kapaciteti sanitar mund të rritej pak. Problemi është edhe
më i dukshëm në rastin e autobuzëve urbanë, ku me një distancim prej 1m, kapaciteti sanitar
do të ishte i barabartë me 10-12 vende krahasuar me mbi 90 mesatarisht i disponueshëm në një
autobus tipik prej 12m (Figura 2).

Figura 1 – Konfigurim i vendeve në dispozicion në vagon treni me distancim minimal prej 1m.

Figura 2 – Konfigurim i vendeve në dispozicion në autobuz urban me distancim minimal prej 1m.

-- Natyrisht, distancat më të mëdha do të përkojnë me vlerat më të ulëta të kapacitetit sanitar.
Sidoqoftë, është e nevojshme të verifikohet, rast pas rast, nëse kushtet e udhëtimit në këmbë
konsiderohen të sigurta nga pikëpamja e sigurisë së transportit (shih p.sh. transporti rrugor
me mjete me goma) dhe/ose shëndetësor. Udhëzimet e MIT aktualisht në hartim e sipër
nuk e parashikojnë këtë mundësi.
-- Sidoqoftë, mbetet për t’u zgjidhur problemi i kontrolleve në mjet për respektimin e ngarkesës
dhe distancimin. Siç spjegon dokumenti i ASSTRA, mundësia e kontrollit të faktorit të
ngarkesës në se respekton kapacitetin sanitar, është disi i realizueshëm në transportin
hekurudhor; në transportin rrugor (në veçanti në transportin urban), është e vështirë
të imagjinohet se kush mund ta ketë përgjegjësinë për mospranimin e pasagjerëve ose
kapërcimin e stacioneve (regjimi “vetëm zbritje”), duke i bërë të pasigurta kohëzgjatjet e
udhëtimit.
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-- Për këtë qëllim, mund të imagjinohen një sërë masash dhe ndërhyrjesh, kryesisht integruese,
me nivel të ndryshëm të kompleksitetit/kostos:
-- sisteme sinjalizimi për masën e mbushjes së automjetit, të dukshme nga jashtë (numërues
i pasagjerëve).
• Mundësia për të informuar pasagjerin përpara se të vendosë të hyjë në automjet është një
faktor i fortë “parandalues psikologjik” që mund të mbështesë kompanitë me objektiv
ruajtjen e kushteve të sigurta brenda automjetit.
• E gjithë kjo mund të integrohet në një “App - aplikacion” të vetëm që të parashikojë, p.sh,
programimin paraprak nga përdoruesi, të pikës së ngjitjes dhe pikës së zbritjes (shih
dokumentin grupi tjetër i punës për informacion të mëtejshëm).
-- sinjalizime vertikale, të dukshme nga një distancë e konsiderueshme, që njoftojnë mbërritjen
e automjetit, për masën aktuale dhe potenciale të ngarkesës (duke përdorur edhe kode me
ngjyra), mbërritjen e automjetit vijues dhe për masën e ngarkesës relative, në mënyrë që
të orientojnë kërkest
-- dyer rrotulluese për hyrje para infrastrukturës, aty ku është e mundur dhe e realizueshme
(duke marrë parasysh kohën dhe kostot, të cilat duhet të korrigjohen për rikuperimin e të
ardhurave të humbura nga evazioni);
-- përfshirja e mundshme e personelit të ndërmarrjes. Eshtë e qartë se kjo mundësi do të duhet
të vlerësohet në bashkëpunim me sindikatat dhe kompanitë dhe me protokollet tashmë në
fuqi në nivelin kombëtar22 ;
-- përfshirja e personelit të forcave të rendit. Ky opsion ka kosto publike të madhe, duke
marrë parasysh angazhimin që do të kërkohej dhe nevojën për të vendosur stafin edhe në
detyra të tjera;
-- përcaktimi i sinjaleve të rrugës - afishe në dysheme, të stacioneve dhe të mjeteve të ndryshme,
për t’u treguar udhëtarëve ku të pozicionohen shpejt për të shmangur grumbullimet tipike
para dyerve ose në pjesën e pasme të vagonëve/automjeteve;
-- sistemi dixhital i rezervimit të ndenjëseve në bord (ka shembuj që po zbatohen në të gjithë
vendin) dhe bileta me emër;
-- Sistemet e kontrollit dixhital të biletave.
Në përgjithësi, për t’iu përgjigjur në mënyrë të duhur nevojave të Fazës 2, sistemi i menaxhimit
të transporteve duhet të integrohet sa më shumë të jetë e mundur (tip MAAS) me të gjitha
kompanitë e transportit që operojnë në një kontekst të vetëm territorial. Duhet të lejojë
përshtatjen e sistemit të rezervimit ndaj pikut të kërkesave dhe nevojës për të siguruar hyrjen
e automjeteve nga të gjitha stacionet/ndalesat në një mënyrë të barabartë dhe të efektshme.
Ky sistem do të ishte i dobishëm në çfarëdo fazë të ndërprerjes së sistemit (p.sh. emergjencë
22 - Protokolli i rregulloreve të masave për kundërshtimin dhe ndalimin e përhapjes së Covid-19 në mjediset e
punës”, i nënshkruar në 20 marsin e kaluar nga Shoqatat që sigurojnë transport dhe logjistikë dhe nga Organizatat e
sindakatave të sektorit dhe i miratuar nga Ministria e Infrastrukturave dhe Transporteve. Është për të vlerësuar për
transportin në distanca të mesme-të gjata edhe shtimi i kompetencave të drejtuesve të trenave lidhur me nevojën
për të kufizuar hipjen në tren të pasagjerëve. Kjo mundësi është parashikuar edhe për autobusët, për të cilët është
përcaktuar një kapacitet maksimal mbi të cilin duhet të ndalet hipja e pasagjerëve. Pra kompetencat e drejtuesit të
mjetit duhet të rriten në mënyrë të tillë që të verifikojë me shumë lehtësi momentin kur arrihet kapaciteti maksimal
i mjetit nëpërmjet risistemimit të kapacitetit të vetë mjetit, si thekson edhe raporti i Federturizmit (2020)
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për shkak të motit të keq ose ndërprerjeve të shërbimit). Kjo është një ndërhyrje që shton vlera
për të gjithë sistemin e transportit dhe për Rajonin dhe autoritetet lokale, përveç qytetarëve.
Po ashtu, është thelbësore të promovohet roli i menaxherëve të lëvizjeve në kompani/ente/
institucione, edhe atje ku ata nuk kanë qenë operativë deri më më sot. Ftojini kompanitë të
zhvillojnë sisteme transporti të kompanive me autobuz shërbimi për stafin e tyre ose shërbime
të tjera sipas kërkesës me rezervim.
Në një perspektivë më strategjike, për të shmangur largimin nga transporti kolektiv për të
përdorur mjetin e vet, është e nevojshme të garantohet dhe t’u bëhet e të kuptojnë përdoruesve,
se duke përdorur masat e nevojshme paraprake dhe qëndrime të përshtatshme, do të jetë e
mundur të udhëtohet në siguri, por edhe të investohet në rritjen dhe përmirësimin e cilësisë dhe
efikasitetit të transportit kolektiv në një mënyrë të tillë që, me rifillimin e plotë të aktiviteteve,
të paraqesë një sistem transporti tërheqës dhe, mbi të gjitha, elastik.
Në përgjithësi, për t’iu përgjigjur në mënyrë të duhur nevojave të Fazës 2, sistemi i menaxhimit
të transporteve duhet të integrohet sa më shumë të jetë e mundur (tip MAAS) me të gjitha
kompanitë e transportit që operojnë në një kontekst të vetëm territorial. Duhet të lejojë
përshtatjen e sistemit të rezervimit ndaj pikut të kërkesave dhe nevojës për të siguruar hyrjen
e automjeteve nga të gjitha stacionet/ndalesat në një mënyrë të barabartë dhe të efektshme. Ky
sistem do të ishte i dobishëm në çfarëdo fazë të ndërprerjes së sistemit (p.sh. emergjencë për
shkak të motit të keq ose ndërprerjeve të shërbimit). Kjo është një ndërhyrje që shton vlera për
të gjithë sistemin e transportit dhe për Rajonin dhe autoritetet lokale, përveç qytetarëve.
Po ashtu, është thelbësore të promovohet roli i menaxherëve të lëvizjeve në kompani/ente/
institucione, edhe atje ku ata nuk kanë qenë operativë deri më më sot. Ftojini kompanitë të
zhvillojnë sisteme transporti të kompanive me autobuz shërbimi për stafin e tyre ose shërbime
të tjera sipas kërkesës me rezervim.
Në një perspektivë më strategjike, për të shmangur largimin nga transporti kolektiv për të
përdorur mjetin e vet, është e nevojshme të garantohet dhe t’u bëhet të kuptojnë përdoruesve,
se duke përdorur masat e nevojshme paraprake dhe qëndrime të përshtatshme, do të jetë e
mundur të udhëtohet në siguri, por edhe të investohet në rritjen dhe përmirësimin e cilësisë dhe
efikasitetit të transportit kolektiv në një mënyrë të tillë që, me rifillimin e plotë të aktiviteteve,
të paraqesë një sistem transporti tërheqës dhe, mbi të gjitha, elastik.
Ndër masat e tjera është e mundur:
-- Të forcohet flota ekzistuese për transportin rrugor. Ndërhyrjet mund të përfshijnë23:
-- kërkesa, kur është e disponueshme, për qiradhënien e autobusëve pa shofer në kompanitë
e prodhimit të automjeteve;
-- Bërja fleksibël e përdorimit të autobusëve që përdoren për shërbime tregtare dhe me qira me
shofer, kërkesa për të cilët në këtë periudhë ka pësuar rënie drastike. Nga studimi i Federturismo

23 -Për të gjitha këto masa do të ishte e nevojshme një procedurë e thjeshtuar administrative, si për të favorizuar
kontratat me kompanitë e prodhimit të autobusëve, ashtu edhe për të hequr (përkohësisht) kufizimin e destinimit
të automjetit ku është e rëndësishme, dhe për të lejuar, ku është e nevojshme dhe e përshtatshme, përdorimin
e nënkontraktimit në kohën e duhur, duke i kushtuar vëmendje të madhe kërkesave të sigurisë teknike dhe
shëndetësore.
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2020 del se në këtë fazë ka një disponueshmëri të madhe të automjeteve, jo më pak se 15,000
autobusë, si pasojë e pothuajse rënies në zero të shërbimeve turistike dhe tregtare;
Nënkontraktimi i shërbimit kompanive aktive në sektorin e transportit rrugor të udhëtarëve.
të përmirësohen shërbimet “me thirrje/kërkesë”, plotësuese të shërbimeve të zakonshme
dhe përdorimin e automjeteve jo të linjave (taksi, NCC - automjet me qera me shofer) duke
parashikuar protokolle sanitare ad hoc (të cilat mund të monitorohen edhe nga klientët e
mundshëm dhe sistemet e mbrojtjes së drejtuesve) dhe politikat e përshtatshme të çmimeve
(tarifë unike, marrëveshje specifike, etj.).
të miratojë politika të orientimit të kërkesës bazuar në stimuj/masa frenuese ekonomike (çmimi
dinamik) për të nxitur zhvendosjen e kërkesave drejt të ashtuquajturave periudha “të buta”:
· Të dhënat në dispozicion për elasticitetin e kërkesës për çmimet e shërbimet LPT ose
Transportin në distancë të mesme tregojnë një lloj ngurtësie të kërkesës (e cila për këtë
arsye nuk duhej të ndryshonte shumë). Sidoqoftë, nuk mund të neglizhohen edhe kushtet
e ndryshuara ekonomike dhe sociale të familjeve, të cilat mund të kenë probleme të
përballin koston e lëvizjes private dhe nuk kanë më alternativën e të ashtuquajturës
bashkëndarje të lëvizjeve. Këtij fenomeni i shtohen kritikat ekonomike para-Kovid
të kategorive më pak të favorizuara për të cilat (Transporti Publik) është e vetmja
alternativë e perceptuar. Në këtë aspekt do të ishte e rëndësishme të kryhej një studim
me mbështetjen e Rajonit dhe/ose bashkive që të ofrojë specifikime mbi zgjedhjet e
mundshme të familjeve dhe të verifikojë elasticitetin e kërkesës lidhur me çmimin dhe
të ardhurat në mënyrë që të formulohen parashikime për ndryshime të mënyrave (shih
pikat e mëparshme). Sidoqoftë, duhet të merret në konsideratë edhe fakti që, për organet
publike mund të jetë e vështirë të procedohet me caktim buxheti shtesë të nevojshme
për të kompensuar të ardhurat e humbura nga biletat dhe aktivitetet shtesë (qëndrim,
parkimi, etj.) për shkak të përparësive të tjera të momentit.
futje e politikave të parkimit, të cilat duhet të orientojnë përdorimin efikas të tokës publike
dhe monitorimin me kujdes të respektimit të rregullave të hyrjes në ZTL (Zona me Trafik
të Kufizuar) dhe parkimit të makinave, furgonëve dhe automjeteve të rënda në mënyrë që të
kufizohet bllokimi dhe të frenohet rritja e kostos së përgjithësuar të transportit dhe ndotja.

Është me vend të vërehet se politikat që kërkojnë ndërhyrje të tipit tarifar, duhet të shoqërohen
me rishikimin e kontratave ekzistuese të shërbimeve, të cilat aktualisht, si normë, kufizojnë
mundësinë ose leverdinë e kompanive që të praktikojnë politika të ndryshueshme të çmimeve.
Përveç masave të parashikuara nga protokolli i 20 Marsit 2020 (me ndryshimet vijuese) të
nënshkruar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit me shoqatat e punëdhënësve dhe
organizatat sindikale të kategorive, mund të parashikohen ndërhyrjet shtesë vijuese24 .

24 -Protokolli parashikon: 1) Pastrim dhe higjienizim të përditshëm dhe dezinfektim periodik të autobusëve; 2)
distancim i sediljes së shoferit nga udhëtarët; 3) Pezullimi i aktivitetit të shpërndarjes së biletave nga shoferi; 4)
Pezullimi i shitjes dhe kontrollit të biletave të udhëtimit; 5) Hyrje dhe zbritje e pasagjerëve nga dyert e mesme dhe
të pasme me kohë ndalimi të përshtatshme për të shmangur kontaktin ndërpersonal; 6) Distanca e sigurisë midis
udhëtarëve; 7) Komunikimi pasagjerëve duke ju njoftuar nevojën për të mbajtur distancën e sigurimit, dhe kur
kjo nuk është e mundur, për të veshur PPE-të posçme me një njoftim se mosrespektimi i këtyre dispozitave mund
të çojë Autoritetin Kompetent në pezullimin e ushtrimit të atij shërbimi transporti .
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Ndërhyrjet në transport

-- Ndërhyrje për menaxhimin e kërkesave për kontrollin e flukseve në mënyrë që të zvogëlohen
piket e kërkesave duke i rishpërndarë në kohë;
-- Puna e shkathët dhe puna në distancë (për të moduluar nivelin e përgjithshëm të kërkesave);
-- Riorganizimi i orareve të hapjes së njësive të aktiviteteve dhe/ose rimodelim i turneve të
hyrjes/daljes në/nga qendra e aktivitetit (për të zvogëluar piket e kërkesave është e nevojshme
të shpërndahen kërkesat e periudhave të pikut në një interval më të gjatë kohor);
-- Hartimi i tabelave të koordinimit publik-privat;
-- Rivendosje e figurës së Menaxherit të Lëvizjeve për organizimin dhe koordinimin e
lëvizshmërisë në kompani/organizata/institucione;
-- Kufizimi me orë i biletave të udhëtimit (pra i përdorimit të transportit publik) në lidhje me
arsyen për lëvizje, përfshirë kartat e abonimit dhe biletat e integruara;
-- Biletat me emër.

Ndërhyrje organizative dhe menaxhimi të ofertave

-- Promovim financiar për përdorimin e biçikletave dhe mikro-lëvizjes (për të ulur pikun e
kërkesave maksimale në TP, për bashkëveprim mes personave dhe për të ulur përdorimin
e automjetit personal)
-- Krijimi i sistemeve publike të përdorim të përbashkët të biçikletave (në parkime dhe/ose
lënie të lirë) me njoftime për përdoruesit për metodat e përdorimit nga pikëpamja higjienike
(përdorimi i dorezave dhe/ose pastrimi i mjetit) dhe detyrim, nga ana e menaxhuesit, për të
kryer dezinfektimin e automjeteve dhe strukturave, të monitoruara edhe përmes gjurmimit;
-- Futja e sistemeve të transportit me përdorim të synuar dhe të përshtatur (sipas kërkesës/
rezervimit të individit ose për ndërmarrje/grupe të përdoruesve), autobusë të veçantë për
punëtorët, në koordinim me ndërmarrjet ose grupe të ndërmarrjeve;
-- Identifikimi i rrugëve të rezervuara për transportin publik (për të rritur shpejtësinë
komerciale për shkak të rritjes së bllokimeve të rrjetit rrugor);
-- Identifikimi i rrugëve për çiklizëm dhe lëvizjen e këmbësorëve25,
-- Organizimi i hipjes/zbritjes nga automjetet për të shmangur përplasjen e udhëtarëve;
-- Përdorimi i një sistemi të posaçëm sinjalizimi horizontal dhe vertikal për të garantuar
distancimin korrekt, në tokë (ndalesa dhe stacione) dhe në bordin e automjeteve (për
ndalesat urbane sugjerohet të vendoset numër në vendet e pritjes së mjetit ose të përcaktohet
drejtimi i mbajtjes së radhës);
-- Përdorimi i “drop-off-only” (vetëm zbritje) në rast të arritjes së kapacitetit të parashikuar dhe
deri në zvogëlimin e ngarkesës (mund të zgjidhet duke menaxhuar numrin e ndalesave të
itinerarit dhe duke supozuar një sistem përshtatës, i cili lejon të mbulohen të gjitha ndalesat
me më shumë udhëtime; p.sh. shërbimi nga Bitonto);
-- Në sistemet fikse, identifikimi dhe sinjalizimi në tokë, i itinerareve që duhen ndjekur për
hyrje dhe dalje në/nga mjetet, duke ndarë dy itineraret;
-- Për linjat urbane, zvogim i numrit të ndalesave për udhëtim ose ndryshim i ndalesave në bazë

25 -Me futjen e mundshme të rrugës dykahëshe vetëm për biçikleta në rrugë njëkahëshe (për t’u zbatuar në nivel
ministror, në rrugë me kufi shpejtësie 30 km/orë dhe gjerësi minimale prej 4.25m sipas NCDS, në fazë diskutimi.
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të periudhës kohore mes tyre dhe inkurajim i park-and-ride (parko dhe-udhëto me biçikletë);
-- Krijim i itinerarëve të drejtpërdrejta (point-to-point) mes pikave me qarkullim më të madh;
-- Lejoni transportin e biçikletave/skuterëve në mjetet e transportit publik.

Ndërhyrjet shëndetësore

-----

Detyrimi për të përdorur maska dhe doreza (përdoruesit dhe personeli i shërbimit)26;
Disponueshmëria e shpërndarësve me produkte pastruese (në bord dhe në mjedise);
Mbrojtja e personelit (p.sh. mbrojtja/izolimi i sediljes së shoferit);
Pastrimi, higjienizimi dhe dezinfektimi i automjeteve, hapësirave të pritjes, shërbimeve
higjienike, zyrave të biletave, totemeve dhe shpërndarësve automatikë të biletave;
-- Kontrolli i pastrimit, higjienizimit dhe dezinfektimit (me zëvendësim të mundshëm) të
filtrave të kondicionerëve të ajrit;
-- Trajnimi dhe edukimi i sjelljes të përdoruesve dhe stafit.

Ndërhyrjet teknologjike dhe infrastrukturore

-- Futja e kontrollit të semaforit me sisteme prioritare për transportin publik;
-- Shmangie e pagesës së biletave të udhëtimit në bord, duke favorizuar (gjithashtu me stimuj
çmimi) pagesa pa bileta (ticketless) ose në internet (ndërhyrje strukturore);
-- Futja e dyerve rrotulluese për menaxhimin dhe kontrollin e hyrjes në terminale;
-- Sistemet e monitorimit të flukseve të kërkesës në hapësirë dhe kohë, duke iu referuar
veçanërisht frekuentimit të transportit publik (aktivitet i domosdoshëm dhe strategjik për
programimin optimal dhe përshtatës të shërbimeve, por edhe për rindërtimin e zinxhirit
të infeksionit) [Ndërhyrje strukturore, edhe lidhur me forcimin e politikave eventuale të
integrimit tarifor];
-- Sistemi i prenotimit të udhëtimit (me ndalesa të hipjes dhe ngritjes), duke shoqëruar
pasagjerin e vetëm me udhëtimin relativ të shërbimit të transportit27.
-- Sistemet e informacionit në kohë reale për oraret/destinacionet përmes TIK-ut dhe të
dukshme edhe nga jashtë dhe nga larg;
-- Mundësi për operatorin/ndërmarrjen për të ndryshuar organizimin e brendshëm të
automjetit:
-- Vendosja e mundshme e ndarësve me material të përshtatshëm (p.sh. pleksiglas) midis
rreshtave paralele të sediljeve të dobishme me distancim shoqëror/fizik (sipas llojit të mjetit:
hekurudhor, autobus urban, autobus periferik, pullman, etj.)28 .
-- Praktika identifikimi të qartë të vendeve që mund të përdoren. Kur është e mundur, në

26 - Rritja e personelit udhëtues në detyrë në fazën 2 mund të lindë probleme në furnizimin me material. Prandaj
do të ishte e nevojshme të përfshiheshin ndërmarrjet që operojnë shërbime të transportit të udhëtarëve me rrugë/
hekurudhë midis subjekteve që mund të përdorin procedurat e centralizuara për blerjen vetë të pajisjeve.
27 -Përdorimi i kësaj praktike mund të inkurajohet në shërbimet me një ofertë të padiferencuar, në veçanti kur
frekuenca e udhëtimeve nuk është e lartë dhe në çdo rast për autobusët vetëm me vende ulje, pra në shërbimet
jashtë-urbane dhe në linjat kombëtare dhe ndërkombëtare të autobusëve.
28 -Do të ishte e nevojshme një procedurë e thjeshtuar administrative në marrëdhëniet me Zyrat e Motorizimit
Civil të afta për ta bërë këtë dispozitë funksionale.
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shërbime jashtë-urbane (dhe në linjat kombëtare dhe ndërkombëtare të autobusëve, por në
këtë rast masat duhet të jenë homogjen në nivel kombëtar/europian), do të ishte edhe më
efikase të mbahen të instaluara vetëm vendet e përdorshme, në mënyrë që të favorizohet
shpërndarjen e saktë e pasagjerëve në bord të automjeteve29.
Sistemet sensoriale për kontrollin e temperaturës së pasagjerëve dhe stafit përpara hipjes në
mjetet e transportit (p.sh. termo-skaneri);
Ndërhyrjet në sistemet e kondicionimit të ajrit dhe ventilimit mekanik:
kontrolloni filtrat dhe zëvendësoni ato nëse është e nevojshme;
rritni rrjedhën e ajrit të injektuar dhe të përdorur;
shmangni riciklimin e ajrit;
kontrolloni zonimin e saktë të kushteve të presionit dhe rrugëve të rrymave të ajrit;
kontrolli i lagështisë relative;
verifikimi i fizibilitetit teknik dhe ekonomik të alternativave të mundshme dhe/ose veprimeve
plotësuese të ndërhyrjeve në sistemet e kondicionimit të ajrit (p.sh. ndryshime në dritarezat
dhe marrjen e jashtme të ajrit, etj.)
aktivitetet e mirëmbajtjes.

Për sa i përket rolit të kondicionimit dhe sistemeve të kondicionimit të ajrit në rrezikun e
transmetimit dhe metodave të përshtatshme të menaxhimit, i referohet kapitullit specifik
“Impiantet e kondicionimit të ajrit dhe ventilimi mekanik, ventilimi hibrid dhe natyror,
shërbimet higjienike”. Një rol të rëndësishëm luan ventilimi, i cili vepron sipas mekanizmave
të hollimit dhe largimit të ajrit të kontaminuar.
Për sa i përket mjeteve të transportit, për shkak të numrit të madh të sistemeve të impianteve
për kondicionimin e ajrit dhe mënyrat e futjes së ajrit, duhet të vlerësohet rast për rast mënyra
më efikase e largimit të ajrit të kontaminuar nga agjentët patogjenë të emetuar nga pasagjerët
e mundshëm të prekur nga SARS-Cov-2 në vartësi të mekanizmit termofluidodinamik.
Sipas një logjike të ngjashme me sistemet e “ventilimit të personalizuar”, largimi i ajrit duhet
të jetë sa më shumë të jetë e mundur pranë ndotësve dhe futja e ajrit duhet të shmangë sa më
shumë të jetë e mundur transmetimin e mundshëm të viruseve te pasagjerët e tjerë. Këto
konsiderata mund të ndikojnë edhe në vendosjen e ndenjëseve që do të përdoren në kombinim
me masat e distancimit. Sa i përket rrjedhës së përgjithshme të ajrit, aty ku është e zbatueshme,
do të garantohet që zonat me ndotje specifike më të madhe, për shembull përthithjet e ajrit, të
vendosen në depresion krahasuar me zonat fqinje.

Strategji të komunikimit

Në këtë fazë, është e nevojshme të bëhet i qartë dhe efikas komunikimi i rregullave të reja për t’u
respektuar në kuadrin e lëvizjeve urbane dhe të “lidhen” udhëtarët me menaxherët e shërbimit
dhe infrastrukturat. Mund të përdoren forma të ndryshme të komunikimit dhe t’i drejtohen
synimeve të ndryshme të popullsisë:

29 -Siç tregon Federturismo (2020), ky do të ishte një mjet shtesë i cili, si për numrin maksimal të pasagjerëve, do
të lejonte të kufizonte objektivisht transportin e pasagjerëve të tjerë, përveç atyre që tashmë kanë zënë pozicionin
e treguar në mënyrë të qartë në pjesën e brendshme të automjeteve.
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-- strategji komunikimi e bazuar në teorinë nudge, ose “hosten” ose “nxitje me fjalë të mirë
e të ëmbël” shqip. Nudge nuk janë urdhra ose ndalime. Qëllimi është të përpiqemi të
përmirësojmë mirëqenien e njerëzve duke i orientuar vendimet e tyre e duke ruajtur lirinë
e zgjedhjes (e ashtuquajtura “kujdestari me liri”). Pra nxitje e përdoruesve për të përdorur
App-e vullnetarisht për përfitimet që mund të rrjedhin për komunitetin.
Vlerësim i pranueshmërinë sociale dhe ideimi i mekanizmave stimuluese edhe ekonomike, siç
janë çmimet ose llotaritë për ata që instalojnë softuerin e menaxhimit të lëvizshmërisë. Një mjet
mund të jetë përfshirja e sponsorizuesve për të ulur “koston” e iniciativës dhe për të promovuar
konsumin ose lidhjes në rrjet (kupona blerje, giga të dhuruar nga operatorët telefonikë, etj.).
Për të ndërhyrë në mënyrën më të përshtatshme, mund të jetë e nevojshme, para së gjithash,
të analizohet gjendja e pajisjeve teknologjike tek shtresat më të ndjeshme të popullsisë (të
moshuar, të sëmurë, familje me të ardhura të ulëta, etj.) dhe të vlerësohet raporti kosto-efiçencë
i ndërhyrjeve të mundshme të përforcimit. Të kontrollohet efikasiteti i kostos së kësaj nisme
krahasuar me të tjera të mundshme për grupet e popullatëst të intresuar.
Protokolli i parashikuar për masat sanitare mund të gjenerojë probleme të shumta organizative
(pezullimi i shërbimit, mbyllja e hapësirës, etj.). Është e nevojshme të përdoren shërbime të
komunikimit në kohë (mundësisht real-time në kohë reale) për të lejuar që përdoruesit të
riorganizojnë zgjedhjen e mënyrave dhe të lëvizjes, duke shmangur kohën e gjatë të pritjes
dhe grumbullimet e mëdha (të shihet nevoja për një sistem informacioni për përdoruesit).
-- Në çdo rast, do të jetë e nevojshme një fushatë e përshtatshme për të bërë të vetëdijshme
klientelën dhe përdoruesit, të cilët do të informohen në mënyrën e duhur për nevojën për
t’u pajisur e për të përdorur pajisje mbrojtëse në bordin e automjeteve (maska dhe doreza),
që përputhen me kërkesat e specifikimeve tekniko-rregullatore.

Shpërndarja e mallrave në zonat urbane.

Pjesa më e madhe e trafikut në zonat urbane vjen nga shpërndarja e mallrave. Është thelbësore të
planifikohen me kohë strategji të shpërndarjes ë mallrave në përputhje me nevojat e menaxhimit
të trafikut gjatë orëve të pikut. Bëhet e nevojshme të përgatitet një plan për shpërndarjen e
mallrave që të përfshijë edhe periudha kohore specifike kohore dhe ndërhyrje në menaxhimin
e logjistikës urbane, përmes një App (aplikacioni) për konsolidimin e dërgesave të vogla.
“Tregtia në fqinjësi”, e organizuar nga larg, e cila është përhapur në këtë periudhë lock down
(bllokimi) është një përvojë që duhet të ruhet pasi ul nevojën për shvendosje duke ruajtur
kërkesën për blerje nga familjet për njësitë e shitjes të vendosura në një zonë urbane. Sa i përket
tregtisë në internet, është e nevojshme të përcaktohen protokollet e shpërndarjes të cilat në këtë
fazë nuk rëndojnë qarkullimin urban të automjeteve.

Shtresat e ndjeshme të popullsisë

Është e nevojshme të parashikohen masa dhe shërbime ad hoc (të posaçme) për shtresat më të
ndjeshme të popullsisë, të moshuarit dhe invalidët. Këto shtresa përkojnë edhe me ato me rrezik
më të madh infektimi dhe, shpesh, më pak të pasura. Për këtë lloj shërbimi është e nevojshme
të imagjinohen protokolle më të rrepta lidhur si me masat mbrojtëse të detyrueshme ashtu
edhe me aktivitetet për mbrojtje sanitare dhe monitorim edhe përmes sistemeve të gjurmimit,
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përveç ndërhyrjeve specifike të diktuara nga nevojat e lëvizjes (shih më lart).
Nga ky këndvështrim, politikat e bashkë-strehimit do të lejonin racionalizimin e kostove
dhe bërjen më efikase të shërbimit të ndihmës (shëndetësore dhe sociale) të kësaj kategorie të
popullsisë, me mundësinë e një kontrolli dhe gjurmueshmërie më të madhe.
Edhe për këtë lloj përdoruesish do të ishte e nevojshme të integrohen informacionet tashmë të
disponueshme në shërbimet sociale me anketa specifike.

Pika të tjera reflektimi

-- Sistemi i ofertës së shërbimit TPL ka ngurtësi të caktuara që nuk e bëjnë lehtësisht të
zgjerueshëm dhe të modifikueshëm në terma afatshkurtër
-- Kush do të jetë përgjegjës për kontrollet e hyrjes në transportin publik? Është e nevojshme
të identifikojë masat e nevojshme dhe kostot përkatëse.
-- Ka implikime mjedisore të zhvendosjes së mundshme të flukseve të mëdha nga TPL në
automjete, duhet të forcohen sistemet e zbulimit dhe kontrollit në zonat urbane (mirëmbajtja
e njësive të monitorimit të cilësisë së ajrit, zëvendësimi i filtrave, etj.)
-- Për transportin në rrjet fiks, të gjykohet për rolin, mundësitë dhe mjetet e menaxherit të
infrastrukturës, që është vendimtare për rimodelimin e fashave orare dhe riplanifikimin e
ofertës, si dhe për kryerjen e kontrolleve dhe të masave sanitare.

Transporti ajror dhe aeroportet

Kompetenca në sektorin ajror dhe aeroportual i referohet plotësisht MIT dhe ENAC. Për
të garantuar, rifillimin e fluturimeve ajrore në siguri, ENAC, me një këshillim shëndetësor
epidemiologjik, po harton një “Protokoll të Përgjithshëm Covid në Aeroporte”, i cili përmban
udhëzime, që zenë fill tek parimi masave parandaluese, mbi mënyrat e punës së operatorëve në
siguri (masat për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë së punonjësve të aeroportit gjatë emergjencës
së koronavirusit) dhe që përcakton njëkohësisht procedurat që duhet të respektojnë pasagjerët në
portat nisje-mbërritje dhe nisje, me vëmendje të veçantë në vendet ku zakonisht ka grumbullime
të njerëzve. Protokolli i përgjithshëm duhet të përdoret, edhe për homogjenitet operativ, për të
përgatitur “Protokollin Covid në Aeroporte” të cilin çdo menaxher aeroporti duhet ta zbatojë,
(dhe Enac ta miratojë) bashkë me operatorët e pranishëm në zonat nisje-mbërritje, gjithmonë
mbështetur në këshillimet sanitare epidemiologjike. Në fazën 2, për të garantuar rifillimin e
trafikut ajror në siguri shëndetësore dhe të qëndrueshëm ekonomikisht, pikërisht ENAC, bashkë
me MIT dhe rajonet, do të vendosin për trafikun tregtar dhe të mallrave, për planin e hapjes së
aeroporteve (sidoqoftë, një për Rajon). Rajoni i Puljes mund kontribuojë në vendimet edhe në
rolin e tij si pronar i Kompanisë së Menaxhimit. Nga pikpamja e ofertës për lidhjet rajonale,
nevojitet një analizë e thelluar për hapjen e aeroportit të Brindizit, aktualisht jo operativ.
Rregulloret në sektorin ajror dhe aeroporteve dhe rregullat e distancimit social/ fizik janë në
kompetencë vetëm e vetëm të enteve rregullatore kombëtare dhe ndërkombëtare (EASA, ICAO).
Sa i përket portave të nisje-mbërritjes nga/në aeroportet dhe territoret e aeroportit, mund
të zbatohen rregullat për përdorimin e transportit publik, të përcaktuara në paragrafët e
mësipërm. Po ashtu do të jetë e nevojshme të zbatohen sisteme për racionalizimin kërkesave
dhe për ndërveprim kërkesa-oferta për vendet turistike, të cilat nuk lidhen me linja publike.
Për ndërhyrjet e mundshme të shih paragrafin e veçantë
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Transporti detar dhe turistik

Kompetenca në sektorin detar, lidhur me lundrimin, përveç MIT dhe Kapitenerisë së Portit, i
referohet organeve ndërkombëtare mes të cilëve IMO (Organizata Ndërkombëtare Detare). Në
këtë periudhë, portet, të cilat sidoqoftë mbetën të hapura për të garantuar funksionin logjistik
për trafikun e mallrave dhe atë të nevojshëm për të garantuar vazhdimësinë territoriale, janë
pajisur me protokolle për menaxhimin e emergjencës shëndetësore për mbrojtjen e punonjësve.
Shërbimet e transportit të udhëtarëve kanë pësuar ngadalësim të ndjeshëm. Mbetën operative
vetëm lidhjet e përcaktuara si thelbësore. Në Pulje, lidhjet me Ishujt Tremiti hyjnë në rastin e
vazhdimësisë territoriale.
Megjithëse njësitë detare për trafikun e pasagjerëve, duke marrë parasysh edhe kufizimet e
parashikuara për lëvizjen në këtë fazë të parë sidoqoftë në sezonin e ulët, janë të pajisura
me hapësira, madje edhe të hapura, për të kufizuar ekspozimin ndaj sëmundjeve infektive, u
përgatitën protokollet e duhura për të garantuar sigurinë e pasagjerëve, të shoferëve (në tragetet
Ro-Ro ku ka transport të përzier mallra dhe pasagjerë) dhe ekuipazhit.
Masat paraprake të cilat do të duhet të intensifikohen, pas rihapjes progresive të lëvizjeve, janë:
-- Detyrimi i pajisjeve sanitare për personelin e bordit dhe udhëtarët;
-- Kufizimet e hapësirave në bord me sinjale të posaçme vertikale dhe horizontale;
-- Organizimi i rrugëve të ngjitjes / zbritjes në traget;
-- Pastrime dhe dezinfektime të shpeshta, veçanërisht pastrimi i dorezave të dyerve, parmakëve,
dorezave të ashensorit, telekomandave dhe tavolinave;
-- Higjienizimi i lokaleve me operacione gjurmimi;
-- Udhëzime të hollësishme për ekuipazhin si të parandalojnë rreziqet dhe të menaxhojnë
çfarëdo person me simptoma të ngjashme me gripin dhe/ose që i atribuohen infeksionit;
-- Postera dhe fletëpalosje, edhe në gjuhë të ndryshme, që promovojnë masat parandaluese
(larjen e duarve, distancimin shoqëror dhe etiketën e kollitjes) siç këshillohet nga autoritetet
shëndetësore.
Po ashtu, në koordinim të ngushtë me autoritetet kompetente, është e nevojshme të parashikohet
për secilin lloj të mjeteve, kapaciteti i duhur sanitar lidhur me periudhën e përdorimit dhe
shpejtësinë e lundrimit.
Ka një pasiguri të madhe lidhur me ofertën e lundrimeve në muajt e ardhshëm. Shumë kompani
lundrimi turistike kanë pezulluar aktivitetet dhe nuk vërehen nisma për të standardizuar
procedurat e menaxhimit të tyre lidhur me fazën 2. Për shembull, më 9 prill, një nga kompanitë
kryesore të lundrimit pezulloi aktivitetet deri në qershor 2020. Neni 6 i Dekretit të Kryeministrit,
dt 26/4/2020 parashikon norma specifike në këtë drejtim.
Në veçanti janë pezulluar lundrimet për anijet që mbajnë flamur italian dhe është ndaluar
ankorimi për ato që mbajnë f lamur të huaj. Në këtë pikëpamje, është i nevojshëm një
bashkëpunim me organet përkatëse dhe kompanitë për të kuptuar si dhe nëse do të zhvillohet
skenari pas rihapjes, duke pasur parasysh se menaxhimi i shëndetit të pasagjerëve në bord
mbetet në krye për kompanitë e lundrimit. Sidoqoftë, si në nivel ndërkombëtar (IMO) ashtu
edhe në nivel të BE, janë shpërndarë protokollet për menaxhimin e aktiviteteve të personelit
në bord që përballojnë emergjencën.
Për rifillimin e aktiviteteve, nga ky këndvështrim, është e domosdoshme për terminalet
detare për zbarkimin e pasagjerëve, të identifikojnë procedurat për të minimizuar rrezikun e
infektimit, ose përhapjen e mundshme të virusit në tokë.
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Në veçanti, theksohet nevoja për të garantuar distancimin korrekt midis udhëtarëve, por edhe
përdorimin e pajisjeve të mbrojtjes individuale, ndarjen e flukseve në mbërritje dhe nisje nga
terminali me kontrollet përkatëse të temperaturës. Në veçanti, sa ju përket trageteve Ro-Ro (me
ngarkim-shkarkim horizontal), si për pasagjerët ashtu edhe për makinat, do të ishte me vend të
parashikohej një sistem thirrje për imbarkim përmes një App ose SMS, për të shmangur pritjet
në hapësira të mbyllura, pra grumbullimin e njerëzve.
Për pjesën që mbetet, megjithëse me disa ndryshime, procedurat nuk duhet të ndryshojnë
shumë nga ato të terminaleve të tjerë të transportit si aeroporte ose stacione dhe sa i përket
zhvillimit të operacioneve të hyrje/daljes në/nga terminali, check-in, përveç pritjes. Prandaj,
bazohet në përcaktimet e dhëna në paragrafët e mëparshëm.

Turizmi dhe aeroportet

Në këtë skenar, portet turistike dhe zbarkimet turistike përfaqësojnë një pikë nyje të sigurisë
dhe për këtë arsye ato duhet padyshim t’u përshtaten rregullave anti-Korona të frenimit të
virusit.
Pra emergjenca pandemike dikton që portet turistike dhe detare të riformulojnë disa praktika,
me qëllim që të vazhdojnë të operojnë në këtë kuadër të vështirë sanitar dhe higjienik, duke
mbrojtur ndërkohë shëndetin e të gjithëve: personelit të shërbimit, lundruesve, armatorëve
dhe ekuipazheve.
Objektivi është të zbatohet në mënyrë efikase një program në gjendje të bashkojë sigurinë e
klientëve dhe stafit me menaxhimin e flukseve, të cilat lidhen me tranzitin e mjeteve lundruese,
imbarkimin e njerëzve në bord dhe zbarkimin dhe të gjithë aktivitete kolaterale, si restorante
dhe shërbime të ndryshme. Portet dhe marinat duhet të përgatiten për të mirëpritur armatorët
(sipërmarrèsit detarë) dhe atyre u duhet bërë e mundur të shkojnë në skelë. Për këtë, në shtojcën
përkatëse jepen disa tregues operativë.

Shënim përfundimtar: Ndërhyrjet e përgjithshme strategjike për
lëvizjen në mbështetje të lidhjevet midis terminaleve të transportit
dhe destinacioneve turistike

Siç është përmendur më lart, në përgjithësi, konsideratat mbi transportin rajonal zbatohen
edhe për terminalet e mënyrave të tjera të transportit në distanca të mesme - të gjata, si ai
hekurudhor, detar, ajror, si dhe për aktivitete argëtimi.
Padyshim, duke iu referuar mjeteve të transportit dhe shërbimeve jashtë-rajonale, çfarëdo
sugjerim duhet të jetë në përputhje me indikacionet në nivel kombëtar. Prandaj, është e
nevojshme të vazhdohet në përputhje me udhëzimet e propozuara nga MIT, të cilat janë në
fazën e miratimit.
Është e dobishme, edhe në perspektivën e rritjes së shërbimeve për turistët, të specifikohen
veprime për të mbështetur lëvizjet në sektorin e turizmit, të tilla për të rritur larminë e ofertave
të transportit krahasuar me ekzistueset në vend. Në veçanti, është e rëndësishme të mbështeten
lidhjet nga terminalet kryesore të transportit (porte, aeroporte, stacionet e mëdha hekurudhore)
me zgjidhje elastike dhe përshtatëse në gjendje të kënaqin lidhjet me strukturat e pritjes ose
zonat e territorit që nuk shërbehen nga shërbimet e rregullta dhe të planifikuara dhe të forcohen
kontrollet shëndetësore përkatëse.
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Për këtë qëllim, mund të jenë të nevojshme masat e mëposhtme:
-- Identifikimi i më shumë shërbimeve kapilare në përputhje me hartën e hapjeve të strukturave
turistike jashtë perimetrave urbane (lagje, qyteza, fshatra turistikë, ferma, agroturizme,
etj.). Në të vërtetë, është e rëndësishme të rimendohet oferta e lëvizjeve për qëllime turizmi,
duke marrë parasysh ekspozimin më të madh ndaj rrezikut, që lidhet me procedurat e
transferimit, të cilat duhet të minimizohet.
-- Promovimi i një platforme për racionalizimin e udhëtimeve dhe integrimin e shërbimeve
(si MAAS) për të favorizuar lidhjet e drejtpërdrejta me destinacionet kryesore turistike
përmes personave të kualifikuar që plotësojnë kërkesat shëndetësore të parashikuara. Pra,
është e domosdoshme të përcaktohen shërbime integruese, të drejtpërdrejta dhe të kërkesave
ose rezervimeve, bazuar edhe në aplikacionet e IT, për të cilat turistët paraqesin nevojat e
tyre për të lëvizur përpara se ato të shpallen, sistemi informatik mbledh kërkesat, por edhe
ofertën e transportit duke përcaktuar edhe tarifën për të kryer transferimin nga terminali
në destinacion. Oferta futet në portal dhe mund të formulohet nga operatorët e transportit
(privat ose publik), nga operatorët turistikë, duke iu referuar strukturës së tyre ose në
konsorcium me struktura të tjera, nga konsorciumet e operatorëve të sektorit ose nga agjencitë
e vogla (pro-loco). Pajtimtarët në këtë shërbim duhet të garantojnë respektimin e normave të
sigurisë anti-Kovid të përcaktuara nga udhëzuesit kombëtare dhe të enteve lokale.
-- Sistemi i menaxhimit të trafikut në hyrje dhe dalje të terminaleve për të shmangur bllokimet,
duke pasur parasysh përdorimin më të madh të mjeteve personale të transportit ose sidoqoftë
të mjeteve individuale të transportit jo të linjave;
-- Rritje të kontrolleve dhe verifikimeve në protokollet sanitare të mjeteve në dispozicion tek
makinat me qira;
-- Stimulim i mikro-lëvizshmërisë dhe formave individuale jo-ndotëse të lëvizjes në terminale
(biçikleta me motor, skuterë elektrikë,e-biçikleta, pra biçikleta elektrike, me bagazh, etj.);
-- Futja e sistemeve të parko-merr biçikletë, me stacione biçikletash në dispozicion të turistëve
me makina.

Shtojca: Specifikime për Turizmin Argëtues (Rekreativ)

Ka shumë veprime që duhet të zbatohen për të lejuar rifillimin e turizmit detar (shih kapitullin
specifik). Përveç rregullave të treguara nga DMPC-të e ndryshme në fuqi, mundur të theksohen
disa rregulla që duhen respektuar, në bord, në tokë për marinarët, për operatorët profesionistë
dhe infrastrukturat tokësore që ju shërbejnë marinarëve dhe/ose zbarkimeve turistike.
Sa i përket operacioneve të ankorimit dhe parkimit pasues në kalatë, mund të thuhet me siguri
se midis operatorëve të përfshirë në operacionet e ankorimit dhe ekuipazhit të anijeve dhe
midis vetë anijeve në ankorim, krijohet natyrshëm një distancë fizike më e madhe se një metër,
e kërkuar nga normat higjieniko-sanitare. Pra, parkimi në port tashmë është në vetvete një
garanci e distancimit shoqërore midis ekuipazheve.
Në bord
-- Ngjitja në bord duhet të lejohet vetëm për subjektet me negativitet të provuar ndaj
COVID-19. Nëse njerëzit nuk i përkasin të njëjtës bërthamë familjare, ata duhet t’i deklarojnë
komandantit të njësisë se nuk gjenden në kushte të tilla rreziku të mundshëm me anë të një
auto certifikimi që duhet të paraqitet për çdo kontroll;
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-- Për të siguruar distancën midis personave në barkë, duhet të zbatohen masat për të uljen e
numrit të pasagjerëve në varësi të kapacitetit fizik të homologuar të barkave, me një numër
minimal të lejuar prej dy pasagjerësh. Kufizime të tilla mund të hiqen vetëm nëse në bord
ka persona nga e njëjta familje bashkëjetuese.
-- Në rast të pranisë së njerëzve që nuk i përkasin të njëjtës bërthamë familjare, kapiteni i
anijes duhet të ketë gati masat e duhura për të distancuar njerëzit të paktën një metër në
ndenjëset, zbatimin e masave themelore të kufizimit, si për shembull, afishe për distanca të
ndenjëseve, ulje me turne.
-- Kapiteni duhet të kontrollojë çdo ditë temperaturën e personave si përpara ngjitjes ashtu
edhe gjatë qëndrimit.
-- Kapiteni duhet të monitorojë gjendjen që tualeti në bord të përdoret pas një intervali të
duhur kohe, të dobishëm për ajrimin e këtij mjedisi.
-- Anija duhet të ketë midis pajisjeve të detyrueshme të sigurisë një çantë anti-COVID, me
maska, doreza dhe produkte sanitare për gjithë numrin e njerëzve në bord.
-- Anija do të duhet të higjienizohet para se të hipë një ekuipazh i ri.
-- Duhet të vendosen shpërndarës xheli dezinfektues për t’ju dhënë mundësi të gjithëve t’i
përdorin.
-- Të gjithë pasagjerëve duhet t’i kujtohen që të lajnë duart shpesh dhe të përdorin mjete
pastruese.
-- Mund t’u lejohet përdorimi falas gjatë natës i vendeve për argëtim për familjet dhe/ose
palët e treta që qëndrojnë bashkë pa e përdorur, madje edhe brenda tyre asnjë lloj PPE?. Në
mënyrë që të ruhen distancat e duhura, lejohet përdorimi falas gjatë natës me kusht që vendi
i argëtimit të jetë i pajisur me një kabinë për secilin person, që nuk i përket të njëjtit grup
familjar dhe përkatësisht një banjë, me ndalimin e përdorimit të ajrit të kondicionuar me
riciklim të centralizuar dhe përdorimi i maskave mbrojtëse vetëm në zona të përbashkëta
të brendshme ose gjysmë të hapura me praninë e më shumë njerëzve.
-- Mund t’u lejohet kapitenëve të anijeve, kapitenëve të barkave të dëfrimit, marinarëve,
punëtorëve të pastrimit, personelit të ndryshëm, të imbarkohen në anijet për argëtim me
përdorim të përditshëm me kusht që të përdorin maska mbrojtëse.
-- Këshillohet gjithashtu të dezinfektohen çantat e mëdha dhe çantat me ushqime para se të
vendosen brenda kabinave.
Në tokë për marinarët
-- Detyrimi i mbajtjes së maskës dhe dorezave para se të largoheni nga njësia e argëtimit.
-- Detyrimi për të veshur gjithmonë këpucë në skelë dhe kujdes për t’i ndërruar ato pasi të
ktheheni në anije.
-- Të përdorni gjithmonë doreza kur preken pajisjet e shërbimit siç janë kolonat elektrike,
rubinetat dhe levat e ujit ose koshat për mbledhjen e mbeturinave të diferencuara.
-- Të respektohen distancat e sigurisë të rekomanduara gjatë punës me ushqime në guzhinë
ose për çfarëdo aktivitet brenda anijes.
Marrja me qira, Çarter dhe Anije & mëngjes (boat & breakfast)
-- Marrja me qira, çarter dhe barkat për ngrënie mëngjesi duhet të parashikojnë respektimin
e çfarë u përshkrua më lart dhe duke iu referuar rregulloreve higjienike shëndetësore në
fuqi, duke marrë parasysh afërsinë ndërmjet pasagjerëve dhe me ekuipazhin e radhës, ku
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klientët nuk bëjnë pjesë në të njëjtën njësi familjare ose sidoqoftë nuk janë bashkë. Është
gjithashtu e rëndësishme të përcaktohen masa mbrojtëse të përshtatshme për personelin në
bord, gjithmonë lidhur me afërsinë fizike midis njerëzve të imbarkuar.
Është e nevojshme të futet një tjetër kërkesë lidhur me detyrimin e dezinfektimit të
brendshëm dhe të jashtëm, në çdo ndryshim të përdoruesve ose ekuipazhit (me autocertifikatë nga kapiteni dhe i shënuar në një regjistër të posaçëm kronologjik që ju duhet
punonjësve të anijes, portet e imbarkimit, ndalimit dhe zbarkimit, metodat dhe llojet e
produkteve sanitare të përdorura dhe në dispozicion të autoriteteve për kontrolle edhe në
det).
Në veçanti, duhet të pastrohen moketet mbulues të brendshëm dhe të linjtat në përdorim nga
ekipazhi. Ky detyrim përfshin instalimin e vendeve me produkte të veçanta dezinfektuese në
mjediset e brendshme dhe në tasin e wc dhe përdorimin e maskave mbrojtëse nga kapiteni,
marinarët ose personeli tjetër në bord. Edhe në rastin e ngrënies së mëngjesit në anije, duhet
të zbatohen masa të ngjashme parandaluese higjieniko-sanitare.
Në aktivitetet e përgatitjes së ushqimit dhe kryerjes së operacioneve të pastrimit, operatorëve
u kërkohet të përdorin maskë mbrojtëse dhe doreza njëpërdorimëshe.
Bashkësia e ngushtë në këto mjedise kërkon gjithsesi, më shumë sesa në përdorimin e mjeteve
të tjera detare, vëmendje e veçantë lidhur me gjendjen e shëndetit të atyre që hipin në bord.
Është absolutisht e nevojshme të verifikohet që protokollet e kërkuara në nivelin sanitar të
jenë zbatuar (të cilat mund të karakterizohen ndryshe gjatë evoluimit të emergjencës).

Shërbime të Marinës
Zbatohen në përgjithësi të gjitha normat lidhur me shërbimet ndaj publikut siç parashikohen
nga DPCM aktuale. Në mënyrë të veçantë:
-- Hyrjet në shërbimet e përbashkëta, si tualetet, dhomat e zhveshjes ose thjesht zyrat e porti
turistik ose të marinës, duhet të rregullohen duke vendosur hyrje me turne, duke përcaktuar
korridoret/itinerarët e hyrjes dhe daljes për të shmangur grumbullimet e njerëzve. Në vartësi
të hapësirës së disponueshme për përdoruesit, duhet të përcaktohet numri i njerëzve që mund
të jenë të pranishëm në të njëjtën kohë. Ky informacion duhet të jetë i shpallur dukshëm në
shumë vende në hyrje të çdo lokali dhe/ose pranë skelave.
-- Do të jetë e nevojshme të propozohen sisteme të përshtatshme sanitare për hapësirat e
përbashkëta siç është recepsioni, dhomat e zhveshjes, banjat dhe dushet ose anijet e dhëna
me çarter.
Nëse portet turistike dhe zyrat e marinave ofrojnë shërbime të tipit restorante, bare dhe
supermarkete të vogla, zbatohen udhëzimet e prashikuara nga DPCM për këtë temë (shih
edhe kapitullin specifik).
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SEKTORI I KULTURËS

Hyrje

Ky sugjerim për një “udhëzues praktik” duhet të kuptohet si një punë në vijim, i ndjeshëm ndaj
ndryshimeve në bazë të evoluimit të gjendjes së emergjencës dhe përditësimit të normave që
vijnë nga njëra anë nga organet shëndetësore dhe ekspertët dhe, nga ana tjetër , nga organet
teknike të MiBACT dhe nga organet rajonale posaçërisht kompetente në fushën e mbrojtjes
dhe /ose të vlerësimit të trashëgimisë kulturore, dhe gjithmonë duke marrë parasysh nevojat
specifike të atyre që punojnë në secilën fushë të renditur më poshtë.
Aty ku është gjykuar se për aktivitete të caktuara, në këtë moment nuk ka kushte sigurie në
përputhje me nevojat e punës së sektorit specifik, përcaktimi i rregullave të sjelljes duhet të
konsiderohet thjesht si udhëzim.
Në të ardhmen e afërt, udhëzimet e përfshira në këtë dokument do të rishikohen dhe
përditësohen sipas dy udhëzimeve specifike ministrore që ka njoftuar MiBACT (pritet nga 18
maji 2020) për çështjet e trajtuara në paragrafët vijues, dhe duke marrë parasysh udhëzime që
do të vijnë nga zyrat rajonale të Ministrisë.
Aktualisht, në të vërtetë, është mundësuar t’i referohemi dokumenteve drejtues të politikave
dhe/ose Udhëzimeve të nxjerra nga ente / institute të veçanta (p.sh.:Udhëzime për menaxhimin
e higjienizimit dhe dezinfektimit të mjediseve të Arkivave e Bibliotekave - Masat e frenimit
për rrezikun e infektimit nga Koronavirus (CO-VID-19) të Institutit Qendror për Patologjinë e
Arkivave dheLibrit). Sidoqoftë, është thelbësore të identifikohen që tani, megjithëse në mënyrë
paraprake, standardet minimale të sjelljes korrekte që duhet të ndiqen në vendet e kulturës në
fazën e rihapjes për të shfrytëzuar trashëgiminë.
Në këtë fazë të re, duhen mbajtur parasysh edhe dy elementë të tjerë që ndikojnë fort rifillimin
e të gjitha aktiviteteve kulturore dhe të cilat janë vendimtare në funksion të një zbatimi të
kujdesshëm të rekomandimeve të përfshira në seksione të ndryshme.
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E para ka të bëjë me mundësinë për të inkurajuar, të paktën në muajt e ardhshëm, aktivitete
kulturore në natyrë krahasuar me aktivitete në mjedise të mbyllura; e dyta ka të bëjë me nevojën
për një fushatë të gjerë informacioni (e përmendur disa herë në faqet vijuese) dhe, mbi të gjitha,
për të rritur vetëdijen për rregullat e reja të publikut, të të abonuarve, vizitorëve të shërbimeve
kulturore dhe ky aspekt i fundit futet tek detyrat e enteve/qendrave kulturorë, por që duhet
të ushtrojnë drejtimin e vet institucional në Rajon. Në këtë këndvështrim duhet të kuadrohet
nisma e Manualit Rajonal gjithashtu. Në vijim paraqiten Rekomandimet të përgjithshme për
higjienën dhe Mjetet e përbashkëta për t’u quajtur të vlefshme për të gjitha pjesët e SEKTORIT
TË KULTURËS. Po ashtu, u formuluan Propozimet për veprimet që duhet të ndërmerren
për qëllime të sigurisë shëndetësore dhe për frenimin e infeksionit për zona/vende homogjene
kulturore.

Rekomandime të përgjithshme për higjienën

1. në hyrje:
- të parapërgatiten materiale informuese mbi rregullat e higjienës dhe rregullat e sjelljes;
- të vendoset sinjalitika e përshtatshme e dukshme me tregues për masat parandaluese të
rrezikut nga COVID-19;
- të parapërgatiten vende/shpërndarës me lëngje dezinfektuese dhe të ftohen të gjithë t’i
përdorin në hyrje dhe në dalje;
- të parapërgatiten, nëse është e nevojshme, maska dhe doreza njëpërdorimëshe në hyrje
dhe të ftohen personat për përdorimin e tyre;
- të parapërgatiten kontejnerë të veçantë në dalje për hedhjen korrekte të pajisjeve të
sigurisë personale me një përdorim;
- të kontrollohet temperature trupore, duke lejuar hyrjen vetëm në rast të temperaturës
nën 37.5 ° C dhe në të njëjtën kohë të kontrollohet bileta sa i përket periudhës kohore
(kur është e parashikuar), për lejimin e hyrjes30;
- të zbatohen plane alternative të komunikimit për treguesit e mësipërm për njerëzit me
aftësi të kufizuar shikimi;
2. të pajiset stafi me doreza njëpërdorimëshe për të gjitha aktivitetet e mirëmbajtjes, lëvizjet dhe
marrëdhëniet me vizitorët;
3. të parapërgatiten vendet/shpërndarësit me sapunë dhe higjienizues për duart edhe në tualete;
4. të sigurohet higjienizimi ditor i vendeve të punës (dysheme, sipërfaqe të përdorimit të
përbashkët si doreza, parmakë, banakë, tavolina, etj.) të paktën dy herë në ditë;
5. të ajrosen rregullisht lokalet;
6. të kryhet mirëmbajtje dhe higjienizim i sistemeve të ajrit të kondicionuar, duke siguruar
pastrimin periodik të filtrave, duke u përpjekur, ku është e mundur, të shmanget përdorimi i tij;
7. aty ku parashikohen shitje të ndryshme që lidhen me përdorimin e pajisjeve për përdorim
individual për të ndihmuar vizitën e drejtuar (udhëzues audio, tablete, kufje, etj.), posaçërisht
për përdoruesit me aftësi të kufizuara shqisore, të higjienizohen sipas porosive ministrore.

30 - Për përdorimin e të dhënave të lokalizimit dhe për gjurmimin e e kontakteve në kontekstin e emergjencës të
COVID-19, referojuni Parimeve të përgjithshme.

| 116 |

|

UDHËZUES RAJONE TË SIGURTA

|

Mjete të përbashkëta

1. Të nxitet përdorimi i sistemeve të drejtpërdrejta ose të tërthorta të matjes së temperaturës
(p.sh.: termoskaner në distancë, mundësisht i tipit ‘vertikal’; temperatura nuk duhet të jetë
mbi 37.5 ° C), si për punonjësit /të ngarkuarit me punë ashtu edhe për publikun / përdoruesit;
2. të vijohet me klasifikimin e vendeve (në mjedise brenda) bazuar në përmasat dhe
karakteristikat e hapësirave të disponueshme, pajisjeve teknike dhe numrit të stafit me
kriteret specifike përkatëse të dendësisë së zënies/numrit të pranueshëm, distancave
ndërpersonale që duhen ruajtur dhe mjeteve përkatëse për zbutjen e rrezikut të transmetimit
infeksionit që duhet të zbatohen;
3. t’i jepet përparësi në mënyrë periodike dezinfektimit të mjediseve të punës, me vëmendje të
veçantë për zonat e mbyllura dhe zonat me frekuentim më të madh (p.sh.: tualetet, vendet
për ushqim dhe pije, librari, biletari, etj);
4. të paraprgatiten planet për trajnimin dhe informimin e stafit në të gjitha nivelet, si dhe për
parandalimin, mbikëqyrjen dhe kontrollin e zbatimit të dispozitave funksionale për uljen
e rrezikut të infektimit (këto mund të parametrohen në klasifikimin e mësipërm);
5. të parapërgatitet një fushatë e duhur për informimin e publikut mbi dispozitat KOVID-19
për përdorimin e vendeve të kulturës përmes faqeve të internetit, rrjeteve zyrtare sociale,
etj. në mënyrë që të lehtësohet përhapja e këtij informacioni.

Referenca të përgjithshme

DPCM i datës 26/4/2020 (me shtojca)
Udhëzues për parandalimin dhe kontrollin e COVID-19 në vendet e kulturës, nga Konfkultura Prill 2020 (http://www.confcultura.it/pdf/Linee_Guida_Covid19.pdf)
Një program për kulturën mbas Koronavirusit (httpss://www.che-fare.com/manifest-program-kulturë/)
M. Festa - F. Sarratore, App IMMUNI për të gjurmuar dhe hedhjes në hartë të Kovid-19: sqarime
paraprake, në www.quotidianogiuridico.it të 24 Prillit 2020
Protokollet e sigurisë për shfaqjet e drejtpërdrejta, kinematë, vendet e kulturës, bibliotekat,
takimet arsimore, panairet, organizuar nga Departamenti “Puglia Creativa”
RAPORTI - Emergjenca Covid-19: Aktivitete të hapura, punonjës të mbrojtur, nga Politecnico
di Torino (versioni 2 i 20/04/2020)
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3.1 Muzetë, Bibliotekat, Ekspozitat
Manuela De Giorgi
Bashkëpuntorë: Rita Auriemma, Genuario Belmonte, Alessandro Capone,
Raffaele Casciaro, Sandra De Iaco, Francesco Del Sole, Valeria Dell’Anna, Flavia Frisone,
Francesco Giovanni Giannachi, Massimo Guastella, Danilo Leone, Luca Mainetti,
Franco Aurelio Meschini, Pamela Palmi, Carmela Perago, Luciana Petracca, Gianluca
Quarta, Teodoro Scarano, Andrea Scardicchio, Paola Scorrano, Lucinia Speciale,
Sebastiano Valerio
Institucionet kulturore si muzetë, bibliotekat dhe vendet/parqet arkeologjike mund të
rifillojnë në siguri aktivitetet e tyre duke respektuar plotësisht masat e distancimit social
dhe duke përdorur pajisje mbrojtëse individuale për punëtorët/punonjësit dhe publikun/
përdoruesit, duke zbatuar protokolle të rrepta të kuotave të kapacitetit. Ato do të mund të
rifillojnë programet e ekspozitave dhe ato kulturore duke favorizuar propozime gjithnjë e më
të përhapura, të diferencuara në përdoruesit/publikun e synuar dhe në shfrytëzimin fizik të
trashëgimisë kulturore që favorizojnë rishpërndarjen e njohurive, edhe përmes transmetimit
në mjedis dixhital ose social të mesazheve kulturore.
Në këndvështrim të rimëkëmbies dhe fuqizimit të flukseve të vizitorëve/të pajtuarve/admiruesve
të trashëgimisë kulturore, në javët e fundit është folur shpesh për hyrjen e lirë në muze
dhe vende/parqe arkeologjik (sipas normativave në fuqi në këtë fushë): kjo sigurisht do të
favorizonte raportin e besimit midis qytetarëve dhe institucioneve, duke inkurajuar praktika
të mira kulturore dhe riardhjen e ‘etjes’ sonë për kulturë. Një ‘etje’ që duhet “shuar”, e cila,
sidoqoftë, nuk mund të injorojë nevojat e sektorit që mban kulturën dhe që, në kuadër të
zakoneve të ndryshuara të jetës së përditshme që në të ardhmen e afërt do t’i shtohet edhe
“kënaqësia dixhitale”, e cila mund të konkretizohen përmes dy mënyrave: (1) paraqitja e
përmbajtjes dixhitale në fjalë in loco, në terren në vendet që përfaqësojnë mbrojtjen e pasurive
të prekshme, për të cilat është e ligjshme kërkesa dhe urgjente destinimi i fondeve të posaçme
nga MiBACT për organet e saj periferike (para së gjithash, superintendencat); (2) promovimi
i formave të përdorimit virtual dhe gjithëpërfshirës të brendisë në muze/ekspozita (galeritë
fotografike, Realiteti virtual, Realiteti i shtuar, linke të jashtme, etj.), duke projektuar e
promovuar përdorimin e platformave që i kushtojnë vëmendje të veçantë - ndërveprimi vokal
me përmbajtjen kulturore.
Sa i përket zbatimit, mbeten të vlefshme rregullat e distancimit shoqëror, të metodave të
menaxhimit mjedisor dhe të përdorimit të pajisjeve mbrojtëse personale për punëtorë/punonjës
dhe publikun, sipas Rekomandimeve të përgjithshme të higjienës dhe Mjeteve të përbashkëta,
(shih më lart) .

Muzetë dhe ekspozitat (në mjedise të mbyllura) - propozime

Për punonjësit/personelin e brendshëm:
1. të organizojnë itinerarë vizitash me ciceron në strukturat me sinjalizimet e duhura
(sinjalizime vertikale dhe horizontale) dhe të tjera për të shmangur rrezikun e mbipopullimit
të vizitorëve;
2. të përcaktojnë numrin maksimal i pranueshëm i vizitorëve në strukturë duke marrë parasysh
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kërkesat e parashikuara të distancimit (të paktën 2 metra midis vizitorëve);
3. të zbatojnë masat e duhura për të ulur rreziqet e grumbullimit të njerëzve në zona të veçanta
siç janë tualetet, ashensorët, libraritë, këndet e bar-kafeve, etj;
4. të lejojnëi përdorimin e mundshëm të ashensorëve vetëm dhe ekskluzivisht në raste të një
nevoje të madhe (p.sh.: për njerëzit me aftësi lëvizje të kufizuar) dhe në hark kohor minimal
të nevojshme (në çdo rast jo mbi 10 minuta); të përgatisin dhe garantojnë dezinfektimin dhe
higjienizimin e tyre në periudha kohore të përcaktuara;
5. të vendosin rregull në hyrjen në objekt në mënyrë që të mbajnë numrin e vizitorëve nën
numrin maksimal të pranueshëm. Është e dëshirueshme vendosja e App. softuerësh3117 (për
PC dhe pajisje të lëvizshme) për të rezervuar, për të blerë bileta, për të llogaritur numrin e
rezervimeve (me llogaritje në kohë reale të numrit maksimal të pjesëmarrësve). Përdorimi
i këtyre aplikacioneve do të lejonte monitorimin dhe rregullimin e ‘vështirë’ të numrit dhe
lëvizjeve të brendshme. Aplikacioni mund të përdoret edhe për të planifikuar shkallëzimin
kohor të vizitës, për të garantuar orët e kontrollit në hyrje e dalje të personave (check-in e
check-out) (duke shmangur radhët dhe grumbullimet e personave) dhe të lejojë leximin e
QrCode ose në çdo rast të kodifimit transmedial;
6. të stimulojnë sisteme për gjurmimin e pozicionit brenda sallave dhe itinerareve dhe të
sistemeve përkatëse të alarmit në rast grumbullimi të personave (shih pikën e mëparshme);
7. të kufizojnë përdorimin e pajisjeve që lejojnë kontakte nga të shumë personave, të tilla
si videoterminale video, ekranet me prekje (touch screen) e të tjera; në rastin e pajisjeve
për përdorim nga personave me aftësi të kufizuara (p.sh.: panelet në Braille), të garantojnë
pastrimin e vazhdueshëm të sipërfaqeve;
8. të inkurajojnë rezervimin dhe marrjen e biletave online, duke siguruar (edhe për shkak të
klasifikimit të mësipërm) rezervimin specifik të ditës dhe hapësirës kohore; çdo shërbim i
biletarisë në sportel, që duhet të kufizohet sa më shumë të jetë e mundur, duhet të zbatohet
në përputhje të plotë me rregullat e distancimit, duke vendosur sinjalitikën e përshtatshme
dhe duke mundësuar dhënien e biletës/kartmonedhave/kartave bankare përmes një sporteli
të veçantë;
9. të inkurajojnë përdorimin e mjeteve që lidhen me biletat onlain që lejojnë edhe menaxhimin
e shërbimeve shtesë të tijera si, p.sh. blerjet nga libraria ose nga zona shërbimit të barit;
10. të parashikojnë në strategjitë e përbërjes së çdo grupi vizitorësh (në platformën e marrjes së
biletave onlain me rezervimin e ditës dhe hapësirës kohore), një ekuilibër të përshtatshëm
të pranisë së personave me aftësi të kufizuara levizje në mënyrë që të sigurohet përdorimi
optimal i rrugëve dhe hapësirave në përputhje me rregullat e distancimit;
11. të përgatisini projektimin dhe përdorimin e aplikacioneve për menaxhim dhe përdorim
autonom (me kufje personale të përdoruesit ose me një përdorim nëse bëhet i disponueshëm
nga struktura pritëse) të udhëzuesve audio dhe çdo përmbajtje shtesë të muzeut;
12. të parashikojnë - në përputhje me burimet njerëzore të strukturave - një zgjatje të periudhave
të ekspozitës si gjatë ditës ashtu edhe të periudhës së ekspozitave të përkohshme, për ta bërë
publikun sa më pjesmarrës në këtë ekspozitë;
13. të inkurajojnë i përdorimin e kanaleve zyrtare sociale dhe çdo formë të pjesëmarrjes në
distancë (p.sh. video live) si gjatë projektimit dhe realizimit të hapësirave për ekspozita dhe
muze, ashtu edhe për nxitjen e pjesmarrjes në aktivitete, konferenca dhe në diskutime për
ndarjen e përbashkët të njohurive.
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Për vizitorët / përdoruesit:
1. të mos bëjnë vizita në grupe me më shumë se pesë persona;
2. të shqyrtojnë informacionet e marra mbi masat parandaluese dhe mënyrat e hyrjes dhe
shfrytëzimit të hapësirave;
3. të shmangin prekjen e objekteve, vetrinave, parmakëve, parmakëve, totemeve, terminaleve
video, etj;
4. të veshin pajisje mbrojtëse personale (personale ose njëpërdorimëshe mundësisht të siguruara
nga struktura) për të gjithë kohëzgjatjen e vizitës;
5. të përdorin nëse është i disponueshëm, aplikacionin për vizitën e drejtuar duke përdorur
smartfon/tablet dhe kufjet personale tashmë të rezervuara onlain. Nuk rekomandohet
përdorimi i mundshëm i pajisjeve me kufje të siguruara nga struktura, me përjashtim të
atyre njëpërdorimëshe;
6. të shmangin hyrjen në institucion në rast të simptomave që i atribuohen infeksioneve të
traktit respirator (kollë, dhimbje fyti, temperaturë). Nëse këtë rast, njoftoni menjëherë këto
simptoma tek personeli.

Muzetë dhe ekspozitat (në mjedise jashtë) - Propozime

Për punonjësit/personelin e brendshëm:
1. të parapërgatisin, detyrimisht në hyrje dhe në zonat e përbashkëta dhe eventualisht përgjatë
itinerarit (në rastin e hapësirave të mëdha të përfshira në vizitë), vendosjen e shpalljeve që
ilustrojnë mënyrat e reja të vizitës, sinjalet përkatëse dhe tregimin e rregullave të sjelljes që
duhen respektuar;
2. të përgatisin mjete të dobishme për të siguruar distancimin e përshtatshme pranë zonave
të parkimit (panele ilustruese, pika vëzhgimi, pamje panoramike, etj.) nëpërmjet vendosjes
së sinjalitikës specifike;
3. të kufizojnë numurin e çdo grupi vizitorësh në një numër maksimal në përputhje me
specifikën e itinerarëve dhe hapësirave të përdorimit në dispozicion dhe duke respektuar
distancimin midis individëve;
4. të parapërgatisin mjetet e marrjes së biletave në internet me rezervim specifik të ditës dhe
hapësirës kohore;
5. të inkurajojnë, kur është e mundur, përdorimin e mjeteve që lidhen me marrjen e biletave
në internet që lejojnë edhe menaxhimin e shërbimeve shtesë (p.sh.: rezervimet e parkimit;
blerjet nga libraria; zonat për bar-kafe);
6. të parapërgatisin projektimin dhe përdorimin e një app për menaxhimin dhe përdorimin
autonom (me kufje) të udhëzuesve audio dhe çdo përmbajtje shtesë të muzeut (galeri
fotografike, Realitete virtuale, Realitete shtesë, lidhje (link) të jashtme, etj);
7. të përgatisin itinerarët e duhur të vizitave duke përdorur kufizime të përkohshme (p.sh.:
gardhe të lehta dhe/ose pengesa) të sinjalizuara në mënyrë të përshtatshme dhe të tilla që të
shmangin rrezikun e grumbullimit të vizitorëve në hapësira të përbashkëta;
8. të organizojnë kontrollin e duhur për hyrjen në tualet dhe respektimin e rregullave të
distancimit, duke siguruar dezinfektimin dhe higjienizimin me një frekuencë të përcaktuar;
9. të vendosin barriera me shënimin e distancave që duhen respektuar për menaxhimin e
radhave të mundëshme të grupeve vizituese në hapësirat e përbashkëta (hyrje, dalje, tualete,
librari, bar-kafe vende për ngrënie).

| 120 |

|

UDHËZUES RAJONE TË SIGURTA

|

Për vizitorët / përdoruesit:
1. të vërejnë informacionet e dhëna mbi masat parandaluese dhe mënyrën e hyrjes dhe
përdorimit të hapësirave, të njoftuara gjatë rezervimit onlain, të disponueshëm në app-in
special dhe të vendosura në hyrje;
2. të veshin pajisje mbrojtëse vetiake (personale ose njëpërdorimëshe eventualisht të siguruara
nga struktura) për gjithë kohëzgjatjen e vizitës;
3. të përdorin app-et për përdorimin mjeteve mbështetëse gjatë vizitës së drejtuar me anën e
smartfon/tablet dhe kufjeve personale. Nuk rekomandohet përdorimi i mundshëm i pajisjeve
me kufje të siguruara nga struktura, me përjashtim të atyre njëpërdorimëshe

Zona/Parqe arkeologjike - Propozime

Për punonjësit/personelin e brendshëm: sa i përket zbatimit, mbeten të vlefshme indikacionet
e dhëna tashmë në seksionin Muzeume dhe Ekspozita (në mjedise jashtë).
Për vizitorët/përdoruesit: sa i përket zbatimit, mbeten të vlefshme indikacionet e dhëna tashmë
në seksionin Muze dhe Ekspozita ( në mjedise jashtë).

Biblioteka dhe Arkiva - Propozime

Për punonjësit/personelin e brendshëm:
1. kufizoni numrin e personelit në shifra të domosdoshme dhe caktoni një pjesë të personelit
në shërbime online dhe në distancë;
2. parashikoni gjithmonë përdorimin nga stafit të maskave dhe dorezave njëpërdorimëshe
për manexhimin e materialeve arkivore dhe librave;
3. vendosni postera në mure dhe shpërndani udhëzime me shkrim për stafin dhe vizitorët
për mënyrat e reja të përdorimit të hapësirave dhe materialeve të bibliotekës / arkivit;
4. rregulloni hyrjet sipas kapacitetit maksimal të lejuar nga normat e parashikuara të
distancimit dhe kapacitetit të ajrimit të mjediseve të destinuara për konsultim;
5. hapini bibliotekat vetëm për huazim dhe konsultime, jo për studimin ekskluziv të teksteve;
6. të parapërgatitet një sistem onlain (internet) për kërkesat dhe rezervimin e vendeve në
dispozicion për konsultim; këto të fundit duhet të vendosen ‘dora-dorës me ardhjen e
vizitorëve’ në bazë të kritereve specifike të dendësisë së vendeve / numrit të tyre
7. vendosni ndarëse me material transparent në vendet e uljes për studim (p.sh.: pleksiglas);
8. të garatojnë distancën e sigurisë midis vendeve të uljes individuale për studimit në dhomat
e konsultimit dhe studimit, duke mbajtur detyrimin e dezinfektimit periodik të këtyre
zonave31;
9. aktivizoni një linjë komunikimi me përdoruesit përmes bisedave (chat-eve), thirrjeve
zanore dhe video, duke dhënë sqarime mbi shërbimet, të vjetra dhe të reja, dhe duke iu
përgjigjur kërkesave për informacione bibliografike;

31 - Mbani parasysh dallimin midis mjediseve “moderne” dhe mjediseve “antike” të identifikuara në Udhëzimet
e Institutit Qendror për patologjinë e arkivave dhe librave në lidhje me higjenën e sallave të konsultimit dhe që
përfshin metoda dhe përdorim të materialeve të ndryshme.
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10. të inkurajoni sa të jetë e mundur përdorimin e huazimeve, duke rishikuar kushtet e
disponueshmërisë së koleksioneve, duke kufizuar përjashtimin nga huazimi vetëm për
vepra të rralla, antike dhe me vlerë dhe duke e shtrirë shërbimin, qoftë edhe vetëm për
periudhën e emergjencës, për gjithë dokumentet moderne ne gjendje te mirë ruajtje;
11. për të gjitha materialet arkivore dhe librave që janë objekt konsultimi (ose huazimit), duhet
të parashihet një periudhë izolimi (10 ditë) në kontejnerë në përputhje me udhëzimet e
MiBACT para rivendosjes në vend32;
12. për librat e kthyer nga huazimi nga përdoruesit, duhet të parashikohet një periudhë izolimi
(10 ditë) gjatë së cilës të njëjtat libra, të ruajtur në një vend të ajrosur mirë, nuk do të jenë
në dispozicion për konsultim dhe huazim;
13. mungesa e disponueshmërisë së teksteve për arsye sigurie duhet të komunikohet menjëherë
në katalogun onlain të bibliotekave;
14. kërkojuni përdoruesve të deklarojnë, kur kthejnë një libër ose dokument tjetër, nëse ky ka
qenë ishte në dispozicion të një personi që ka dalë pozitiv për virusin COVID-19 (për të
bërë kujdes më të madh në menaxhimin e librit);
15. parapërgatitni një kuti, të përdorëshme përtej kohës së hapjes së bibliotekës, për kthimin
e vëllimeve të huazuara;
16. të fillohet dixhitalizimin e librave antikë, të rrallë dhe me vlera të veçanta, manipulimi i të
cilave mund të vihet në rrezik nga përdorimi i dezinfektuesve që iu kërkohet përdoruesve.
Për këtë qëllim, bibliotekat mund të pajisen me skaner “zenit”, të cilat, sipas kërkesës, mund
të bëjnë kopje në format elektronik. Ku është e mundur, mund të parashikohen kurse të
shkurtra trajnimi për stafin;
17. inkurajoni në maksimum shërbime onlain dhe/ose të largëta të bibliotekës, duke u
përqëndruar në shërbimet e referencës telematike (konsulencë bibliografike me email ose
me telefon);
18. nxirrni udhëzime për të ilustruar metodat dhe teknikat e kërkimit në katalogun onlain
të bibliotekës dhe të bazave të tjera të të dhënave, me vëmendje të veçantë në konsultimin
dhe huazimin e burimeve dixhitale;
19. nxirrni udhëzime për të ilustruar mënyrat e reja të këshillimit të materialeve të vëna në
dispozicion në sallat e studimit, veçanërisht për ato me vlerë;
20. organizoni veprimtari leximi dhe laboratorike për fëmijë në mjedise të hapura dhe me
grupe të vogla (maksimum 6-8 fëmijë në të njëjtën kohë), në përputhje të plotë me normat
e sigurisë;
21. përmirësoni shërbimin e krijimit të listave të leximit (bibliografi) që do të publikohen në
internet;
22. promovoni burimet dixhitale të pranishme në katalogë, kryesisht duke operuar dhe zbatuar
platformat dixhitale rajonale (p.sh.: Poli Biblio-Museali; Biblioteka Dixhitale Puglia) dhe
forcimin e sistemit dixhital të huazimit të MediaLibraryOnLine (MLOL);
23. parashikoni vende dhe kontejnerë për ruajtjen dhe asgjësimin korrekt të materialeve
sanitare/pajisjeve mbrojtëse personale njëpërdorimëshe;
24. kur është e mundur, duhet të inkurajohet përdorimi i materialeve ekologjike qëndrueshme.

32 -Cit. Udhëzime për menaxhimin e operacioneve sanitare dhe dezinfektimit të Arkivave dhe Bibliotekave Masat e kontrollit për rrezikun e infektimit nga Coronavirus (COVID-19).
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Maskat e prej cohe pambuku me logon e bibliotekës madje mund të ofrojnë një mundësi
krijuese.
Për vizitorët/përdoruesit:
1. detyrim i distancës ndërpersonale, i përdorimit të pajisjeve të sigurisë personale (personale
ose të njëpërdorimëshe që sigurohen nga struktura);
2. ftoni publikun të rezervojnë veprat në internet (me tregues të saktë të ditës dhe hapësirës
kohore të caktuar të disponueshmërisë së dokumentit të kërkuar), duke përdorur sistemin
e duhur (ose duke krijur një aplikacion ad hoc) dhe përdorni kutinë për dorëzimin e
dokumentave;
3. në rastin e bibliotekave publike, që karakterizohen nga një f luks i madh publiku, të
parashikohet një kohë maksimale qëndrimi për të lejuar turnet e duhur. Kur ka sallë studimi
të ndarë nga pjesa tjetër e shërbimeve të bibliotekës, është e mundur të parashikohet tjetër
kohëqëndrim (kohë më e gjatë në sallat studimit dhe më e shkurtër në sallat e tjera të
bibliotekës);
4. lejoni edhe hyrjen në biblioteka dhe arkivat të personave që nuk kanë një smartfon ku
mund të instalojnë aplikacionin “Immuni”, duke parashikuar, ku është e mundur, hapësira
të dedikuara për këtë lloj përdoruesi, pa ndryshuar masat paraprake shëndetësore që iu
kërkohen përdoruesve (doreza, maska e xhel higjienizues).

3.2 Kinema dhe Teatre
Aktivitetet e Prodhimit Kinematografik
Manuela De Giorgi
Bashkëpuntorë: Luca Bandirali, Daniela Castaldo, Francesco Ceraolo,
Marco Giannotta, Alberto La Tegola, Sante Levante, Pamela Palmi,
Carmela Perago, Andrea Scardicchio, Luciano Schito, Franco Ungaro
Në pritje të rregulloreve mbi këto çështje nga MiBACT dhe nga shoqatat e kësaj kategorie,
kombëtare e të huaja, për të parandaluar rreziqet e transmetimit të sëmundjes, personeli dhe
publiku duhet të respektojnë me përpikmëri masat që vijnë nga normativat kombëtare në fuqi,
në bashkëpunim me organet shëndetësore.
Sa i përket zbatimit, mbeten të vlefshme rregullat e distancimit shoqëror, metodat e menaxhimit
mjedisor dhe të përdorimit të pajisjeve mbrojtëse personale të destinuara për punëtorë/
profesionistë dhe publikun si përmenden në Rekomandimet e Përgjithshme të Higjienës
dhe Mjetet e Përbashkëta (shih më lart).

Kinema (në mjedise të mbyllura, brenda)

Për personat e ngarkuar/personelin e brendshëm
1. hyrja lejohet vetëm me maskë të detyrueshme dhe një distancim 1 metër;
2. platea dhe ndenjëset, para fillimit të shfaqjes, duhet të jenë të dezinfektuar dhe të distancuara
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të paktën 1 metër anash (horizontale) dhe të paktën 1.5 metra përpara dhe prapa (vertikale);
të mbahet alternimi dhe distanca edhe për rreshtat në vijim;
higjienizimi mund t’i besohet një kompanie të jashtme ose të kryhet duke përdorur makineri
me ozon (me përdorim jo shumë të ndërlikuar, plotësisht automatike dhe ekologjike);
inkurajoni rezervimin dhe marrjen e biletave në internet, duke parashikuar (edhe sipas
klasifikimit të mësipërm) rezervim specifik të ditës dhe hapësirës kohore; shërbimi i
biletarisë në sportel, i kufizuar sa të jetë e mundur, duhet të funksionojë në përputhje të plotë
me rregullat e distancimit, duke vendosur shenja të përshtatshme dhe duke bërë kalimin e
biletës/kartmonedhës/kartës bankare përmes një kutie të veçantë;
pa ndryshuar normativën për mbrojtjen e konsumatorit, çdo shfaqje mund të anulohet nga
bllokimi (lock down) i ri; në kushtet e blerjes së biletave do të ishte e dobishme të vendosen
klauzola kontraktuale të përshtatshme për të zgjidhur mosmarrëveshjet jashtë gjykatës
(përmes ADR – alternative dispute resolution, zgjidhja alternative e mosmarrëveshjes, edhe
në internet);
regjia, kabina e projektimit dhe çdo gjë mbas perdes së skenës duhet të pastrohen me
ozon herën e parë dhe më pas me përdorimin e dezinfektuesve spray të përshtatshëm për
sipërfaqet;
i gjithë personeli teknik i punësuar duhet të përdorë maskën ffp2 dhe vizierën (mbrojtëse të
fytyrës) të plotë dhe të mbajë një distancë prej të paktën 1 metër nga kolegët.

Për publikun:
spektatorët do të hyjnë në sallë duke ndjekur shenjat e duhura. Vendet që mund të zënë (të
shënuara nga mbulesa të bardha ose me ngjyra) do të alternohen me dy vende bosh.

Kinema (në mjedis të hapur, jashtë)

Për punonjësit/personelin e brendshëm: sa i përket zbatimit, mbeten të vlefshme indikacionet
e dhëna tashmë në seksionin e Kinemasë (në mjedise të mbyllura) me shtesat e mëposhtme:
1. ruajtje e distancimit sociale të paktën 1 metër midis operatorëve dhe publikut dhe midis
vetë spektatorëve; distancimi duhet të shënohet (sinjalizohet) në mënyrë të përshtatshme;
2. shmangie absolute e moketeve ose shtrojave të tjera mbi dysheme.
Për publikun:
1. spektatorët do të zënë hapësirën e rezervuar për ta dhe të treguar në mënyrë të përshtatshme
nga stafi duke ndjekur shenjat e duhura. Hapësira që mund të zejë një spektator i vetëm
duhet të respektojë rregullat e distancimit të parashikuar.
2. spektatorët këshillohen të përdorin maskën para, gjatë dhe pas filmit derisa të dalin nga
hapësira e rezervuar për shfaqjen.

Aktiviteti i prodhimit kinematografik

Aktorët do të kontaktohen paraprakisht nga produktori i filmit për të plotësuar një formular
për simptomat që mund të kenë pasur në 15 ditët para fillimit të punës, përveç të dhënave të
anamnezës lidhur me çfarëdo kontakt me raste të dyshuara dhe/ose të konstatuara me Covid 19
ose për kthimin nga zona gjeografike ku janë vërtetuar vatra epidemike. Në hyrje të kinemave
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do të matet temperatura e trupit dhe do të ndalohet hyrja e personave me temperaturë mbi 37.5
gradë; në këtë rast, atyre do t’u kërkohet të largohen menjëherë dhe të shkojnë në shtëpitë e tyre
ku do të kontaktojnë Mjekun e tyre të Përgjithshëm dhe/ose Autoritetin kompetent (d.m.th.
departamenti i parandalimit) për detyrim ligjor sipas rastit. Kur gjatë orarit të punës, disa
njerëz shfaqin fillimin e etheve dhe/ose simptomave që përputhen me diagnozën e COVID-19,
ata do të izolohen menjëherë në një mjedis të veçantë dhe do të kontaktohet autoriteti përkatës
publik. Natyrisht, punonjësit do të jenë sidoqoftë subjekt i vlerësimeve të vendosura nga figura
profesionale e parashikuar nga normativa, pra, Mjeku Kompetent.
Në rastin e përgatitjes së një app-i europian për monitorim33, të gjithë anëtarëve të trupës do
t’u kërkohet ta aktivizojnë atë para dhe gjatë xhirimeve, pas një marrëveshje paraprake me
shoqatat e kësaj kategorie.
Rregulla të sjelljes
1. do të favorizohen ritme më pak të nxituara dhe zgjatje të mundëshme të kohëzgjatjes së
xhirimeve;
2. do të lejohet të xhirohet vetëm në mjedise me kapacitet të mirë ajrimi. Pra do të ndalohet
përdorimi i makinave mjegulluese në mjedise të mbyllura ose do të lejohet vetëm në
kushte jashtëzakonisht të veçanta, duke vazhduar me dezinfektimin paraprak të mjedisit
(mundësisht me ozon) dhe procesi do të përsëritet në secilën skenë;
3. në rastin e largimit të pavullnetshëm, do të duhet të raportohet menjëherë dhe të kryhet
komunikimi i duhur i tij për gjithë trupën dhe të rreziqeve të mundshme autoriteteve
kompetente;
4. çdo pjesëtar i trupës do të jetë përgjegjës për mbajtjen e pastër të sipërfaqeve që i përkasin;
struktura e prodhimit të filmit do të sigurojë higjienizimin ditor dhe organizimin e
përgjithshëm të planit të dezinfektimit;
5. të gjitha, mjetet e skenës, furgonët, auto-filmet dhe çdo mjet që mund të përdoret për
transport apo tranzit të personave, duhet të higjienizohen me dezinfektues të duhur në
fillim ose në fund të çdo dite. Nëse është e nevojshme, dezinfektimi i sipërfaqeve duhet të
përsëritet gjatë ditës;
6. në çdo rast është e këshillueshme që të lejohen të hyjnë vetëm personat e përcaktuar për
secilin automjet në mënyrë që të zvogëlohet hyrja e personave të tjerë;
7. dezinfektimi është gjithmonë përgjegjësi e repartit përkatës dhe duhet të regjistrohet dhe
vërtetohet (kontrollohet) nga departamenti i prodhimit me një modular të posaçëm;
8. është absolutisht për t’u shmangur hyrja në sheshin e xhirimit (set) e personave të jashtëm;
9. hyrja e të miturve në sheshin e xhirimit nuk inkurajohet dhe sidoqoftë lejohet vetëm me
autorizim paraprak nga Inspektorati kompetent i Punës.

33 -Në mënyrë paraprake, është e nevojshme të theksohet se - aktualisht – që të mund të zbatojë aplikacionin
Immuni, do të duhet një ndërhyrje normative ad hoc që të lejojë miratimin e tij në territorin kombëtar. Sidoqoftë,
edhe para kësaj, do të jetë e nevojshme të konsultohet paraprakisht Autoriteti Garant i Privatësisë sipas nenit. 36,
par. 4, i cili thotë “Shtetet Anëtare konsultohen me autoritetin kontrollues gjatë hartimit të një propozimi për një
akt ligjor që duhet të miratohet nga parlamentet kombëtare ose të një mase rregullatore bazuar në aktin ligjor të
përmendur në lidhje me trajtimin”. Prandaj, diskutimet që lexohen sot në gazeta bazohen vetëm në supozime dhe
në pyetje paraprake informale midis palëve të ndryshme dhe grupit të punës të ngritur nga Ministri i Inovacionit
Paola Pisano dhe Autoriteti Garantues (www.quotidianogiuridico.it i 24 / 04/2020).
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Rregullat për pushimin e drekës:
1. gjatë pushimit, duke mos mbajtur dot maska, do të jetë e nevojshme që të gjithë të mbajnë
një distancë minimale 1 metër nga të tjerët;
2. kompanitë e kateringut duhet t’i garantojnë setit kinematografik pastrimin dhe higjienizimin
e të gjithë kontejnerëve;
3. dorëzimi i ushqimeve do të bëhet për secilin repart duke filluar gjysmë ore para pushimit
tek një anëtar i vetëm i ngarkuar, i cili do të mbledhë pakot e ushqimeve për të gjithë.
Normat për repartin e prodhimit kinematografik:
1. kontrolli i temperaturës së trupit është i detyrueshëm: e gjithë trupa duhet t’i nënshtrohet
çdo mëngjes kontrollit të temperaturës së trupit. Gjatë këtij veprimi të gjithë mbajnë maska.
Në rast të temperaturave mbi 37.5 ° C, personi largohet menjëherë nga sheshi i xhirimit dhe
i nënshtrohet kontrolleve të duhura (shih më lart);
2. duhet të kufizohet në maksimum qarkullimi i dokumenteve në letër, duke favorizuar
ato dixhitale edhe me anën e platformave të posaçme cloud (p.sh., për operacione për
marrëveshje për blerjet masive të licencave, etj.);
3. plani i punës dhe dokumente të tjera, të dorëzuara normalisht, nuk do të shpërndahen me
letër në mëngjes, por do të dërgohen vetëm me email (mundësisht me gërma të mëdha, të
lehta për t’u lexuar në një smartfon). Përndryshe, ato mund të printohen dhe, mundësisht
të plastikohen (për lehtësi pastrimit) - një kopje për çdo repart dhe t’i besohen një subjekti
të vetëm i cili do ta zhvendosë dhe vendosë në pikën më të përshtatshme për repartin;
4. prodhimi kinematografik:
- do të mbikëqyrë respektimin e protokollit për të mirën e të gjithëve duke identifikuar
një figurë ad hoc ‘CO-VID-19’;
- do të parapërgatisë praktikat e përditshme të pastrimit dhe dezinfektimit;
- do t’i dorëzojë çdo reparti, ditën e parë, shishe me xhel dezikfektues për duart me
madhësinë e duhur për të siguruar përdorim për gjithë ditën (zakonisht 500 ml për secilin
repart). Shishet dorëzohen në fund të ditës për dezinfektimin dhe rimbushjen e tyre. Ato
do të rimerren të nesërmen nga personi përgjegjës i repartit dhe do të shpërndahen në
përputhje me nevojat e vetë repartit;
- do të verifikojë që hyrjet në sheshin e xhirimit të jenë gjithnjë të kontrolluara dhe e të
kufizuara, si për personat e brendshëm edhe për ata të jashtëm
Norma për repartin e Fotografisë (M.d.p, makineri, energji elektrike):
1. makineria nuk duhet të jetë kurrë më pak se 1 metër nga subjekti;
2. kamera preket vetëm dhe ekskluzivisht nga operatori dhe ndihmësi. Në rast se duhet ta
prekin të tjerë (makinistë, ndihmës operatorë), menjëherë pas kësaj kryhet dezinfektimi i
saj para se ta prekni përsëri;
3. nëse drejtori i fotografisë (DoF) dhe regjizori kanë nevojë të kontrollojnë inkuadrimin, ata
duhet të jenë të pajisur me doreza dhe mbulesa njëpërdorimëshe të kamerës;
4. sigurohen bombola të vogla sprai alkooli izopropilik (vetëm për pastrimin e pajisjeve
elektronike) në sasitë e nevojshme të kërkuar nga reparti. Bombolat më pas i dorëzohen
qendrës organizuese e cila menaxhon asgjësimin korrekt të tyre;
5. makinistëve dhe elektricistëve ju jepen shishe dezinfektuese sprai për sipërfaqet (jo për t’u
përdorur mbi pajisje ose në prani të pajisjeve elektronike). Këto shishe mund të përdoren
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për dezinfektimin e të gjitha materialeve metalikë (stativë, binarë, etj.) dhe në përgjithësi të
gjitha sipërfaqeve jo-elektronike;
6. operatorët këshillohen shumë që të mos përdorin okularë sfungjeri ose materiale poroze,
dezinfektimi i të cilave mund të jetë i ndërlikuar. Në vend të tyre preferohet të përdoren
drejtpërderejt mbështetëse prej gome të kamerave, të cilat pastrohen më lehtë;
7. për matjen e ndriçimit këshillohet fort të mos ju afroheni aktorëve. Preferohen matësit me
lazer, ultratinguj ose metra gjysmë të ngurtë të cilët lejojnë mbajtjen e distancës së sigurisë.
Normat për repartin e zërit:
1. mikrofonisti duhet të ketë një maskë të paktën ffp2 dhe një vizierë të plotë;
2. mikrofonët duhet të dezinfektohen në çdo hap;
3. një maskë ad hoc ose një mbulesë e thjeshtë prej mikrofibre do të vendoset mbi sfungjerë
dhe krane të vendosura pranë aktorëve: në këtë mënyrë do të jetë e mundur të izoloni pjesët
poroze të pajisjeve.
Normat për repartin e Skenografisë: në varësi nëse janë sete skenash të mbyllura apo të hapura,
të vogla apo të mëdha, do të veprohet në mënyra të ndryshme të cilat po i rendisim këtu:
1. set i gjerë i mbyllur:
- para fillimit të xhirimeve, i gjithë seti do të higjienizohet, veçanërisht nëse është skenë
xhirimi televizive;
- higjienizimi mund t’i besohet një kompanie të jashtme ose të kryhet duke përdorur
makineri me ozon (me përdorim jo shumë të ndërlikuar, plotësisht automatike dhe
ekologjike);
2. shesh xhirimi i mbyllur i vogël ose automjet skene: mund të pastrohen me ozon herën e
parë dhe në vijim (madje edhe pas çdo skenë, nëse është e nevojshme) vetëm aty ku është e
nevojshme dhe duke përdorur spraje dezinfektues të përshtatshëm për sipërfaqet;
3. shesh xhirimi në natyrë: merren masa për dezinfektim vetëm të objekteve dhe mjeteve të
skenës;
4. objektet e skenës: do t’u dorëzohet aktorëve nga një person i vetëm, të dezinfektuars dhe
nuk duhet të kalohen nëpër duar.
Norma për repartin e trukimit dhe parukave: trukues, floktarë, stilistët e kostumeve dhe
mikrofonistët janë sigurisht më të ekspozuarit dhe për këtë arsye duhet të mbrohen më mirë.
Për këtë:
1. ata duhet të mbajnë pajisje mbrojtje të nivelit më të lartë dhe t’i kushtojnë më shumë
vëmendje të gjithë elementëve që kanë kontakt ‘marrje-dhënie’ me aktorët;
2. duhet të mbajnë maska me faktor mbrojtës minimalisht fp2, maska mbrojtëse për sy ose,
edhe më mirë, mburoja të plota të fytyrës (viziera);
3. këshillohet të veshin edhe tuta mbrojtëse tërësore;
4. këshillohet fort të ketë mjete personale dhe truke për secilin aktor. Por aty ku kjo nuk është e
mundur, do të ishte mirë që të paktën të jenë të dublikuara, në mënyrë që të kihet gjithmonë
një të pastër, ndërkohë që pritet dezinfektimi i të mëparshmeve;
5. produktet e kremit, lëngjet, yndyrnat (buzëkuqët, fondet, etj.) do të merren nga paketimi
ose do të mblidhen me ndihmën e spatulave njëpërdorimëshe;
6. pjesa e papërdorur hidhet dhe dezinfektohet përsëri paleta ose mjeti tjetër;

| 127 |

|

EMERGJENCA COVID-19 · FAZA 2 · MAJ 2020

|

7. mprehësja e lapsave dezinfektohet pas çdo përdorimi dhe lapsat e mprehur para dhe pas
përdorimit;
8. furçat, sfungjerët, puplat dhe të tjerat mjete, duhet të dezinfektohen në çdo kalim vetëm nëse
përdoren tek më shumë se një person; kjo mund të bëhet edhe në kuti të mbyllura me ozon;
9. maskara (kozmetika për qepallat) merren me furça njëpërdorimëshe ose që mund të
lahen, por gjithmonë duke shmangur përdorimin tek më shumë persona pa i higjienizuar
paraprakisht;
10. produktet pluhur si hijezuesit e syve duhet të ‘gërvishten’ dhe të vendosen në një dozë të
vetme në kontejnerë që mund të lahen;
11. aktorët dhe aktoret këshillohen fort të sjellin mjetet dhe truket personale.
Normat për sektorin e Recitimit:
1. aktorët do të autorizohen të mos e mbajnë maskën vetëm dhe ekskluzivisht në skenë. Jashtë
skenës do t’iu kërkohet, si të gjithëve, ta mbajnë gjithmonë dhe të zbatojnë rregullat e duhura
të higjienës personale dhe distancimit;
2. numri i figurantëve (nëse ka) duhet të jetë i kufizuar në një maksimum prej 7-8 persona;
3. aktorët këshillohen fort të sjellin mjete dhe truket personale dhe t’ua venë në dispozicion
të floktarëve dhe trukuesve.

Teatër (në mjedise të mbyllura)34

Teatri, në të gjitha format e tij, luan një rol qendror në jetën kulturore të Rajonit. Duke pasur
parasysh kohën e gjatë që ndoshta na ndan nga rifillimi i menjëhershëm i të gjitha aktiviteteve
teatrore – shihet në ndërhyrjen e fundit në shtyp nga Nicola Piovani – ka përparësi të miratohen
masa dhe strategji që synojnë të ruajnë vazhdimësinë së këtij sektori themelor kulturor.
Një zgjidhje e përshtatshme mund të jetë ajo e sugjeruar nga Drejtori Longobardi i “Brancaccio-s”
në Romë, pra përqendrimi në prodhimin audio-video duke investuar në transmetimet televizive
(përfshirë TV-të lokale). Në këtë mënyrë, do të krijohej një bibliotekë dixhitale e shfaqjeve teatrale,
të cilat mund të përdoret sipas rrethanave, në përputhje me nevojat e programeve të veçanta.
Në vijim jepen disa rekomandime që duhen zbatuar menjëherë.
Megjithëse nuk janë të detajuara, mbeten të vlefshme rregullat për distancim shoqëror,
metodat e menaxhimit mjedisor dhe përdorimit të pajisjeve mbrojtëse personale të destinuara
për punonjës/ punëtorë dhe publikun, si Rekomandimet e përgjithshme të higjienës dhe
Instrumenteve menaxhues të dakorduar (shih më lart.)
Për punonjësit e ngarkuar / personelin e brendshëm:
1. të garantojnë përdorimin korrekt dhe të vazhdueshëm të pajisjeve mbrojtëse personale
(maska dhe doreza, që zëvendësohen pas një numri të caktuar të orëve të punës);
2. të promovojnë një përshtatje të vetëdijshme ndaj standardeve sanitare të përcaktuara (larja
e shpeshtë e duarve; përdorimi i xhelave pastrues);
3. të sigurojnë higjienizimin e mjediseve (përfshirë dhomat e provës, kostumet, rekuizitat,
mjetet e grimit dhe parukat) me një frekuencë të përcaktuar;
34 -dhe të ngjashme përfshihen, për analogji, në seksionet Teatri (mjedise brenda) dhe Teatri (mjedise jashtë).
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4. të sigurojnë koordinim vigjilent dhe efikas të veprimeve për lehtësimin flukseve si në hyrje
ashtu edhe në dalje, dhe në pjesët e shërbimit të teatrit, siç janë banjat dhe zonat e bar-kafeve,
duke parashikuar, ku është e mundur, kalime në një drejtim;
5. të respektojnë në mënyrë rigoroze detyrimin për të mbajtur distanca ndërpersonale;
6. të lëvizni në zona të dezinfektuara në mënyrë korrekte dhe të shpeshtë (sidomos ato me
tranzit më të madh), duke u kujdesur që sipërfaqet dhe bazat të mbahen vazhdimisht të
pastra dhe dezinfektuara;
7. të sigurohen që të gjitha objektet në salla të përmbushin kërkesat normative të sigurisë,
veçanërisht sa i përket distancimit të ndenjëses (të paktën dy vende të lira për çdo spektator
të ulur, me përjashtime për grupe familjesh dhe/ose grupe bashkëjetuesis)35, duke i siguruar
edhe informacion të saktë publikut për rregullat që duhen respektuar për të frenuar rrezikun
e infektimit;
8. të vendosin shpallje dhe shpërndanjnë udhëzime me shkrim, njoftime dhe/ose fletëpalosje
për mënyrat e sjelljes për t’u vendosur në vende të dukshme si në hyrje ashtu edhe brenda
mjediseve;
9. të kontrollojnë hyrjen në tualet, duke siguruar distancën e sigurisë dhe dezinfektimin me
frekuencë të përcaktuar;
10. aktorëve dhe teknikëve u kërkohet që gjatë provave të respektojnë, sa të jetë mundur,
rregullat e distancimit ndërpersonale, duke përsëritur me kujdes nevojën e përdorimit të
pajisjeve mbrojtëse personale. Ndërsa rreziqet objektive të natyrshme nga kontakte reale të
llojeve të ndryshme, përfshirë ato nga djersitja dhe pështyma e tepërt, në këtë fazë sjellin
prirje për të organizuar shfaqje me pak aktorë në skenë (monologje ose dialogje me dy zëra);
përndryshe, duhet një monitorim klinik i kompanisë me mbështetjen e personelit mjekësor,
bashkë me kontrolle serologjike/tampone, në varësi të pëlqimit paraprak nga punonjësit
11. të garantojnë hyrje të seleksionuara/kufizuara, bazuar në sipërfaqen e ndërtesës.
Për publikun:
1. mundësisht të merrni bileta elektronike, me rezervime në internet; përdorimi i biletave leter
ose i shërbimeve në sportelit duhet të jetë i kufizuar sa më shumë të jetë e mundur;
2. të shqyrtojë me kujdes shënimet e informative të afishuara në mjedise, të cilat publiku duhet t’i
respektojë me përpikmëri, nën ndëshkimin e humbjes së të drejtës për të marrë pjesë në shfaqje;
3. sistemimi në sallë do të bëhet bazuar në strukturimin e planifikuar, si rregull një spektator
për çdo dy poltrona të lira, me përjashtim të grupeve familjare dhe/ose bashkëjetuesve;
4. mbajtja edhe në sallë e maskave dhe dorezave njëpërdorimëshe, është e detyrueshme;
5. kur struktura e lejon, hyrjet dhe daljet duhet të diferencohen, në mënyrë që të garantojë një
menaxhim të qetë dhe të matur të flukseve. Kur kjo rrethanë nuk është e mundshme, do të
vazhdohet me hyrje dalje me turne;
6. për shfaqjet e posaçërisht për shkollat (p.sh.: Teatri i fëmijëve), përveç protokolleve të

35 -Mbetet problematike – në pritje të zbatimit të sistemeve të gjurmimit të kontaktit dhe udhëzimeve ministrore
- mundësia e heqjes dorë nga masat e distancimit në rastin e çifteve, bashkëjetuesve dhe grupeve familjare, gjë
që do të lejonte përdorimin, p.sh. të dy skenave. Në justifikime, mund të përdoret një vetë-certifikim për të
justifikuar shkallën e farefisnisë ose bashkëjetesës, por konceptet juridike në këtë pikë janë më të kufizuara sesa
ato shoqërore
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lartpërmendura të sigurisë dhe rekomandimeve të përcaktuara këtu, aktiviteti do të
rregullohet në përputhje me dispozitat e përcaktuara nga MIUR për shkollat.

Teatër (jashtë)

Megjithëse nuk janë të detajuara në vijim, mbeten të vlefshme rregullat për distancimin
shoqëror, metodat e menaxhimit të mjedisit dhe të përdorimit të pajisjeve mbrojtëse personale
të destinuara për punonjësit/punëtorët dhe publikun si përcaktohet në Rekomandimet e
Përgjithshme të Higjienës dhe Mjetet e Përbashkëta (shih. . më lart).
Për punonjësit e ngarkuar /personelin e brendshëm: mbeten të vlefshme udhëzimet e dhëna
tashmë në seksionin e Teatrit (brenda) me shtesat e mëposhtme:
1. të menaxhojnë fluksin e spektatorëve përmes sinjalitikës së posaçme edhe në perimetrin
përreth zonës së teatrit (p.sh., zonat e parkimit);
2. në rastin e shfaqjeve me hyrje të lirë ose që zhvillohen në vende publike, të planifikojnë
strategji për të kufizuar numrin e spektatorëve bazuar në hapësirën në dispozicion.
Për publikun: mbeten të vlefshme udhëzimet e dhëna më sipër në seksionin e Teatrit (në
mjedise të mbyllura).

Koncerte dhe shfaqje operash (në mjedise të mbyllura)

Për punonjësit e ngarkuar /personelin e brendshëm: mbeten të vlefshme udhëzimet e dhëna
në seksionin e Teatrit (brenda). Për specifikimet në menaxhimin e artistëve / muzikantëve
në skenë dhe llojin e orkestrës, jashtë skenës, për vënien në skenë të shfaqjes, mbeten të
vlefshme indikacionet e dhëna në pjesën e Koncerteve dhe shfaqjeveve operistike (jashtë).
Për publikun: mbeten të vlefshme udhëzimet e dhëna tashmë në seksionin e Teatrit (brenda)
dhe Koncerte dhe shfaqje operash (jashtë).

Koncerte dhe shfaqje operash (në mjedise të mbyllura)

Për punonjësit e ngarkuar / personelin e brendshëm: mbeten të vlefshme indikacionet e dhëna në
seksionin Teatri (në mjedise të mbyllur). Për specifikimet në menaxhimin e artistëve/muzikantëve
në skenë dhe llojin e orkestrës, jashtë skenës, për vënien në skenë të shfaqjes, mbeten të vlefshme
udhëzimet në pjesën e Koncerte dhe veprimtari operistike (në mjedise të hapura).
Për publikun: mbeten të vlefshme indikacionet e dhëna në seksionet e Teatri (në mjedise të
mbyllura) dhe Koncerte dhe veprimtari operistike (në mjedise të hapura).

Koncerte dhe veprimtari operistike (në mjedise të hapura)

Megjithëse nuk janë të detajuara në vijim, mbeten të vlefshme rregullat për distancim shoqërore,
metodat e menaxhimit të mjedisit dhe përdorimin e pajisjeve mbrojtëse personale të destinuara
për punonjës/ profesionistë dhe publikun, të referuara në Rekomandimet e Përgjithshme të
Higjienës dhe Mjetet e Përbashkëta (shih. më lart).
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Për profesionistët / artistët / muzikantët:
1. të përgatisin informacione të përshtatshme specifike për mungesën e infeksioneve,
kontakteve të ngushta, karantinës, etheve, simptomave dhe hyrjes nga jashtë, si dhe për
përmbajtjen e këtyre rekomandimeve dhe planit të emergjencës. Ky informacion duhet të
merret edhe lidhur artistët, i cili përfshin si pjesën e shfaqjes dhe provat në skenë, ashtu
edhe të gjithë logjistikën e menaxhimit të hapësirave të hyrjes dhe qëndrimit jashtë skenës,
në zonat kushtuar atyre;
2. të respektojnë normat specifike dhe procedurat e përshtatshme për t’i kryer veprimtaritë e
tyre në siguri;
3. të filloni një proces monitorimi me vizita mjekësore, teste serologjike, matje të vazhdueshme
të temperaturës së trupit dhe përdorimin e pajisjeve të sigurisë personale;
4. të gjithë punëtorët në shërbim të shfaqjeve, pavarësisht rolit të tyre, duhet të mbërrijnë
në vendin e punës me temperaturë trupore nën 37.5° C, duke e matur përpara se të nisen
për në punë; temperatura do të matet për të gjithë punonjësit pa dallim dhe në mënyrë të
detyrueshme kur hyhet në vend;
5. lani/higjienizoni duart shpesh dhe vendosni pajisje personale të sigurisë;
6. është bërë e detyrueshme që gjithmonë të ruhet distanca më e madhe e mundshme
(minimumi 2 metra) nga kolegët dhe të shmangen grumbullimet;
7. është i detyrueshëm përdorimi i maskave si jashtë ashtu edhe në skenë për të gjithë artistët, dhe
higjienizimi i vazhdueshëm i duarve dhe instrumenteve. Një përjashtim në përdorimin e maskës
bëhet vetëm për dirigjentin dhe muzikantët me instrumenta frymore, vetëm gjatë shfaqjes dhe
provave të koncertit. Në këtë rast, këta muzikantë - të cilët për natyrën e tyre kërkojnë nxjerrje
më të madhe të ajrit nga mushkëritë me përhapjen e pikave të pështymës - gjatë përdorimit të
instrumentit do të jenë shumë të distancuar (rreth 1.5 metra shpatull / shpatull) dhe të ndarë
ballazi në rreshta me pleksiglasi në lartësi mbi kokën e e muzikantit të ulur;
8. në përputhje me rekomandimet e mësipërme, janë parashikuar seanca provash orkestrale
me kohëzgjatje të ndryshme për realizimin e shfaqjeve;
9. gjatë provave, artistët duhet të ndjekin të njëjtat procedura të parashikuara për shfaqjen.
Aspekte të veçanta për artistët/muzikantët në skenë dhe llojin e orkestrës
1. në skenën ekzistuese vendoset orkestra, përveç dirigjentit, me muzikantët e vendosur në
një distancë 1 metër shpatull/shpatull, me ndenjëse të orientuara në gjysmërreth për sa i
përket harqeve; distanca e parashikuar për instrumentet frymore është më e madhe (1.5
metra), të cilat mund të pozicionohen në pjesë të ngritura të ndara nga njëra-tjetra me një
barrierë pleksiglasi; të gjithë përballë dirigjentit;
2. në sistemimin e artistëve në skenë, këshillohet të ndiqni këta tregues:
- harqet do të vendosen në gjysmërreth në nivelin bazë të skenës në distancë 1 metër;
- vijohet me një shkallë të parë me frymore (flaute, oboe dhe bri) 1.5 metra larg njëri-tjetrit
dhe frontalisht me një barrierë pleksiglas nga harqet
- vijohet me një shkallë e dytë me frymore të tjera (klarineta, fagota dhe bri) dhe timpane
gjithnjë të vendosur 1.5 metra larg njëri tjetrit dhe me një barrierë pleksiglas në pjesën
e ballore;
- vjohet me një shkallë të fundit dhe të tretë me tunxhet (bori, trombonë dhe bas tuba)
dhe perkusion gjithmonë të vendosura 1.5 metra larg njëri tjetrit dhe me një barrierë
pleksiglas në pjesën ballore;
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3. si gjatë provave ashtu edhe gjatë shfaqjes, hyrja e muzikantëve në skenë duhet të bëhet
në mënyrë të rregullt, një nga një me distancë 1 metër nga njëri tjetri, sipas logjikës së
sisitemimit më të largët nga hyrja; në dalje veprohet në të kundërtën e hyrjes;
4. skena do të ketë një korridor rrethues me përmasa rreth 1 metër, për lëvizjen e mundshme
të artistëve.
Aspekte të veçanta për menaxhimin e artistëve/muzikantëve jashtë skenës
1. hyrja e artistëve/muzikantëve dhe hapësirat e destinuara për ta janë të ndara nga ato për
publikun, pra mund të kryhen njëkohësisht;
2. artistët/muzikantët do të mbërrijnë në vendin e shfaqjes tashmë me veshjen e shfaqjes; nuk
janë parashikuar dhoma zhveshje për orkestrën;
3. duhet të parashikohen vetëm disa hapësira në çadra për Maestron dhe artistët / muzikantët
kryesorë; në çdo rast, ato duhet të jenë hapësira të veçanta;
4. artistët/muzikantët duhet të arrijnë në vendin e shfaqjes me temperaturë trupore nën 37.5°
C, duke e matur paraprakisht përpara se të nisen për në punë; ajo do të kontrollohet përsëri
në çdo hyrje në vendin e shfaqjes;
5. pas mbërritjes, artistët/muzikantët duhet të vënë menjëherë maskën dhe të higjienizojnë
duart me xhel të posaçëm;
6. ndërsa presin shfaqjen, artistët/muzikantët duhet të mbajnë gjithnjë distancë sa më të madhe
nga kolegët e tyre (minimumi 2 metra) dhe të shmangin grumbullimet e panevojshme;
7. sapo të mbarojë shfaqja ose prova, të gjithë duhet të largohen menjëherë nga vendi i shfaqjes,
duke shmangur ndalesa të pajustifikuara;
8. personi i kontaktit të orkestrës dhe punëdhënësi do të kujdesen, përmes bashkëpunëtorëve të
tyre, të udhëzojnë, kontrollojnë dhe menaxhojnë hyrjen dhe daljen e artistëve/muzikantëve;
këta do të udhëzohen paraprakisht për procedurat që do zbatojnë dhe do të pajisen me
maska që do t’i mbajnë.
Aspekte të veçanta për vënien në skenë të shfaqjes: fazat e vënies në skenë duhet të jenë të
ngjashme me ato të një kantieri, megjithëse minimale sa i përket llojit të punimeve, duke
parashikuar zakonisht bashkëpunim me disa ndërmarrje e për këtë:
1. të gjithë punonjësit e vënies në skenë duhet të arrijnë në vendin e ngjarjes me temperaturë
trupore nën 37.5 ° C, duke e matur paraprakisht përpara se të shkojnë në punë; temperatura
do të matet përsëri gjatë hyrjes në vend, para hyrjes;
2. të gjithë punonjësit ta kenë të vendosur maskën e dhënë nga punëdhënësi dhe të kenë
higjienizuar duart me xhelin e posaçëm in loco; duhet të mbajnë gjithmonë doreza pune
(nëse parashikohen për punën e tyre) ose prej gome të zakonshme, të cilat higjienizohen
vazhdimisht;
3. të gjithë punëtorët duhet të mbajnë maskë vazhdimisht dhe të mbajnë distancën maksimale
të mundshme nga njëri-tjetri;
4. do të favorizohet menaxhimi në momente të veçanta i operacioneve të vetme, duke u
përpjekur të përdoren ekipe pune nga një kompani e vetme për operacionet që kërkojnë
praninë e më shumë njerëzve në të njëjtën kohë
5. operacionet e ngarkimit, shkarkimit, montimit dhe çmontimit të strukturave do të kryhen
nga secila kompani për sektorin e saj specifik (struktura/ndenjëse/audio/drita/etj.), për të
zvogëluar rrezikun tek stafi, i cili tashmë punon së bashku.
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Për publikun:
1. biletat me emër do të shiten edhe me bileta pa emër dhe me pranimin njëkohësisht të
kushteve për hyrje në sallën e shfaqjeve (parakushtet minimale);
2. vendi i shfaqjes do të ndahet në sektorë: secili sektor duhet të sigurojë një orar të veçantë
hyrje, çdo biletë përveç treguesve normalë, do të ketë shkrimin: “Hyrja garantohet vetëm
në orarin e caktuar”. Do të shiten në bazë sektori duke filluar nga i pari; tjetri do të shitet
pasi të mbarojnë vendet në sektorin e mëparshëm;
3. në hyrje, do të pranohen vetëm në rast se kanë temperaturë nën 37.5 ° C dhe në të njëjtën
kohë duhet të kontrollohet bileta për orarin e caktuar duke lejuar hyrjen;
4. është i detyrueshëm përdorimi i pajisjeve të sigurisë personale ose që duhet të shpërndahen
nga organizuesit e shfaqjes për ata që nuk i kanë;
5. është i detyrueshëm higjienizimi i duarve (secili do të ketë me vete xhel higjienizues);
6. spektatorët duhet të drejtohen drejt hyrjes me rregull, duke mbajtur distancë 1 metër, e
cila do të shënohet në tokë, duke ndaluar sapo të mbërrijnë atje, në pritje të shoqërohen
në vendet e tyre. Kur pika e hyrjes të jetë e lirë, mund të hyjë spektatori tjetër; spektatorët
po ashtu do të udhëzohen për kalimet e brendshme, përfshirë edhe kalimin në tualete;
7. në rastin e personave me aftësi të kufizuara lëvizje, hyrja do të caktohet në kohën e
ndërmjetme dhe një punonjës i posaçëm do t’i shoqërojë në vendin e rezervuar së bashku
me personin shoqërues të mundshëm, pasi t’u jetë matur temperatura në recepsion, pas
higjienizimit të duarve dhe pajisjes me maskë dhe ujë;
8. para fillimit të shfaqjes, publikut do t’i jepen udhëzime me anë të altoparlantit mbi sjelljen
që duhet mbajtur në sallë, duke shënuar se në fund të shfaqjes është e nevojshme të presin
ulur njoftimin e stafit të sallës që të ngrihet dhe të drejtohet drejt daljes;
9. dalja do të bëhet me rregullt dhe e menaxhuar nga stafi i sallës sipas sektorëve në rend të
kundërt të hyrjes, rresht për rresht;
10. publiku do të ulet në karrige plastike dhe hekuri të higjienizueshme, të drejtuara ballazi
drejt skenës;
11. menaxhimi i personave me aftësi të kufizuara lëvizje duhet të bëhet veçmas dhe me
përparësi krahasuar me pjesën tjetër të publikut, duke siguruar një ndalesë në një zonë të
veçantë anash platesë, pranë një ekipi emergjence të përfshirë drejtpërdrejt dhe për ndihmë
në rast të një evakuimi emergjent;
12. çdo person i ulur është të paktën 1 metër larg anash nga tjetri (shpatull/shpatull), me
përdorimin e 1 vendi po dhe 2 vende jo; çdo ndenjëse është drejtpërdrejt e arritshme
përmes një korridori shërbimi, pa pasur nevojë të kalohet në mes të rreshtave, pra pa rënë
në kontakt me një person tjetër të ulur;
13. distanca midis mbështetëseve të ndenjëseve është 1.10 metra, sipas normativave të
shfaqjeve publike, dhe meqenëse spektatorët janë përballë skenës dhe të pajisur me
maska, probabiliteti i rënies në kontakt me pikat e pështymës së personit tjetër është disi
e pamundur;
14. sektorët e ndenjëseve përbëhen nga ndenjëse të ndara nga korridore prej 1 m. midis tyre
dhe 1.50 metër midis sektorëve të ndryshëm, duke siguruar tranzitimin e njerëzve në të
dy drejtimet në korridoret që ndajnë sektorët dhe në një drejtim në hyrjen dhe daljen e
njerëzve, edhe në rast nevoje të lënë vendin e vet gjatë shfaqjes për të shkuar tek dalja ose
në tualet.
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Referencat

Coronavirus: “Shfaqja në Itali në Fazën 2”. Agis paraqet propozimet e tij (video dhe
dokumentacion të plotë) ) (https://www.agisëeb.it/coronavirus-domani-videoconferenza-lospet- tacolo-in-italia-nella-fase-2-lagis-presenta-le-sue-proposte/)
http://www.anica.it/neës/neës-anica/lindustria-cinematografica-e-audiovisiva-europea-unita-per-far-fronte-ai-danni-dellemergenza-covid-19
Projekt paraprak për përaqitjen e shfaqjeve të drejtpërdrejta në natyrë në Rocca Brancaleone
si pjesë e Fazës 2 të emergjencës Covid-19 (http://www.ravennafestiv.org/ëp-content/
uploads/2020/04/Progetto -Rocca-Brancaleone-2020.pdf)
Protokolli Cinema-Covid (https://cinemacovid.net)

3.3 Festivale në mjedise të jashtme, Festa
Manuela De Giorgi
Bashkëpuntorë: Daniela Castaldo, Fabio Ciracì, Francesco Giovanni Giannachi, Ginevra
Gravili, Massimo Guastella, Alberto La Tegola, Massimo Manera,
Carmela Perago, Cosimo Prontera, Monica Prontera, Graziano Vantaggiato
Nuk është e nevojshme të hiqet dorë nga organizimi i një aktiviteti ‘të madh’ si parim, por
duhet të gjykohet se ka çështje të shumta kritike që sigurisht tregojnë barrën më të madhe
për organizatorët. Pra, objektivi është që mbi të gjitha të garantohet Siguria Shëndetësore dhe
Siguria e përgjithshme, ose tërësia e masave të sigurisë shëndetësore parandaluese dhe shërbimet
e rendit dhe sigurisë publik që garantojnë respektimin e këtyre masave.
Për të shmangur anullimin e plotë të aktiviteteve me numër të madh, është përgatitur një
matricë e kuptueshme lehtë, e cila, duke marrë parasysh kohëzgjatjen e aktivitetiteve,
nxjerr në pah raportin midis nevojës për riorganizimin e hapësirave (të hapura dhe të mbyllura)
dhe aftësisë për të tërhequr njerëzit në aktivitet.
Në përputhje me distancimin social të paktën 1 metër të parashikuar aktualisht nga CTS i
MiBACT (procesverbali i 6 majit 2020)36 , dhe duke marrë parasysh edhe distancimin midis
të afërmve, duket jashtë mase ndrydhëse të kufizosh numrin maksimal të pjesëmarrësve në
aktivitetet e parashikuara për 200 në mjedise të mbyllura dhe për 1000 në mjedise të hapura. Me
synimin për të rifilluar aktivitetet kulturore në diskutim, duket mjaft e dëshirueshme të mbahet
si kriter referimi në llogaritjen e numrit të pjesëmarrësve raporti midis shtrirjes së zonës ku
zhvillohet aktiviteti dhe distancimi 1 m. (shih Matricën), e cila - si masë paraprake dhe vetëm
për kohëzgjatjen e Fazës 2 - mund të rritet deri në 1.5 m. Këto parametra mund të rishihen si
në dritën e ndryshimeve të ardhme të dispozitave aktuale ashtu edhe të ecurisë së epidemisë.

36 - https://www.teatroecritica.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/verbale-CTS-66- del-06-05-2020_09002908.pdf
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Matrica e raportit të përkohshëm njerëz / hapësirë
Hapësirë (e rezervuar për publikun ose thjesht
mobilje)
Numri i personave

X

Sidoqoftë, në zona të mbyllura, duhet të garantohet gjithmonë ajrosja efikase e lokaleve.
Raporti mes numrit maksimal të njerëzve dhe hapësirës, nëse nga një anë do të kufizojë
kapacitetin e njerëzve brenda një zone, nga ana tjetër do të lejojë realizimin e vetë aktivitetit
zona brenda perimetrit dhe të dallueshme mirë (me hyrje, organizim dhe rregullim autonome
të fluksit të njerëzve) dhe/ose zhvendosja e tij në më shumë vende, duke vlerësuar njëkohësisht
zonat periferike. Nëndarja e pjesëmarrësve në grupe kohore dhe në vende të ndryshme nga
ato që përdoren zakonisht, do të garantojë sigurinë shëndetësore të atyre që organizojnë dhe
atyre që marrin pjesë në aktivitet lidhur me menaxhimine hyrjeve, distancimit sociale, fluksit
të vizitorëve. Pa ndryshuar normat e distancimit shoqëror, metodat e menaxhimit të mjedisit
dhe përdorimin e pajisjeve mbrojtëse personale për punonjësit/profesionistët dhe publikun
sipas Rekomandimeve të Përgjithshme Higjienike dhe Mjetet e Përbashkëta (shih më lart),
për natyrën e aktiviteteve, sugjerohen veprime të posaçme që synojnë të verifikojnë zbatimin
rigoroz të këtyre normave për të shmangur grumbullimet.

Propozime

Në veçanti, për fazën e ORGANIZIMIT dhe ZHVILLIMIT TË AKTIVITETIT:
1. të përcaktohen procedura specifike të sigurisë për personelin në fazat e organizimit para,
gjatë dhe pas aktivitetit (p.sh.: montimi/çmontimi i skenave; skenare dhe ndenjëse për
publikun, transporti dhe pozicionimi i instrumenteve; shërbimi audio / video);
2. të përcaktohet sinjalitika horizontale me një tregues të qartë të kalimeve për të mbërritur
vendin e caktuar;
3. të vendosen vende ndenje dhe/ose vende më këmbë që dallohen lehtësisht nga publiku,
duke llogaritur një distancë minimale prej 1 m. nga njëri-tjetri (këshillohet distanca 1.5 m.
për Fazën 2), ose duke lejuar kalimin nëpër korridore që respektojnë distancën mbrojtëse
të sigurisë;
4. të përcaktohet numri maksimal i pjesëmarrësve në aktivitet në përputhje me respektimin
e dendësisë maksimale të lejuar, në raport me hapësirat e identifikuara;
5. të lejohet prania e pjesëmarrësve në aktivitete në mjedise brenda/jashtë në përputhje me
përpjestimin e hapësirë/njerëz të përcaktuar në matricë dhe duke garantuar distancën
minimale mbrojtëse;
6. të organizohen ‘aktivitete madhore’ që nga parashikimet nuk mund të respektojnë
kriterin hapësirë/njerëz, mundësisht në mënyrë telematike; përndryshe, të ndahet publiku
pjesëmarrës në disa zona të kufizuara dhe njëkohësisht të përcaktuara mirë dhe sidoqoftë
në grupe modulare për zona të përcaktuara, duke respektuar kriterin hapësirë/njerëz dhe
gjithmonë duke garantuar distancimin e nevojshëm të sigurisë mbrojtëse;
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7. të parapërgatitet një app 37(për PC dhe laptope, etj.) për:
- të rezervuar, përcaktuar numrin e rezervimeve (me llogaritje në kohë reale të numrit
maksimal të pjesëmarrësve);
- të monitoruar afërsinë mes pjesëmarrësve të pranishëm;
- të planifikuar shkallëzimin në kohë të pjesëmarrjes në aktivitet, duke racionalizuar
flukset;
- të garantuar programimin kohor të check-in dhe check-out të pjesëmarrësve, duke
shmangur radhët dhe grumbullimet38;
- të lejuar leximin e QrCode ose në çdo rast të kodimit transmedial;
- të rezervuar parkim për mjetet personale të lëvizjes ose për të njoftuar se pjesëmarrësi
do të arrijë vendin e aktivitetit me transport publik;
8. të lejohet blerja e biletës ekskluzivisht në mënyrë elektronike, përmes app-eve ose siteve
institucionale; bileta duhet të jetë jo fizike. Nuk këshillohet të përdoren bileta letre ose
shërbimi i e biletarisë në sportel;
9. të lejohet zhvillimi i aktiviteteve që parashikojnë përdorimin e anijeve, private dhe jo private
(p.sh .: kremtime fetare ose manifestime institucionale nga deti), duke respektuar numrin
maksimal të njerëzve në bord, në përputhje me rregulloret e sigurisë në fuqi;
10. të parashihet një shërbim rendi përgjegjës për sigurinë e aktivitetit, të identifikuar nga enti
organizues. Personeli duhet të jetë i identifikueshëm qartë përmes shenjave dalluese.
Gjatë zhvillimit të AKTIVITETIT:
1. të preferohet sa më shumë menaxhimi telematik i aktivitetitit, si përmes portaleve të
posaçëm ashtu dhe me ndihmën e app-eve rajonale, të aftë për të menaxhuar rezervimin/
shitjen e biletave me caktim automatik të vendeve për ndenje dhe/ose vendeve më këmbë,
duke respektuar hapësirën e sigurisë të parashikuar39.
2. të planifikohet menaxhimi i hapësirave të nevojshme të parkimit përmes app-it rajonal të
përgatitur;
3. të përcaktohet një zonë e mundshme bar-kafe me shenja treguese; këshillohet pajisja e zonave
rrethuese me harta të kalimeve, me tregues të zonave bar-kafe, tualeteve dhe vendeve me
xhel higjienizues;
4. të tregohen qartë rrugëkalimet për të arritur zonën bar-kafe, për të shmangur grumbullimet
dhe për të menaxhuar më mirë flukset, gjithmonë duke siguruar distancimin e sigurisë;
5. të pajiset, sipas nevojës, çdo pjesëmarrës me një qese ku të vendoset maska dhe/ose dorezat
gjatë ngrënies;
6. të krijohet një sistem rezervimi që garanton kohë të shkallëzuar për shërbimin e ushqimit
dhe grumbullimin e mbetjeve dhe hedhurinave;
7. të lejohet hyrja duke preferuar ata që kanë shkarkuar app-in “Imuni” ose për ata që kanë
vetë-certifikimin e paraparë nga DPCM;
8. të jepen maska dhe doreza njëpërdorimëshe për ata që nuk i kanë dhe të parashikohen vende

37 -Do të ishte e dëshirueshme të hartohej një app i vetëm në një shkallë rajoni, i cili mund të njoftojë lehtësisht të
gjitha aktivitetet e planifikuara dhe të mund të çojë përdoruesin në faqet që lidhen me aktivitetet
38 -Do të ishte i dëshirueshëm integrimi i app me sistemin e menaxhimit të shërbimit të transportit publik.
39 -Masat e distancimit mund të shmangen në të gjitha rastet e parashikuara nga Dekreti i Kryeministrit.
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pë higjienizues, ashtu si përcakton DPCM;
9. të tregohet qartë rrugëkalimi për të arritur zonën e tualetit, për menaxhim më të mirë të
flukseve;
10. të kontrollohen hyrja në tualet, duke siguruar distancimin ee sigurisë dhe dezinfektimin
me një frekuencë të përcaktuar;
11. të pajiset vendi me shenja treguese dhe normat që duhen respektuar;
12. të menaxhohet dalja në përfundim të aktivitetit përmes app. rajonal.

3.4 Aktivitetet sportive
Silvio Tafuri, Pasquale Stefanizzi
Bashkëpuntorë: Fabio Amoruso, Cesare Casulli, Annamaria Lobifaro, Manuela Magistro,
Antonio Prezioso, Antonio Servadio, Pasquale Triggiani

Zhvillimi i sigurt i aktiviteteve sportive: parimet e përgjithshme

Aktivitetet sportive janë kuadruar, edhe nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, si një nëngrup
i aktiviteteve me prani publiku shumë specifike, për të cilat janë nxjerrë rekomandime specifike
në lidhje me vlerësimin e rrezikut të COVID19.
Sipas mendimit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë “sporti elitar është një mjedis shumë
i kontrolluar”, prandaj konsiderohet reale që bota e sportit atletik të mbërrijë standardet
organizative për të garantuar sigurinë e trajnimeve dhe të garave.
Kalendarizimi i rifillimit të aktiviteteve sportive kryhet nga CONI - CIP dhe nga C.R. të FSN,
EPS, DSA në bazë të indikacioneve që vijnë nga qeveria.
Për parashikimin e rifillimit të aktiviteteve sportive, është thelbësore të kemi tregues për
zhvillimin e tyre në siguri.
Aspekti i parë për t’u theksuar është se asnjë aktivitet nuk duhet të parashikojë pjesëmarrjen e
publikut. Në Fazën 2, ajo mund të “improvizohet” dhe jo caktohet në kohë me Departamentin
e Parandalimit të Autoritetit Lokal të Shëndetësisë, i cili duhet ta njohë planin dhe të marrë
pjesë në vlerësimin dhe hartimin e masave për zbutjen e rrezikut.
Në rastin e kampionateve, është e përshtatshme që Komitetet Rajonale ose territoriale të FSN,
EPS, DSA të hartojnë programe të vlefshme për të gjithë kampionatin, në bazë të udhëzimeve
të Rajonit të Puljes. Në bazë të programeve të Komiteteve Rajonale ose territoriale, ASD-të ose
SSD-të e veçanta përgatisin planet e zbatimit bazuar në situatën lokale.
Në këtë fazë pandemike, zakonisht preferohet kryerja e aktiviteteve outdoor krahasuar me ato
brenda (indoor); për këtë qëllim, Federatat e sporteve duhet të përditësojnë rregulloret e tyre
duke parashikuar përjashtime në homologimin e impianteve outdoor.
Përgjegjësia për organizimin në siguri të një aktiviteti të vetëm sportiv vendoset në plan të parë,
në solidaritet, nga ASD ose SSD e veçantë që pret dhe organizon aktivitetin dhe nga FSN, EPS,
DSA nën mbikëqyrjen e të cilave kryhet ky aktivitet.
Në vija të përgjithëshme, në fazën e tranzicionit epidemiologjik, nuk duhet të autorizohen
aktivitete që parashikojnë pjesëmarrjen e më shumë se 250 njerëzve, ose ku përqendrohen
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mbi 10 persona, të cilët, nga mosha ose gjendja e patologjive shoqëruese, mund të përcaktohen
“me rrezik të lartë komplikimesh” në rastin e COVID19. Numri 250 mund të zvogëlohet,
sipas gjykimit të Departamentit të Parandalimit, në bazë të mundësive pritëse të strukturës
ku zhvillohet aktiviteti sportiv; rritja e këtij numri mund të autorizohet vetëm për aktivitete
sportive outdoor atje ku ka mundësi më të mëdha pritëse, duke ruajtur mbajtjen e masave të
distancimit social.
Nëse nuk është e mundur të zhvillohet aktiviteti sportiv me praninë e publikut, për shkak të
sigurisë, ai mund të autorizohet vetëm me dyer të mbyllura, me praninë e vetëm të atletëve,
stafit, gjyqtarëve të garës dhe sipas rastit, të personave përgjegjës për video-audio regjistrime.
Elementet e domosdoshëm në organizimin e aktiviteteve sportive janë:
-- Gjurmueshmëria e pjesëmarrësve (atletë, staf, arbitra dhe spektatorë)
-- Marrja e masave të higjienës personale nga të gjithë pjesmarrësit
-- Ruajtja e distancimit fizik në të gjitha fazat
-- Kontrolli i imët (screening) në hyrje
-- Asistenca mjekësore gjatë aktivitetit sportiv
-- Izolimi i rasteve të dyshimta të mundëshme në një lokal të përshtatshëm ose në një
ambulancë të pajisur
Për më tepër, duhet t’i kushtohet vëmendje e veçantë organizimit të trajnimeve në kushte sigurie
dhe monitorimit të shëndetit të atletëve dhe stafit, si dhe të gjyqtarëve të garës.
Në këtë fazë, ka rëndësi themelore roli i mjekut social (i cili, sipas rregulloreve federale, është
mjeku përgjegjës për shëndetin e atletëve të një ASD ose SSD, të caktuar nga Bordi i Drejtorëve
të ASD ose vetë SSD) dhe mjeku i garës (i cili është përgjegjësi shëndetësor i një aktiviteti, i
caktuar nga ASD ose SSD ose entit që organizon vetë aktivitetin).

Veprime mbështetëse nga qendra

Për të mbështetur zhvillimin e aktiviteteve sportive në kushte sigurie, përcaktohen veprimet e
mëposhtme të mbështetjes nga qendra:
-- Ngritja pranë Komitetit Rajonal të CONI-t, në bashkëpunim me Federatën Mjekësore
Sportive Italiana, i një task force që të mbështesë dhe ofrojë këshilla për C .R të FSN, EPS,
DSA për hartimin e planeve dhe programeve për zhvillimin e aktiviteteve sportive në kushte
sigurie.
-- Krijimi, pranë CONI-t, i Regjistrit të Mjekëve të C. Rs të FSN, EPS, DSA dhe ASD o SSD dhe
Regjistri i Mjekëve të garave, i qartë dhe ku të kenë gjithmonë qasje autoritetet shëndetësore
rajonale dhe Departamentet e Parandalimit dhe gjurmim të vazhdueshme të bashkëveprimit
mjek/aktivitete sportive
-- Aktivitet trajnues i organizuar nga Shkolla Rajonale e Sportit e CONI PUGLIA dhe C .R
dhe të drejtuesve të sporteve dhe mjekëve socialë për zhvillimin e aktiviteteve sportive në
kushte sigurie
-- Ofertë aktive dhe falas, në muajt tetor dhe nëntor, e vaksinimit kundër gripit për gjithë atletët
dhe stafin e shoqatave dhe klubeve sportive, me kontributin e mjekëve socialë për kryerjen
e vaksinimit dhe regjistrimin e vaksinave të kryera
-- Parapërgatitja e një studimi seroepidemiologjik që synon hulumtimin e subjekteve të
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cilët zhvillojnë IgG për SARS-COV-2 në dy faza (para fillimit të përgatitjes atletike, me
rastin e vizitës mjekësoro-sportive dhe në mes të kampionatit) në një mostër statistikisht të
besueshme të atletëve, të ndarë në disiplina të veçanta, me qëllim që të vlerësohet rreziku
real i qarkullimit viral në mjediset të veçanta sportive. Sondazhi kryhet në bashkëpunim me
Shërbimin Shëndetësor Rajonal (për pjesën analitike) dhe Komitetet Rajonale ose Territoriale
të NHS, EPS, DSA (për identifikimin e subjekteve që do të testohen dhe mbledhjen e
mostrave).

Faza e përgatitjes

Organizimi i një aktiviteti sportiv (ose plani për zhvillimin e një kampionati të tërë) duhet të
bëhet në bashkëpunim paraprakisht me Departamentin e Parandalimit të ASL-së territoriale
kompetente, edhe nëse ky aktivitet nuk quhet si “aktivitet spektakli publik”; prandaj, në
fazën aktuale të pandemisë, ky detyrim është edhe për aktivitetet jo sportive ose amatore
të organizuara nga ASD-të e veçanta ose SSD-të, lokale, Komitetet e Festivaleve Patronale,
Komitetet e Përkohshme të Organizimit ose FSN, EPS, DSA.
Departamenti i Parandalimit i jep miratimin brenda 15 ditëve nga marrja e kërkesës.
Komunikimi duhet të përfshijë:
-- Identifikimin e personit përgjegjës për aktivitetin dhe të personelit përgjegjës për organizimin
e tij dhe ç’është e nevojshme për të vendosur një kanal të vazhdueshëm komunikimi me ta
-- Identifikimin e mjekëve socialë të FSN, EPS, DSA ASD ose SSD që marrin pjesë në aktivitet
-- Identifikimin e stafit mjekësor të garës
-- Elementët organizativë të dobishëm për vlerësimin, nga Departamenti i Parandalimit të
ASL, të rrezikut epidemik që lidhet me realizimin e aktivitetit.
Në fazën pandemike, të gjitha aktivitetet sportive agonoste ose amatore duhet të parashikojnë
praninë e personelit mjekësor.
Departamenti i Parandalimit autorizon ose nuk autorizon aktivitetin bazuar në kriteret e
mëposhtme:
-- Dendësia e parashikuar e popullsisë dhe mundësia aktuale e distancimit fizik
-- Lloji i kontakteve që kryhen gjatë aktivitetit
-- Gjurmueshmëria e pjesëmarrësve
-- Prania e pjesëmarrësve që vijnë nga zona me endemi të lartë për COVID19
-- Lloji i pjesëmarrësve që pritet të vijnë (fëmijë, të rritur të rinj, të moshuar, subjekte në rrezik,
udhëtarë, etj.).
Rreziku që lidhet me realizimin e aktivitetit mund të vlerësohet përmes listave të kontrollit
(check list) të botuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe të disponueshme në:
https://://www.who.int /emergencies/diseases/novel-coronavirus2019/technical-guidance/
points-of-entry-and-mass-gatherings.
Në Fazën 2, Departamenti i Parandalimit autorizon vetëm aktivitete në të cilat rreziku të
përcaktohet si “i ulët” ose “shumë i ulët”. Për kategoritë e tjera të rrezikut, aktivitetet zhvillohen
me dyer të mbyllura.
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Menaxhimi i aktvitetit
Faza para aktivitetit
-- FSN, EPS, DSA ASD ose SSD që organizojnë aktivitete marrin nga shoqata pritëse/kompania
një deklaratë garancie për përgjegjësi, të nënshkruar nga përfaqësuesi ligjor i mjekut të
kompanisë, në të cilën tregohet se atletët dhe stafi pjesëmarrës në aktivitetin sportiv nuk
përbëjnë raste të vërtetuar me COVID19 ose janë raste për të cilat tashmë është vlerësuar
shërimi nga virusi, nuk i nënshtrohen masave karantinore si kontakte të afërt të rasteve
COVID19 dhe janë monitoruar në mënyrën e duhur gjatë ‘javës së kaluar, nga mjeku social,
në mënyrë që të përjashtojnë praninë e simptomave që përputhen me diagnozën e COVID19;
-- Organizuesi merr, nga Komiteti Rajonal i FSN, EPS, DSA kompetent për caktimin e
gjyqtarëve të garës, një deklaratë garancie të përgjegjësisë ku tregohet se gjyqtarët e caktuar
të garave nuk përbëjnë raste të vërtetuar me COVID19 ose janë raste për të cilat është
vlerësuar tashmë shërimi nga virusi, nuk ju nënshtrohen masave karantinore si kontakte
të ngushta të rasteve me COVID19 dhe janë monitoruar në mënyrë të përshtatshme javën
e fundit, nga mjeku federal, për të përjashtuar praninë e simptomave që përputhen me
diagnozën e COVID19;
-- Gjatë publicitetit për aktivitetin duhet të mos inkurajohet prania e njerëzve me simptoma
të frymëmarrjes dhe duhet të tregohet se nuk do të pranohen në të subjektet e prekur nga
COVID19 ose në karantinë.
Hyrja
-- Hyrja në vendin e aktivitetit sportive bëhet në rendin vijues: personeli organizues, personeli
mjekësor, atletët, arbitrat, publiku
-- Në fazën e hyrjes në vendin e aktivitetit, duhet të shmangen grumbullimet, duke menaxhuar
hyrjen me grupe të programuara
-- Temperatura trupore duhet të kontrollohet në hyrje nga personeli mjekësor i garës dhe nuk
duhet të pranohen subjektet me temperaturë trupore mbi 37.5°C ose me shenja të qarta
infeksioni të frymëmarrjes
-- Duhet të sigurohet një zonë të përshtatshme ose ambulancë e pajisur për izolimin e
subjekteve me simptomatologji dhe histori klinike të pajtueshme me COVID19, e vërejtur
gjatë fazës së triazhit (kontrollit) ose gjatë aktivitetit, në pritje të mbërritjes së Shërbimit të
Emergjencës Territoriale kompetente 118. Subjekti i identifikuar si një rast i dyshuar duhet
menjëherë të vendosë një maskë kirurgjikale.
Gjatë aktivitetit
-- Duhet të sigurohet një komunikim i qartë në baë të praktikave të mira për uljen e rrezikut
infektiv përmes shpalljeve (tabelave), mesazheve të përsëritura nga folësit, etj.;
-- duhet të shmanget absolutisht kontakti midis arbitrave, atletëve dhe publikut, duke
përcaktuar rrugëkalimet e përshtatshme;
-- Faza e identifikimit nga arbitrat duhet të kryhet në fushë dhe jo në dhomat e zhveshjes, në
mënyrë që të rritet mundësia e distancimit;
-- Publiku dhe personeli duhet të jenë pozicionuar në mënyrë të tillë që respekton distancat
ndërpersonale; prandaj, në tribuna duhet të identifikohen vendet për ndenje dhe si normë
duhet të respektohet distanca prej një metri midis një vendi dhe një tjetri. Vendet e uljes

| 140 |

|

--------

UDHËZUES RAJONE TË SIGURTA

|

duhet të caktohen në mënyrë të tillë që më pas të mund të rindërtohen zinxhirat e mundshëm
të kontaktit. Organizuesi i aktivitetit mbikëqyr mbajtjen e kësaj distance;
Për garat që zhvillohen në ambiente të mbyllura, është i detyrueshëm përdorimi i maskave
për publikun dhe stafin jo-sportiv;
Të gjithë pjesëmarrësit duhet të gjurmohen dhe regjistrohen dhe për të gjithë duhet të
krijohet një arkiv që përfshin të dhënat personale dhe detajet e kontaktit. Ky gjurmim mund
të bëhet edhe me anë të një APP për regjistrimin e pjesëmarrjes në një aktivitetin sportiv;
Si për stafin ashtu edhe për gjyqtarët, si për atletët ashtu edhe për publikun duhet t’u vihet
në dispozicion mundësia për higjienizimin e duarve, duke vendosur lavamanë me detergjent
ose shpërndarës të tretësirave hidro-alkoolike;
Kontakti fizik midis atletëve duhet të jetë i kufizuar në gjestin garues, duke shmangur të
gjitha rastet e tjera (heqja e përshëndetjes dhe e kohës së tretë). Kjo masë ka kryesisht vlerë
edukative për publikun;
Nuk ka asnjë tregues për distancim në pishinë, duke pasur parasysh rolin neutralizues të
klorit në ngarkesën virale;
Ndalohet konsumimi i ushqimit dhe pijeve gjatë veprimtarisë sportive dhe në tribuna;
Në veprimtaritë sportive, madje edhe jashtë, ndalohet pirja e duhanit.

Dalja
-- Dalja bëhet në rendin vijues: publiku, lojtarët, stafi, gjyqtarët, personeli mjekësor;
-- Dalja duhet të organizohet në mënyrë të tillë që të shmangen grumbullimet, veçanërisht
në mjedise të mbyllura
Është e nevojshme që të gjitha mjediset ku zhvillohet aktiviteti t’i nënshtrohen higjienizimit të
zakonshëm para dhe pas aktivitetit.
Faza pas ngjarjes
Në fazën pas aktivitetit, organizuesi dhe mjeku i garës mbeten në dispozicion të Departamentit
të Parandalimit të ASL-së kompetente territoriale, duke ruajtur të gjithë materialin të dobishëm
për të rindërtuar çdo zinxhir të mundshëm transmetimi, nëse vërtetohen raste të COVID19
midis pjesëmarrësve në aktivitet. Në veçanti, duhet të mbetet në dispozicion lista e pjesëmarrësve
të stafit, atletëve dhe skica e pozicionimit të spektatorëve.
Mbrojtja e shëndetit të sportistëve dhe organizimi i trajnimeve
Dinamika e stërvitjes dhe lojës e bën praktikisht të pamundur mbajtjen e masave të distancimit
fizik për disa sporte (p.sh.:, sportet e kontaktit dhe me ekipe). Për shembull, në një ndeshje
futbolli, regbi, ose basketbolli ose në një ndeshje karate, nuk është e mundur të mos parashikohet
kontakti midis atletëve.
Sa ju përket atletëve, meqenëse është e pamundur të ndalohet kontakti fizik, rifillimi i
aktiviteteve sportive përfshin kalimin nga një aspekt mbrojtës (duke supozuar se tjetri është
infektues apriori) në një aspekt parandalues (monitorimi i kujdesshëm i shëndetit të atletëve,
në një mënyrë të tillë që të zvogëlojnë rrezikun mbasi subjektet infektues janë të pranishëm në
mjedisin sportiv).
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Nga ky këndvështrim, rifillimi i aktiviteteve të trajnimit nuk mund të përjashtohet nga
një përgjegjshmëria e madhe e figurës së mjekut social, e parashikuar si e detyrueshme në
rregulloret federale. Mjeku social është përgjegjës për verifikimin e gjendjes shëndetësore të
atletëve dhe stafit para se të rifillojë trajnimin për të bërë të qartë nëse, në bazë të objektivitetit
klinik të verifikues dhe historisë klinike të personit, ekziston rreziku i COVID19.
Në çdo rast, atletët duhet të informohen nga kompania për rrezikun teorik dhe për masat e
marra presuese të rrezikut dhe për këtë informacion këshillohet që të liihet një pranim zyrtar.
Atletët dhe stafi me kushte shëndetësore që paraqesin rrezik të lartë të komplikimeve në rast
të COVID19 nuk duhet të pranohen në trajnim ose gara.
Literatura duket se thekson se trajnimet e zgjatura dhe ekstreme shoqërohet me uljen e
përkohshme të mbrojtjeve imunitare e që mund të zgjasin nga disa orë në disa ditë. Për këtë
arsye sugjerohet që të kufizohet kohëzgjatja e stërvitjeve në 60 minuta dhe të mbahet ngarkesë
nën 80% të maksimumit, për të shmangur fenomenet e dritares së hapur (open window) që
mund të favorizojnë infektimin nga COVID19.
Monitorimi i gjendjes shëndetësore duhet të jetë i vazhdueshëm nga mjeku social dhe subjekte
të mundshëm me simptoma të përputhshme me diagnozën e COVID19 duhet të largohen
nga aktivitetet e trajnimit deri në përjashtimin e infeksionit. Për të monitoruar gjendjen
shëndetësore, do të ishte i dëshirueshëm edhe përdorimi i ditarëve në formatin APP për
smartfone-et.
Në rast të diagnostikimit të rasteve të COVID19, mjeku social duhet të bashkëpunojë me
Departamentin e Parandalimit në rindërtimin e zinxhirit të kontakteve, në mënyrë që të
zbatojë me shpejtësi masat e izolimit dhe karantinës. Departamenti i Parandalimit është i
detyruar të informojë mjekun social për evolucionin e rastiteve dhe për rezultatet e hulumtimit
epidemiologjik, në të cilin kontribuon mjeku social.
Kontaktet kryera në mjedisin “sportive” i nënshtrohen masave të karantinës për 7 ditë nga rasti
i kontaktit; në ditën e shtatë ata i nënshtrohen një tamponi naso-faring për SARS-COV-2 dhe,
në rast rezultati negativ, ndërpritet karantina.
Zbatimi i procedurës së parashikuar për prunonjësit e kujdesit shëndetësor dhe që parashikon
kohë të reduktuar justifikohet nga nevoja për të mos rrezikuar vazhdimësinë e kampionateve.
Në çdo rast, Federatat sportive duhet të garantojnë mundësinë e rimodelimit “të shkathët”
të kalendarit të aktiviteteve sportive nëse ekipet ose anëtarët e ekipit u nënshtrohen masave
karantinore, pa e lejuar të kthehet në një ndëshkim në klasifikimin përfundimtar.
Gjatë fazave të trajnimit duhet të jetë gjithmonë i disponueshëm një termometër infra-kuq.
Matja e temperaturës trupore të atletëve dhe stafit duhet të kryhet para çdo trajnimi nga
mjeku social ose nga tjetër menaxher i deleguar për këtë nga Shoqata/Kompania dhe i trajnuar
posaçërisht; gjatë trajnimit, mjeku social duhet të jetë gjithnjë i disponueshëm për të vizituar
persona të mundshëm me temperaturë trupore mbi 37.5° C ose me simptoma që përputhen
me diagnozën e COVID19.
Rastet e mundëshme të dyshimta duhet të izolohet menjëherë dhe të vendoset në një mjedis
kushtuar izolimeve kur ka probleme të frymëmarrjes ose në një ambulancë të posaçme, derisa
ata të merren nga Shërbimi i Urgjencës Territoriale 118.
Atletët dhe ekipet që i përkasin kampionateve elitare mund t’i nënshtrohen, me shpenzimet e
shoqatës/ klubit të cilit i përkasin, edhe jashtë programimit të Shërbimit Shëndetësor Rajonal,
depistimit (kontrollit) periodik për kërkimin e SARS-COV-2 me tampone në rrugët e hundës
e faringut.
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Në mjedisin e trajnimit, duhet të garantohen masat e përshtatshme sanitare pas çdo stërvitje,
duke shmangur qëndrimin bashkë të tyre, duke favorizimi i higjienën e rrugëve të frymëmarrjes
dhe duarve (prania e detergjentëve gjithmonë e kontrolluar pranë lavamanëve, vendosje e
shpërndarësve me tretësirë hidroalkolike) dhe asgjësimi korrekt i shamive (prani e koshave
dhe pastrimi periodik i tyre në kushte sigurie).
Për më tepër, duhet të shmanget absolutisht përdorimi i përbashkët nga atletët i shisheve të
ujit, peshqirëve ose sapunëve.
Dhomat e zhveshjes dhe dushet duhet të jenë të organizuara në mënyrë të tillë që të sigurojnë
distancim të përshtatshëm, duke parashikuar edhe hyrje në grupe të sportistëve. Në dushet e
përbashkët, duhet të vendosen ndarëse, në mënyrë të tillë që të krijohet një distancim fizik që
të parandalojë kontaktin e sekrecioneve të frymëmarrjes.
Nuk kërkohet përdorim i maskave për atletët dhe stafin; por ato duhet të përdoren nga personeli i
caktuar për aktivitete jo-sportive (pastrime, shërbimi rregullimesh, etj.). Për më tepër, personeli
shëndetësor duhet të ketë maska kirurgjikale për t’i përdorur në fazat e kontrollit në hyrje dhe
t’ua vendosin subjekteve (atletë, publik) të identifikuar si “raste të dyshimta të COVID19”.
Personeli i ngarkuar me mbledhjen e veshjeve të lojtarëve dhe stafit duhet të jetë i pajisur
me doreza të njëpërdorimëshe dhe maska kirurgjikale për fazën e mbledhjes. Në çdo dhomë
ndërrimi duhet të vendoset një qese për të futur rroba të papastra, për t’i mbyllur dhe
transportuar në kushte sigurie; është me vend përdorimi i qeseve të dyfishtë.
Mbrojtja e shëndetit të gjyqtarëve të garave
Mbrojtja e shëndetit të gjyqtarëve të garave, mënyrat e organizimit të trajnimeve, monitorimi
i gjendjes shëndetësore janë përgjegjësi e Komitetit Rajonal/Krahinor të FSA, EPS, DSA të cilit
i përkasin.
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SHTOJCA TEKNIKE

4.1 Pajisje të mbrojtjes individual
Giuseppe Carbone e Michele Dassisti
Bashkëpuntorë: Canio Buonavoglia, Gianluca Farinola, Gianluigi de Gennaro,
Marco Torresi, Maurizio Michele Notarnicola, Antonio Licciulli, Biagio D’Aquino
Ky kapitull detajon karakteristikat teknike referuese për blerjen dhe/ose prodhimin e pajisjeve
për mbrojtjen e rrugëve të frymëmarrjes, me synim garantimin e pajtueshmërinë teknike të
prodhimit me kërkesat thelbësore.
Në vijim jepen referimet teknike dhe normative të dobishme për operatorët e turizmit dhe
kulturës, duke iu referuar gjendjes së njohurive shkencore dhe teknike në dispozicion të grupit
të punës, të cilat, për këtë arsye, mund t’i nënshtrohen përditësimeve të vazhdueshme për shkak
të evolucionit të njohurive në këtë fushë apo atyre shkencore.

A1. Referimet normative (standardet e referimit)

Pjesa më e madhe e normativave referuese për emergjencën COVID19 janë në dispozicion të
lirë nga UNI dhe mund të konsultohen në lidhjen http://www.poliba.it/node/9011/
Normativat kryesore të referimit janë si më poshtë:
--UNI EN ISO 10993-1: 2010 - “Vlerësimi biologjik i pajisjeve mjekësore - Pjesa 1: Vlerësimi
dhe provat brenda një procesi të menaxhimit të rrezikut”
--UNI EN 149: 2009 - “Pajisjet mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes - Gjysmë maskat filtruese
kundër- pluhur - Kërkesat, provat, marka”
--UNI EN 14683: 2019 - “Maska për fytyrën për përdorim mjekësor - Kërkesat dhe metodat
e provës”
--UNI 10384: 1994 - “Impiantet dhe proceset për sterilizimin e mbetjeve spitalore - Kërkesa
të përgjithshme”
--UNI EN 166: 2004 - “Mbrojtja personale e syve - Specifikime”
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--DPR 254/2003 - “Rregullore mbi disiplinën e menaxhimit të mbetjeve sanitare në përputhje
me nenin 24 të ligjit dt. 31 korrik 2002, nr. 179 (https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/
pdf/report-covid-19-3-2020 .pdf)
Në vijim jepen lidhje të dobishme për të kërkuar detajime në lidhje me pajisjet mbrojtëse:
--Qarkorja me të cilën ministria e shëndetësisë sqaron përmbajtjen e DL18/2020
--https://www.iss.it/documents/20126/0/Circolare+MS+18.03.2020.pdf/377a2035-5782
-f8f3-62b7-20abb69b8e20?t=1584716189847
--Ministria e Shëndetësisë për maskat e fytyrës për përdorim mjekësor
http://www.salute.gov.it/portale/neës/p3_2_1_1_1 .jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4361
--Ministria e Shëndetësisë ku renditen Organet e Deklaruara Italiane
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6 .jsp?lingua=italiano&id=9&area=dispositivime- dici& menu=conformita
--Instituti i Lartë i Shëndetësisë që përcakton “maskat e fytyrës për përdorim kirurgjikal
steril” të autorizuara deri më sot e
https://www.iss.it/documents/20126/0/20200420AutorizzazioniRilasciate.pdf/64ac09e54bf1-acd9-f 7a8-5b912bdd29bd?t=1587399857145
--Procedurat e zakonshme për tregtimin e pajisjeve mjekësore:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p_26.jsp?lingua=italiano&id=8&area=dispositivi-medici& menu=conformita
--Lista e organeve të deklaruara të Komunitetit Evropian e të autorizuara të certifikojnë pajisjet
mjekësore sipas procedurave të zakonshme:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id =9&area=dispositivime- dici& menu=conformita
--Procedurat për kufizime ligjore në tregtimin e maskave kirurgjikale:
https://www.iss.it/procedure-%20per-richiesta-produzione-%20mascherine
--Procedurat për kufizime ligjore në tregtimin e pajisjeve mbrojtëse individuale:
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-dl-17320-dpi .html
--Sqarimi i Institutit të Lartë të Shëndetit mbi maskat filtruese për përdorim kolektiv:
https://www.iss.it/documents/20126/0/20200414_Mascherine+Filtranti+per+uso+Collettivo
. pdf/ceb42044-4dcc-36bf-b4c1-9af9ac605217?t=1586878914014
--Lista e laboratorëve të akredituar për të kryer testet laboratorike të nevojshme për të
vazhduar me kërkesën për autorizim nga ISS dhe INAIL:
https://european-accreditation .org/coronavirus-outbreak-accredited-laboratories-for-face-masks-testing/
--Laboratorë të tjerë jo të akredituar që kryejnë testet laboratorike të nevojshme për të
vazhduar me kërkesën për autorizim nga ISS dhe INAIL
https://www.confindustriadm.it/ëp-content/uploads/2020/04/UNIEN14683_rev8Bis .pdf

A2. Testet në dispozicion në rajonin e Puljes

Shërbimi shkencor i ofruar nga Politekniku i Barit (Riapro) deri sot bën të mundur që, nga
tërësia e “maskave të fytyrës filtruese për përdorim kolektiv” të paraqitura me nenin. 16 paragrafi
2 të Dekretit Ligjor 18/2020 të datës 17/03/2020, të veçohet një nëngrup “cilësor”, ose maska
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të fytyrës të pajisura me coha filtruese që plotësojnë kërkesat minimale të pranueshmërisë
së produktit. Për këtë qëllim, falë bashkëpunimit midis Politeknikut të Barit, Universitetit të
Barit, MASMEC SPA dhe CCA Srl, është ngritur një laborator testimi, për të provuar (sipas një
protokolli të brendshëm, që në disa aspekte nuk ndjek në mënyrë pasive treguesit normativë)
përshkueshmërinë dhe kapacitetin e filtrimit të materialeve (Shtojcat 2 dhe 3). Për më tepër,
falë kontributit shkencor dhe financiar të Departamentit të Mekanikës, Matematikës dhe
Menaxhimit të Politeknikut të Barit, laboratori u pajis, brenda dhjetë ditësh, me porometrin
“Porometer 3GzH”, prodhuar nga Anton Paar SpA (Shtojca 4), për matjen e përmasave dhe
shpërndarjes së poreve (dimensione midis 0,.013 - 500 mikrometër) në materialet e filtruese,
për të kryer një seleksionim paraprak të materialeve më të përshtatshme për prodhimin e
maskave të fytyrës.
Po ashtu, është në fazën e kompletimit laboratori i provës në Universitetin e Barit, Laborator
pranë Fakultetit Veterinar, për kryerjen e testit të Efikasitetit të filtrimit bakterial të paraparë
nga Shtojca B e Normativës UNI EN 14683-2019.

A3. Specifikimet teknike – produkti

Në situata të zakonshme, në territorin italian lejohet tregtimi vetëm i “Pajisjeve Mjekësore” të
quajtura PM nëse ato mbajnë markën BE.
Çdo material pa markën BE nuk mund të përkufizohet si një pajisje mjekësore, pra janë JO-PM,
në mënyrë të ngjashme edhe pajisjet mbrojtëse individuale, në këtë rast do të quhet JO-PMI.
Marka BE demonstron pajtueshmërinë e produktit (lexo: pajisjes) me dispozitat e Dekretit
Ligjor 46/1997 me të cilin Italia ka transpozuar Direktivën Evropiane 93/42 / EEC për pajisjet
mjekësore.
Fazat e procedurës së vendosjes së markës BE janë:
1. Klasifikimi i pajisjes;
2. Verifikimi i plotësimit të kërkesave thelbësore (të përcaktuar në dekret dhe si referim i
normave) UNI EN);
3. Vendosja e markës BE të produktit.
Akti i parë që duhet të kryejë prodhuesi është të identifikojë “klasën” e pajisjes dhe në vijim
vënien në veprim të procedurave të verifikimit dhe vendosjes së markës.
Nisur nga sa më sipër, Dekreti Ligjor 46/1997 parashikon që për klasën I të pajisjes mjekësore
prodhuesi do të mund të vendosë markën BE tek produkti (lexo: pajisja) dhe ta tregtojë
vetëm pasi të ketë hartuar një deklaratë konformitetit BE për kërkesat thelbësore (në bazë
të Aneksit VII të dekretit), duke marrë përgjegjësinë drejtpërdrejt dhe pa pasur nevojë
të drejtohet tek një Organ i autorizuar (palë të treta private të akredituar për të lëshuar
certifikimin e produktit prë pajisjet mjekësore). Pajisjet mjekësore të quajtura “maska fytyre
kirurgjikale jo-sterile” përfshihen në klasën I .
Prandaj, prodhuesi do të mund të prodhojë “maska fytyre kirurgjikale jo-sterile” duke vendosur
mbi to markën CE (duke provuar pajtueshmërinë me normat) dhe në vijim, përpara se të tregtojë
produktin, të njoftojë prodhimin e pajisjes mjekësore në bazën e të dhënave të Ministrisë së
Shëndetësisë.
Në situatën e tanishme emergjente pandemike, Qeveria me Dekretin Legjislativ 18/2020 ka
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vendosur përjashtime nga Dekreti Legjislativ 46/1997, që mund të përmblidhen në përjashtimin e
detyrimit të ndërhyrjes së Organeve të autorizuara në procesin e tregtimit të pajisjeve mjekësore
dhe në dhënien e kompetencave të përkohshme ISS dhe INAIL. Në fakt, në përfundimin e
emergjencës, ky përjashtim do të bjerë dhe pajisjet pa markën BE nuk do të mund të tregtohen
më; mund të supozohet se pajisjet në tregtim do të duhet të tërhiqen nga tregu.
Në praktikë, aty ku më parë ndërhynte Organi i autorizuar për “certifikim”, tani është prodhuesi
që “vetë-certifikohet” dhe të dy institutet “vërtetojnë” vetë-certifikimet, për të mbrojtur
shëndetin e personelit shëndetësor, duke autorizuar prodhimin dhe tregtimin.
Sidoqoftë, ISS sot shprehet vetëm mbi “maskat e fytyrës sterile për përdorim mjekësore,
ashtu si INAIL për pajisjet mbrojtëse individuale, pasi ato janë të vetmet maska të fytyrës
dhe pajisje mbrojtëse individuale, të cilat në situata të zakonshme, parashikonin ndërhyrjen
e Organizmit të autorizuar.
Në këtë skenar në tregun italian mund të tregtohen si më poshtë:
a. Pajisje mjekësore të quajtura “maska sterile kirurgjikale për fytyrën” të cilat kanë të
vendosur markën BE në bazë të certifikimin e një Organizmi të autorizuar;
b. Pajisje mjekësore të quajtura “maska sterile kirurgjikale për fytyrën” që nuk kanë të
vendosur markën BE pasi ato janë produkte në përjashtim dhe të autorizuara nga ISS;
c. Pajisjet mjekësore të quajtura “maska jo-sterile kirurgjikale për fytyrën” të cilat kanë
të vendosur shenjën BE në deklaratën e konformitetit të lëshuar nga prodhuesi “pa
kontrolle të palëve të treta”;
d. “Lloje të tjera të maskave të fytyrës të cilat janë pajisje mjekësore sipas normave joKomunitare”, por të pranuara në tregun e Komunitetit për import;
e. “Maskat filtruese për përdorim kolektiv” (burimi ISS) të cilat nuk futen në katër tipat e
parë; mund të prodhohen dhe tregtohen sipas nenit. 16, paragrafi 2 të DL datë 18/2020,
por nuk mund të përdoren në mjedis spitalor ose asistence (meqenëse janë prodhime
në përjashtim, dhe edhe për këto është paraparë ndalimi tregtimit dhe tërheqja e
mundshme nga tregu);

A4. UDHËZIME PËR PRODHIMIN E MASKAVE FILTRUESE TË FYTYRËS (JOKIRURGJIKALE, JO-PMI)
/ Politekniku i Barit - versioni i 23.04.2020 rev.8 /
Ky dokument ofron të dhëna mbi materialet dhe shtresëzimet e maskave filtruese (ish Neni
16 paragrafi 2 i DL 17-03-2020 nr.18), që synon kufizimin e transmetimit të infeksionit të
koronavirusit SARS-CoV-2.
Maska duhet të ketë disa shtresa (shih diagramin vijues - Fig. 1,) secila prej të cilave duhet
të respektojë kërkesat e detajuara në vijim sipas zgjidhjeve të ndryshme të mundshme të
përcaktuara si A, B, C, D, E, F, G.
Sa i përket realizimit të produktit, duke pranuar se nuk është e mundur të ofrohet një kriter i
vetëm për përcaktimin e përmasave, si rregull çdo shtresë e vetme duhet të respektojë përmasa
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bazë të paktën 20 x 20 cm ose sidoqoftë me forma dhe madhësi të tilla që të sigurojnë mbulimin
e mirë të rrugëve të frymëmarrjes (hunda dhe goja, zakonisht preferohet të mbulojnë edhe
mjekrën), duke i lënë sytë të lirë e pa vështirësi. Duhet të sigurohet përshtatja e duhur e maskës,
për shembull me anën e rripave të nevojshme prej cohe për të garantuar puthitjen pas fytyrës
dhe për të siguruar filtrimin e mirë të ajrit pa përdorur duart. Ku është e mundur, këshillohet
maska me pala për të rritur sipërfaqen e filtrimit dhe kështu për të siguruar lehtësi më të mirë
të frymëmarrjes.
Përgatitja përfundimtare e shtresave duhet të sigurojë një uniformitet të përmasave dhe që
shtresat të mos rrëshqasin ose të lëvizin midis tyre gjatë përdorimit, duke zbatuar kështu
zgjidhjet e duhura sipas rastit. Nëse parashikohet përdorimi i ngjitësve dhe/ose ngjyruesve,
këto duhet të miratohen për produktet Standard Oeko-Tex® të klasës I dhe klasës II ose të
barazvlefshme me to. Është përshtatshme të shmanget mungesa e homogjenitetit (për shembull
qepje, figura të stampuara, dekorime, qëndisje, tampografi) në pjesën e përparme të maskës
për të mos ndryshuar funksionimin e filtrimit.
Është i nevojshëm një sistem i përshtatshëm përputhje në hundë (për shembull hundëza, shiriti
metalik i përkulshëm, etj.), për të shmangur krijimin e një hapësire për kalimin e lirë të ajrit
midis molëzave të faqeve dhe hundës. Rekomandohet t’i kushtohet vëmendje lehtësimit të heqjes
së maskës në mënyrë që të shmanget kontakti me sytë.
AJRI I JASHTËM
------------------

Shtresa 1

------------------

Shtresa 2

……
------------------

Shtresa nr

RRUGËT E FRYMËMARRJES
Fig. 1 - Skema e shtresëzimit

Zgjidhjet e treguara në vijim i referohen ekskluzivisht kapacitetit filtrues të shtresave të sohave
të propozuara, që konsiderohen të përshtatshme për maskat e fytyrës të tipit filtrues sipas ish
nenit 16, paragrafi 2, Dekreti Legjislativ nr. 18 i datës 17.03.2020.
Saktësohet se vlerësimet paraprake empirike lejojnë identifikimin e zgjidhjeve të treguara si më
efektive, për sa i përket kapacitetit filtrues zgjidhjet A, B dhe C, të ngjashme me njëra-tjetrën,
dhe për të ndjekur ato të treguara me shkronjat Ç D, DH dhe E, edhe këto të ngjashme me
njëra-tjetrën.
Theksojmë se është e nevojshme që të gjitha zgjidhjet e dhëna për materialet të respektojnë
kriteret e biokompatibilitetin dhe të sigurisë (përmendet vetëm si shembull certifikimi në klasën
I - bazuar në standardin 100 OEKO-TEX®).
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ZGJIDHJA A
SHTRESA 1
Pëlhurë mikrofibë (PJE) (mikrofibër) - SpunBonded - Hidrofobike, mundësisht antibakteriale
Përbërja 100% polipropilen ose 100% poliester,
Pesha 17-40 g / m2 (vlerë treguese)
SHTRESA 2
Pëlhurë jo e endur (mikrofibër) Melt Blown me fibra 1-3 mikrometër
Përbërja 100% polipropilen ose 100% polibutilen,
Pesha totale e shtresës melt blown rreth 30 g/m2 dhe sidoqoftë brenda intervalit 20-40 g/m2
SHTRESA 3
Pëlhurë jo e endur (mikrofibër) - SpunBonded – hidrofobe
Përbërja 100% polipropilen ose 100% poliester,
Pesha 17-40 g/m2 (vlera treguese)
Përndryshe, do të pranohen edhe zgjidhjet me shtresëzime të ndryshme nëqoftëse: (1) shtresat e
jashtme përbëhen prej materiali PJE SpunBonded - Hidrofobik, (2) pesha totale e materialit PJE
Melt Blown në intervalin 20-40 g/m2, (3) pesha totale e materialit PJE SpunBonded - Hidrofobik
në intervalin 34-80 g/m2.
Shembuj:
Duke quajtur F = shtresa 2 dhe E = shtresat e jashtme 1 ose 3, për të garantuar që shuma e
gramaturave të shtresave F dhe E të jetë në përputhje me udhëzimet e dhëna, shtresëzimet e
mundshme janë:
Shembulli 1: E + F + E (me F = 30 g/m2)
Shembulli 2: E + F + F + E (me F = 15 g/m2)
Shembulli 3: E + F + E + F + E (me F = 15 g/m2)
Shembulli 4: E + F + E + E + F + E (me F = 15 g/m2)

ZGJIDHJA B
SHTRESA 1
Pëlhurë jo e endur - SpunBonded - Hidrofobike, mundësisht antibakteriale
Përbërja 100% polipropilen ose 100% poliester,
Pesha 17-40 g/m2 (vlerë treguese)
SHTRESA 2
Pëlhurë jo e endur mikrofibre e përftuar me ndërthurje me ujë (Microfibre Non Woven Fabric
Obtained by Water Entanglement), me fibra nga 1-3 mikrometër.
Përbërja 100% PET ose PA
Pesha afërsisht 110 g/m2 dhe sidoqoftë brenda intervalit prej 100-120 g/m2
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SHTRESA 3
Pëlhurë jo e endur - SpunBonded - Hidrofobike, mundësisht antibakteriale
Përbërja 100% polipropilen ose 100% poliester,
Pesha 17-40 g/m2 (vlerë treguese)
Shembuj:
Duke quajtur F = shtresën 2 dhe E = shtresat e jashtme 1 ose 3, për të siguruar që shuma e
peshave të shtresave F dhe E të jetë në përputhje me treguesit e dhënë, shtresimet e mundshme
janë:
Shembulli 1: E + F + E F = 110 g/m2)
Shembulli 2: E + F + F + E (me F = 55 g/m2)
Shembulli 3: E + F + E + F + E (me F = 55 g/m2)
Shembulli 4: E + F + E + E + F + E (me F = 55 g/m2)

ZGJIDHJA C
SHTRESA 1
Pëlhurë jo e endur - SpunBonded - Hidrofobike, mundësisht antibakteriale
Përbërja 100% polipropilen ose 100% poliester,
Pesha 17-40 g/m2 (vlera treguese)
SHTRESA 2
Pëlhurë jo e endur e përftuar me ndërthurje në ujë (Nonwoven fabric produced by hydroentaglement
technology), me fibra nga 1-3 mikrometër.
Përbërja: Viskozë 35%, Poliester 40%, Pulp celuloze 25%
Pesha rreth 170 g/m2 dhe në çdo rast midis 150 dhe 230 g/m2
SHTRESA 3
Pëlhurë jo e endur - SpunBonded - Hidrofobike, mundësisht antibakteriale
Përbërja 100% polipropilen ose 100% poliester,
Pesha 17-40 g/m2 (vlera treguese)
Shembuj:
Duke quajtur F = shtresën 2 dhe E = shtresat e jashtme 1 ose 3, për të garantuar që shuma e
peshave të shtresave F dhe E të jetë në përputhje me udhëzimet e dhëna, shtresimet e mundshme
janë:
Shembulli 1: E + F + E (me F = 170 g/m2)
Shembulli 2: E + F + F + E (me F = 85 g/m2)
Shembulli 3: E + F + E + F + E (me F = 85 g/m2)
Shembulli 4: E + F + E + E + F + E (me F = 85 g/m2)
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ZGJIDHJA D
SHTRESA 1
Pëlhurë jo e endur - SpunBonded - Hidrofobike, mundësisht antibakteriale
Përbërja 100% polipropilen ose 100% poliester,
Pesha 17-40 g/m2 (vlerë treguese)
SHTRESA 2
Gjendja fibroze.
Përbërja: stofë ose dërstilë
Rreth 320 g/m2 peshë dhe sidoqoftë ndërmjet 280 dhe 500 g/m2
SHTRESA 3
Pëlhurë jo e endur - SpunBonded - Hidrofobike, mundësisht antibakteriale
Përbërja 100% polipropilen ose 100% poliester,
Pesha 17-40 g/m2 (vlerë treguese)
Shembuj:
Duke quajtur F = shtresën 2 dhe E = shtresat e jashtme 1 ose 3, për të garantuar që shuma e
peshave të shtresave F dhe E të jetë në përputhje me udhëzimet e dhëna, shtresimet e mundshme
janë:
Shembulli 1: E + F + E (me F = 320 g/m2)
Shembulli 2: E + F + F + E (me F = 160 g/m2)
Shembulli 3: E + F + E + F + E (me F = 160 g/m2)
Shembulli 4: E + F + E + E + F + E (me F = 160 g/m2)

ZGJIDHJA E
SHTRESA 1
Pëlhurë jo e endur - SpunBonded - Hidrofobike, mundësisht antibakteriale
Përbërja 100% polipropilen ose 100% poliester,
Pesha 17-40 g/m2 (vlerë treguese)
SHTRESA 2
Jo e endur, e kalandruar e ngjeshur në të nxehtë (Nonëoven thermobonded calandred),
shtëllungore, e bardhë , pa erë
Përbërja: Poliester> 90%
Pesha përafërsisht 240 g/m2 dhe në çdo rast midis 220 dhe 280 g/m2
SHTRESA 3
Pëlhurë jo e endur - SpunBonded - Hidrofobike, mundësisht antibakteriale
Përbërja 100% polipropilen ose 100% poliester Pesha 17-40 g/m2 (vlerë treguese)
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Shembuj:
Duke quajtur F = shtresën 2 dhe E = shtresat e jashtme 1 ose 3, për të garantuar që shuma e
peshave të shtresave F dhe E të jetë në përputhje me udhëzimet e dhëna, shtresimet e mundshme
janë:
Shembulli 1: E + F + E (me F = 240 g/m2)
Shembulli 2: E + F + F + E (me F = 120 g/m2)
Shembulli 3: E + F + E + F + E (me F = 120 g/m2)
Shembulli 4: E + F + E + E + F + E (me F = 120 g/m2)

ZGJIDHJA F
SHTRESA 1
Pëlhurë jo e endur - SpunBonded - Hidrofobike, mundësisht antibakteriale
Përbërja 100% polipropilen ose 100% poliester,
Pesha 17-40 g/m2 (vlerë treguese)
SHTRESA 2
Jo e endur, e ngjeshur në të nxehtë, e kalandruar (Nonwoven thermobonded calandred),
shtëllungore, e bardhë , pa erë
Përbërja: poliester > 90%
Pesha përafërsisht 240 g/m2 dhe në çdo rast midis 220 dhe 280 g/m2
SHTRESA 3
Pëlhurë jo e endur - SpunBonded - Hidrofobike, mundësisht antibakteriale
Përbërja 100% polipropilen ose 100% poliester,
Pesha 17-40 g/m2 (vlerë treguese)
Shembuj:
Duke quajtur F = shtresën 2 dhe E = shtresat e jashtme 1 ose 3, për të siguruar që shuma e
peshave të shtresave F dhe E të jetë në përputhje me udhëzimet e dhëna, shtresimet e mundshme
janë:
Shembulli 1: E + F + E (me F = 240 g/m2)
Shembulli 2: E + F + F + E (me F = 120 g/m2)
Shembulli 3: E + F + E + F + E (me F = 120 g/m2)
Shembulli 4: E + F + E + E + F + E (me F = 120 g/m2)

ZGJIDHJA G
SHTRESA 1
Pëlhurë jo e endur - SpunBonded - Hidrofobike, mundësisht antibakteriale
Përbërja 100% polipropilen ose 100% poliester,
Pesha 17-40 g/m2 (vlerë treguese)

| 153 |

|

EMERGJENCA COVID-19 · FAZA 2 · MAJ 2020

|

SHTRESA 2
Pëlhurë mikrofibre me një përqindje minimale prej 60%, e papërshkueshme nga uji dhe
antibakterial
Përbërja: poliester (PL) 100%
Pesha përafërsisht 210 g/m2 dhe në çdo rast midis 200 dhe 220 g/m2
Shembull:
Duke quajtur F = shtresa 2 dhe E = shtresa 1, për të garantuar që shuma e peshave të shtresave
F dhe E të jetë në përputhje me udhëzimet e dhëna, një shtresim i mundshëm është si vijon:
Shembulli 1: E + F (me F = 210 g/m2) shoqëruar me ngjitës poliesteri.

A5. Detajime teknike për riciklimin e maskave të fytyrës për mbrojtjen
e rrugëve të frymëmarrjes

Lidhur me riciklimin, kujtojmë trajtimin e deritanishëm të përkohshëm për menaxhimin e
mbetjeve urbane sa i përket transmetimit të infeksionit të virusit SARS-COV-2. Faza e heqjes nga
qarkullimi të maskave në fund të përdorimit të tyre duhet të bëhet me paketime speciale, edhe
ato për t’u hedhur e të përkulshme (fleksibël), me një ngjyrë të ndryshme nga ato që përdoren
për mbetjet urbane dhe mbetjet e tjera të ngjashme sanitare, ku është vendosur dukshëm e
qartë, shkrimi i pashlyeshëm “Mbetje sanitare të sterilizuara” të cilave duhet t’iu shtohet data e
sterilizimit sipas DPR 254/03 (https://www.medicoeleggi.com/argomenti00/italia9/16643.htm).
Prandaj, mbetjet urbane nga banesat ku banojnë persona me tampone pozitive në izolim ose në
karantinë të detyrueshme, duhet të konsiderohen ekuivalente me ato që mund të hidhen nga
një strukturë shëndetësore, siç përcaktohen nga DPR 254/2003 ((https://www.epicentro.iss.it/
coronavirus/pdf/rapporto-covid-19-3-2020 .pdf).

4.2 Metodat e pastrimit dhe higjienizimit
Fulvio IM Fucilli, Silvio Tafuri, Luigi Vimercati, Rosa Prato

Hyrje

Infeksionet e rënda akute të frymëmarrjes (SARI) janë sëmundje me potencial evoluimi të
shpejtë e progresiv të shkaktuara nga patogjenë në gjendje të shkaktojnë epidemi në shkallë të
gjerë ose pandemi. Etiologjia është kryesisht virale, megjithëse janë të shpeshta kushte bashkëinfeksioni bakterial-viral. Më pak të shpeshtë janë SARI-t me etiologji ekskluzivisht bakteriale.
SARI përfshin COVID-19 (sëmundje Koronavirus 19) ose sëmundja akute e frymëmarrjes e
shkaktuar nga SARS-CoV-2, një koronavirus i ri përgjegjës për një grup pneumonish në Kinë
që nga 31 Dhjetori 2019. OBSH, CDC dhe ECDC dhe, në Itali, ISS kanë dhënë detaje të qarta
mbi masat për të parandaluar përhapjen e virusit.
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Përkufizime

PASTRIMI: heqja e papastërtive të dukshme nga objektet dhe sipërfaqet përmes një veprimi
vetëm mekanik dhe përdorimit të ujit dhe detergjenteve.
DEZINFEKTIMI: proces i aftë të eleminojë mikroorganizmat patogjenë (ose të paktën pjesën
më të madhe të tyre) që gjenden në substrakte. Dezinfektimi nuk eliminon spore të mundshëm
të pranishëm, por është efikas në inaktivizimin e baktereve, viruseve dhe kërpudhave.
Dezinfektimi ka efikasitet më të lartë nëse paraprihet nga një pastrim i thellë i sipërfaqeve që
do të dezinfektohen. Kjo varet edhe nga faktorë të tillë si përbërja dhe struktura e materialit
(çarje ose porozitet ose prani e biofilmit të mundshëm, që mbrojnë patogjenin) dhe nga lloji i
mikroorganizmave të depozituara, përveç natyrës kimike të përbërësit aktiv të përdorur, nga
mënyra e veprimit të tij dhe veçoritë që lejojnë përdorimin praktik të tij.
STERILIZIMI: Eliminimi i të gjithë mikroorganizmave të gjallë, patogjenë dhe jo, dhe i sporeve
të tyre, që kryhet me mjete të ndryshme (fizike ose kimike) në varësi të rasteve.
Objektivi i këtij dokumenti është të identifikojë strategjitë më të përshtatshme të pastrimit dhe
dezinfektimit për të luftuar përhapjen e SARS-CoV-2.
Meqenëse të dhënat lidhur me kapacitetin e mbijetesës së SARS-CoV2 jashtë organizmit strehues
nuk dihen plotësisht40 , duhet medoemos t’i referohemi literaturës shkencore mbi procedurat e
pastrimit dhe dezinfektimit të miratuara për parandalimin e SARI-eve të tjra.

Sipërfaqe të vogla dhe objekte (pajisje instrumentesh etj.)

Studimet e ndryshme të kryera mbi Koronavirusët kanë nxjerrë në pah mundësinë e inaktivimit
të tyre përmes procedurave të dezinfektimit të sipërfaqeve me produkte me bazë alkooli (p.sh.
etanoli me përqendrim midis 62 dhe 71%), me produkte që përmbajnë hipoklorit natriumi
0,1% - 0,5%(41) (amukina), peroksid hidrogjeni 0,5% (ujë i oksigjenuar) ose produkte me bazë
aldehide (p.sh. glutaraldehid).
Edhe ozoni, falë vetive të tij oksiduese, është provuar se është virucid efektiv, duke marrë nga
Ministria e Shëndetësisë (me protokollin dt. 31 korrik 1996 nr. 24482) njohjen e përdorimit të
tij në trajtimin e ajrit dhe ujit, si mbrojtje natyrore për sterilizimin e mjediseve të ndotura nga
bakteret, viruset, sporet, myqet dhe akaret.
Mundësia e përdorimit në formë gazi e bën veçanërisht të përshtatshëm për dezinfektimin e
mjediseve (përfshirë mjediset e brendshme të automjeteve). Por, ashtu si për komponentët e
tjerë, nuk disponohen të dhëna lidhur me shkallën e efikasitetit në SARS-CoV-2.
OBSH aktualisht rekomandon përdorimin e alkoolit etilik 70% për dezinfektimin e pajisjeve

40 -Kohët e mbijetesës së SARS-CoV-2 jashtë organizmit të infektuar nuk dihen plotësisht, megjithatë, nga
studimet e kryera deri më tani është e mundur të konkludohet se SARS-CoV2 mund të mbetet aktiv në sipërfaqe
të ndryshme të përbëra nga metali, qelqi ose plastika, për një kohë ndërmjet 2 orë deri 9 ditë, në varësi të pranisë
ose mungesës së faktorëve të favorshëm siç janë temperatura e mjedisit (20 ° C) dhe lagështia (50%).
41 -Ky hollim është veçanërisht i përshtatshëm për dezinfektimin e tualeteve.
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të ripërdorshme dhe hipokloritit të natriumit 0.1% - 0.5% për dezinfektimin e sipërfaqeve.
Ministria e Shëndetësisë në qarkoren nr. 5443 dt. 22/02/2020 vëren: “Në dhoma, zyra publike,
mjete transporti, shkolla dhe mjedise të tjera jo-shëndetësore ku kanë qëndruar persona të
konfirmuar me COVID-19 para se të shtrohen në spital, do të zbatohen masat e mëposhtme të
pastrimit. Për shkak të mbijetesës së mundshme të virusit në mjedis për kohë të ndryshme, vendet
dhe zonat potencialisht të ndotura nga SARS-CoV-2 duhet t’i nënshtrohen pastrimit të plotë .
Duhet theksuar se operacionet e dezinfektimit, për të qenë efikase, duhet të paraprihen nga
pastrimi i sipërfaqeve me ujë dhe detergjent (ujë dhe sapun).
Thjesht si një tregues por jo shterues, mundur të mendojmë për përdorimin e leckave prej
mikrofibre të njomura me hipoklorit natriumi ose etanol, për dezinfektim të shpejtë dhe të
shpeshtë:
1. të sediljeve dhe të gjitha sipërfaqeve të pranishme në mjetet për transportin urban, përfshirë
pultin dhe vendin e shoferit
2. të ndenjëseve (shezlonave), tavolinave dhe gjitha pajisjeve në dispozicion të përdoruesve
3. të banakëve të bareve, tavolinave dhe karrigeve të restoranteve, etj.

Mjediset

Nevoja për të dezinfektuar një mjedis mund të lindë nga dy situata:
1. Prani e vërtetuar e virusit SARS-CoV-2 në të paktën një person që ka qenë ose është ende
në mjedis;
2. Masë thjesht parandaluese.
Dezinfektimi i mjediseve mund të bëhet duke përdorur të njëjtat produkte të identifikuara
për sipërfaqet, me mekanizma të aplikimit të përshtatur ndaj vëllimit të dhomës. Në literaturë
ekzistojnë metoda të ndryshme, me vlefshmëri të njëjta, të cilat do të duhet të vlerësohen herë
pas here, pasi epërsia e një metode mbi tjetrën nuk mund të përcaktohet “a priori”.
Parimi i përbashkët për të gjitha metodat është shpërndarja e dezinfektuesit, në formë të gaztë,
në të gjithë vëllimin e lokalit. Pajisjet më të favorshme janë ato automatike pasi ato shmangin
ekspozimin e operatorit ndaj dezinfektuesit që përdoret dhe është e mundur të kontrollohet
edhe shpërndarja e produktit dhe të programohet koha e shpërndarjes së tij.
Në vijim japim disa nga metodat më të njohura të shpërndarjes së dezinfektuesve kimikë:

Mjegullzimi (Nebulizimi)

Dezinfektuesi i përdorur, i tretur në ujë, shndërrohet në një spërkatës (spray) dhe shpërndahet
në mjedisin përreth nga pajisje speciale të quajtura “mjegullzues” (“nebulizues”).

Prodhimi i aerosolit dhe ULV

Gjeneratorët e aerosolit përdoren në trajtimin e sipërfaqeve të mëdha në një kohë relativisht të
shkurtër. Mjegullzuesit ULV (Ultra Low Volume - Me Vëllime shumë të ulta) janë të aftë të krijojnë
pika me një diametër nën 20 μm, duke garantuar mbulim uniform me vëllime të ulëta të tretësirës.
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Spërkatje

Dezinfektuesi aplikohet në sipërfaqe (në mënyrë tipike rrugë dhe trotuare) me motorëfshesë. Avantazhi i aftësisë për të shpërndarë dezinfektuesin mbi sipërfaqe të mëdha vjen në
kundërshtim me rrezikun e thithjes së dezinfektuesit nga popullata.

Gjeneratorët e ozonit

Gjeneratorët e ozonit prodhojnë dezinfektues drejtpërdrejt në mjedisin që do të trajtohet, por
kanë nevojë për marrjen e masave të ndryshme paraprake gjatë përdorimit të tyre, që lidhen
kryesisht me toksicitetin e gazit që mund të sjellë fenomene irritimi dhe intoksikimi të njerëzve
të pranishëm. Kostot janë më pak të papërfillshme sesa metodat e tjera.

Dezinfektues Fizikë UV-C

Përdorimi i burimeve të rrezeve ultraviolet të shkallës “C” (UV-C, të përdorur tashmë në
shëndetësi për dezinfektimin e instrumenteve kirurgjikale), për dezinfektimin e mjediseve është
aktualisht objekt diskutimi nga ekspertët. Rrezet UV-C janë virucide efikase por janë edhe të
rrezikshme për njerëzit, megjithatë nuk është për të përjashtuar përdorimin e tyre nga operatorë
të trajnuar mirë dhe të pajisur me PPE të përshtatshme. Prania e llambave të mbrojtura mirë
UV-C brenda sistemeve të pastrimit të ajrit është mjaft e përhapur dhe sistemi mund të shtrihet
shpejt në përdorime të mëtejshme.
MJEDISET E JASHTME
Mundësia për të dezinfektuar në mënyrë periodike mjediset e jashtme (rrugë, trotuare, parqe,
zonat e lojërave, etj.) është ende objekt debati. Në fakt, nuk është ende e qartë dobia e vërtetë
dhe efikasiteti i dezinfektimit në situata ku hollimi natyror i ngarkesës virale, i kombinuar me
higjienën e duhur të duarve dhe masat gjatë frymëmarrjes, mund të jetë të mjaftueshme në
vetvete për të shmangur përhapjen e virusit.
Nga ana tjetër, përdorimi i dezinfektuesve të shpërndarë në mjedis (p.sh. hipoklorit natriumi)
mund të rrisë ndotjen e mjedisit.
Në këtë drejtim, duhet të kujtohet se ISS (Raporti ISS COVID-19 Nr. 7/2020) paralajmëron
për pasojat negative për mjedisin që mund të shkaktojë një përdorim i gjerë dhe i pavend i
hipokloritit të natriumit.
ISS pra shprehet se “Praktika e pastrimit dhe dezinfektimit duhet të kufizohet në ndërhyrje
të jashtëzakonshme duke siguruar sidoqoftë masa mbrojtëse për operatorët dhe popullatën
e ekspozuar (by-standers) ndaj avujve toksikë të hipokloritit dhe ekspozimit të mundshëm
ndaj virusit të pluhurit dhe aerosoleve të gjeneruara nga operacionet e dezinfektimit. ”
MJEDISET E KUFIZUARA
Për mjedise të kufizuara (shkolla, palestra, aeroporte, qendra tregtare, hotele, dyqane, etj.) janë
të vlefshme normat e praktikës së mirë dhe arsyeja e shëndoshë, edhe lidhur me ç’është bërë
gjatë epidemive të SARS dhe MERS. Pra është e nevojshme të vazhdohet me pastrimin dhe
dezinfektimin e sipërfaqeve në zonat e brendshme, dhe në veçanti të hapësirave ku është më
i mundshëm grumbullimi i ngarkesës virale (p.sh. hapësira të përbashkëta ose në të cilat ka
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ajrim të pakët). Edhe në këto raste është e nevojshme të fillohet me një “vlerësim të rrezikut”
(risk assessment) të saktë për çdo mjedis që do të trajtohet, i cili duhet të çojë në përcaktimin
e një procedure specifike të dezinfektimit.

Pëlhurat (Cohat)

Materialet e cohave mund të dezinfektohen me anën e një cikli larje me ujë 90 °dhe detergjent.
Po ashtu është e mundur të përdoret zbardhues (hipoklorit natriumi) si një shtesë në ujin e larjes
në rastet kur pëlhura nuk lejon përdorimin e temperaturave të larta (90 °).

Frekuenca e operacioneve të dezinfektimit

Si OBSH ashtu edhe Ministria e Shëndetësisë kërkojnë operacione “të shpeshta” dezinfektimi,
si të duarve ashtu edhe të mjediseve, por nuk përcaktojnë afate kohore.
Përcaktimi i një frekuence korrekte të dezinfektimit duhet domosdoshmërisht të fillojë nga
njohja e nivelit të ndotjes së tyre nga patogjeni. Këto njohuri, veçanërisht në rastin e mjediseve
jo-shëndetësore, nuk njihen apriori, e për pasoje bëhet e nevojshme të vlerësohet me kujdes
rreziku i ndotjes nga SARS-CoV-2, në lidhje me llojin e aktivitetit (punë, sport, lojëra, etj.) edhe
në bazë të situatën që kërkon dezinfektim.
Pra do të duhet të përcaktohet një plan i detajuar i dezinfektimit, i cili duhet të përfshijë:
dezinfektuesin (ose dezinfektuesit që do të përdoren)
2. sipërfaqet që i nënshtrohen dezinfektimit
3. metodat e dezinfektimit të mjediseve
4. lloji i mjedisit (i jashtëm ose i brendshëm)
nga ku do të jetë e mundur të kuptohet frekuenca specifike për procedurën e caktuar të
dezinfektimit.

Në mënyrë të përmbledhur

1. Operacionet e pastrimit (uji dhe detergjenti) duhet t’i paraprijnë gjithmonë operacioneve
të Dezinfektimit
2. Duhet të kryhet një vlerësim i rrezikut që lejon përcaktimin e një ose më shumë procedurave
operative (PO) për pastrimin dhe dezinfektimin
3. PO-të duhet të strukturohen në mënyrë të tillë që të parashikojnë praninë e pak operatorëve
(në aktivitetet që prodhojnë aerosole këshillohet prania e vetëm një operatori)
4. Ashtu si për aktivitetet sanitare operacionet e pastrimit dhe dezinfektimit duhet të fillojnë
nga zonat me më pak infektim drejt atyre me infektim më të madh dhe nga lart poshtë
(dyshemeja është sipërfaqja e fundit që trajtohet)
5. Duhet të pastrohen dhe dezinfektohen me kujdes sipërfaqet horizontale në lokalet e
kufizuara, duke u përqendruar veçanërisht në sipërfaqet e qëndrimit të zgjatur ose ato
me frekuencën më të lartë të përdorimit dhe kontaktit (parmakë, çezma, tavolina, çelësa
dritash, doreza të dyerve, telefona) dhe përreth te shtretërit në një perimetër me rreze prej
të paktën 2 metrash.
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Përdorimi i fshesës me korrent, kur është absolutisht e nevojshme, lejohet vetëm nëse ajo është
e pajisur me një filtër grimcash me efikasitet të lartë (HEPA).
Për lokalet dhe zonat e kufizuara me frekuentim të mesëm dhe të lartë, masat e dezinfektimit
duhet të drejtohen kryesisht në sipërfaqe që janë më të ekspozuara ndaj kontaktit me njerëz (si
sipërfaqet horizontale në nivelin e fytyrës) dhe ato që preken më tepër (doreza, panele butonash,
ekrane prekëse, tastierë, mause, etj.), përderisa probabiliteti i pranisë dhe i qëndrimit të virusit
është më i madh.

4.3 Higjiena personale dhe e vendeve të punës
Antonella De Donno, Tiziana Grassi, Luisa Siculella, Giuseppe Nicolardi, Alessandra
Cozza, Valentina Pasquarella, Rosa Prato

Hyrje

Më 31 Mars, 2020, Organizata Botërore e Shëndetësisë nxorri dokumentin “Konsiderata
Operative për menaxhimin e COVID-19 në sektorin e hotelerisë” me të cilin synoi të ofrojë
udhëzime ad interim (të përkohshme) si duhet të veprojnë strukturat turistike të akomodimit
kolektiv për të garantuar shëndetin e stafit dhe klientëve, duke kufizuar sa më shumë të jetë e
mundur rrezikun e përhapjes së virusit SARS-CoV-2.
Higjiena personale dhe e vendeve të punës publike përbëjnë një masë parandaluese parësore
dhe respektimi i përpiktë i rregullave të parandalimit të kontaktit nga operatorët e sektorit
luan një rol vendimtar në rifillimin dhe rihapjen e këtij aktiviteti thelbësor të prodhimit në një
rajon si Pulja, me një prirje të fortë turistike.
Hotelet dhe strukturat e akomodimit nuk janë të ndjeshëm ndaj rrezikut të infektimit në një
masë më të madhe sesa vendet e tjera publike që vizitohen nga një numër i madh njerëzish të
cilët ndërveprojnë me njëri-tjetrin dhe me punonjësit. Sidoqoftë, ato janë vende ku klientët
qëndrojnë në bashkëjetesë të ngushtë dhe ku është i pranishëm një shkallë e lartë e marrëdhënies
midis individëve.
Janë këto aspekte, akomodimi i klientëve bashkë me shërbimet që bart kjo (shpërndarje e
ushqimit dhe pijeve, pastrimi, organizimi i aktiviteteve, etj.), dhe ndërveprimi ndërpersonal që
vërehet në këto struktura (klient-klent, klient-staf, staf-staf) e që kërkojnë vëmendje të veçantë.
Ky dokument iu drejtohet strukturave kolektive pritëse turistike si hotele, shtëpi pushimi dhe
akomodime të tjera afatshkurtra dhe kampime. Po ashtu, edhe ofruesit privatë të akomodimit
për turizëm duhet të respektojnë me të njëjtën vëmendje udhëzimet operative të përshkruara
këtu.
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Dispozita të përgjithshme

Grupeve drejtuese të strukturës iu kërkohet të mbajnë një qëndrim të përgjegjshëm për të
përballuar kërcënimin shëndetësor të COVID-19 dhe për të minimizuar rrezikun e përhapjes
së virusit në përputhje me dispozitat normative dhe parimin e parandalimit.
Për këtë qëllim, struktura zbaton të gjitha masat e gjykuara të nevojshme si për të mbrojtur
shëndetin e personelit të punësuar ashtu dhe të vizitorëve të vetë strukturës.
Masat parandaluese përfshijnë administrimin e hapësirave dhe fluksit të njerëzve, rekomandimet
mbi higjienën personale dhe përcaktimin e procedurave lidhur me pastrimin dhe dezinfektimin
e lokaleve, sipërfaqeve dhe pajisjeve ose objekteve që mund të bëhen bartës të mundshëm të
përhapjes së sëmundjes.
Në veçanti, grupi drejtues merr masa për të zbatuar, paraprakisht, masat e mëposhtme logjistike:
-- përshtatje e hapësirave, e zonave dhe zyrave për të garantuar distancën ndërpersonale të
paktën 1 m ndërmjet stafit dhe klientëve, duke distancuar, kufizuar dhe/ose përcaktuar
rrugë-kalime të posaçme, duke kufizuar zonat për të shmangur kontaktet e afërta dhe
grumbullimet;
-- minimizim i pranisë së personelit, duke diferencuar dhe shkallëzuar/grupuar oraret e punës;
-- shpërndarje e posterave që përshkruajnë masat parandaluese dhe mbrojtëse të shëndetit
(mbi të gjitha distancimin ndërpersonale dhe larjen e duarve),
-- disponueshmëri e mjaftueshme e maskave kirurgjikale, dorezave njëpërdorimëshe, peshqirëve
njëpërdorimësh, sapunit të duarve, solucionit dezinfektues hidroalkoolik për duart dhe
shpërndarësit përkatës, dezinfektues për mjedisin dhe pajisje të tjera ose mjete kirurgjikale
mjekësore të nevojshme për të garantuar mbrojtjen individuale dhe higjienën personale.
Mbikëqyrja
Grupi drejtues, dhe sipas rastit përgjegjësite e secilit sektor (pritja, shërbimi i pastrimit,
restauranti, etj.) të ngarkuar nga grupi drejtues, kujdesen për të verifikuar që sjellja e stafit
dhe procedurat e aplikuara të jenë në përputhje me dispozitat e përshtatshme për të penguar
Infeksionin nga SARS-CoV-2.
Regjistri i aktivitetit
Këshillohet të mbahet një regjistër i veprimeve dhe i masave të rëndësishme të kryera (pastrimi
dhe dezinfektimi i lokaleve, rimbushja ose zëvendësimi i shpërndarësve, etj.) dhe të regjistrohen
me mjaft detaje (për shembull, data, ora dhe vendi ku është kryer ndërhyrja, materialet dhe/
ose dezinfektuesit e përdorur, personi përgjegjës për ndërhyrjen, etj.). Ky regjistër mund të
përdoret për të përmirësuar veprimet e zbatuara dhe për të identifikuar personelin që mund të
jetë ekspozuar ndaj burimeve të infeksionit.
Trajnimi dhe informimi
Grupi drejtues duhet të informojë gjithë personelin për masat që duhen marrë për të mbrojtur
shëndetin e tyre dhe të të tjerëve, përfshirë rekomandimin që ata të qëndrojnë në shtëpi dhe
të këshillohen me mjekun e tyre në prani të simptomave karakteristike të COVID-19, si
temperaturë e lartë, kollë ose vështirësi në frymëmarrje. Grupi menaxhues duhet të organizojë
ndërhyrje formimi profesional lidhur me karakteristikat klinike të sëmundjes dhe gjithë masat
bazë të mbrojtjes ndaj infeksionit. Formimi profesional mund të jetë i nevojshëm për disa
procedura specifike (pritja e klientëve, operacionet e pastrimit, etj).
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Masat për stafin

Çdo njësi e personelit duhet të respektojë në mënyrë rigoroze masat mbrojtëse bazë kundër
infeksionit SARS-CoV-2, të rekomanduara nga OBSH dhe nga normat kombëtare, si distanca
fizike, higjiena e duarve, duke shmangur prekjen e syve, hundës dhe gojës dhe higjiena e mirë
e gojës, dhe zbatim i rekomandimit për të qëndruar brenda dhe për t’u këshilluar me mjekun
në prani të simptomave të sëmundjes akute të frymëmarrjes.
Rekomandime për stafin jashtë vendit të punës
· Higjiena e trupit
Të gjithë punëtorët që punojnë në mjedise pritëse duhet të zbtojnë higjenën personale
skrupuloze edhe para se të shkojnë në vendin e punës. Në veçanti, do të ishte e këshillueshme
që të vazhdohet me një pastrim të plotë të trupit, përfshirë flokët. E njëjta gjë duhet të bëhet
sapo të përfundojë turni i punës. Këto veprime janë të dobishme për të mbrojtur shëndetin
e punonjësit dhe familjarët e duke shmangur që ai vetë ose rrobat e veshura të bëhen bartës
të virusit.
· Veshjet
Rekomandohet që i gjithë stafi të veshë rroba të pastra para se të shkojë në punë
Masat për personelin në vendin e punës
· Distancimi ndërpersonal
Distancimi fizik përfshin ruajtjen e distancës ndërpersonale prej të paktën 1 metër. Përveç
këtyre, janë të ndaluara përqafimet, puthjet dhe shtrëngimet e duarve midis stafit dhe midis
stafit dhe klientëve.
· Higjiena e duarve
Higjiena e duarve përfshin pastrimin e rregullt dhe të plotë të duarve duke i larë me ujë dhe
sapun (dhe duke i tharë me peshqirë letre njëpërdorimësh) ose duke përdorur një tretësirë
dezinfektues hidroalkolik.
Dezinfektimi i duarve duhet bërë, në veçanti,
-- sa herë që duart duken të papastra,
-- pas përdorimit të tualetit,
-- pas kollitjes dhe teshtitjes,
-- para dhe pas trajtimit dhe përgatitjes së ushqimeve dhe, në përgjithësi, para ngrënies së
ushqimit,
-- pas shkëmbimit të objekteve me klientë ose pas prekjes së sipërfaqeve që besohet të jenë
infektuara.
Për më tepër, rekomandohet fort të shmangni prekjen e syve, hundës dhe gojës.
· Etiketa e frymëmarrjes
Etiketa e frymëmarrjes parashikon përdorimin e një maske mbrojtëse kirurgjikale, veçanërisht
kur distanca ndërpersonale prej të paktën 1 m nuk mund të garantohet. Maska duhet të
mbulojë gojën dhe hundën. Veç këtyre rekomandohet të përdoren shami letre njëpërdorimëshe
kur kolliteni ose teshtini dhe, në mungesë të tyre, ta bëni në krah përmbi bërryl. Shamia e
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përdorur duhet të hidhet menjëherë në një kosh me kapak dhe menjëherë më pas duhet të
dezinfektohen duart siç u përshkrua më sipër.
Masat për stafin e pritjes (recepsioni)
· Dispozitat e përgjithshme
Stafi i pritjes duhet të jetë i informuar mjaftueshëm për COVID-19 në mënyrë që të
jetë në gjendje të kryejë në siguri detyrat e caktuara. Masat kryesore për të penguar
transmetimin e SARS-CoV-2 përfshijnë distancimin shoqërore, higjienën e duarve dhe
etiketën e frymëmarrjes. Këto rekomandime duhet të kujtohen me përzemërsi gjatë pritjes
së mërëseardhjes të klientëve, duke iu ofruar sipas rastit një broshurë me informacionet
e nevojshme. Recepsionisti duhet gjithashtu të jetë në gjendje të sigurojë informacion
për klientët që e kërkojnë lidhur me masat parandaluese që zbatohen nga struktura dhe
shërbimet shëndetësore në dispozicion (për shembull, shërbimet mjekësore dhe farmaceutike
të pranishme në zonë ose në vetë strukturën). Pritja duhet të ketë numrat e telefonit të
autoriteteve shëndetësore, qendrave mjekësore, spitaleve publike dhe private dhe qendrave
të ndihmës për t’i kontaktuar sa herë ka dyshim të ndonjë rasti brenda strukturës. Sapo
klientët të paraqesin simptoma të frymëmarrjes, personeli i pritjes duhet t’i këshillojë ata që
të qëndrojnë në dhomat e tyre pa pasur kontakt me njerëz të tjerë, të kontaktojnë menjëherë
shërbimet shëndetësore të vendosura për emergjencën COVID-19 dhe të presin udhëzimet
për masat që duhet të ndërmerren.
· Pajisjet e rekomanduara
Pritja (Recepsioni) duhet të ketë në dispozicion pajisjet e mëposhtme:
-- Dezinfektues për sipërfaqet
-- Maska
-- Doreza njëpërdorimëshe (nëse është e nevojshme)
-- Qese e mbeturinave njëpërdorimëshe të rrezikut biologjik
· Dispozita të tjera
Përveç këtyre, pa ndryshur atë që është përcaktuar në paragrafët lidhur me masat për
personelin në vendin e punës (par.3.2) dhe dezinfektimin e vendit të punës (par.5), personeli
i pritjes këshillohet që të higjienizojë shpesh sipërfaqet e rrezikuara në mënyrë të veçantë nga
infektimi (banaku ballor i zyrës, tryeza e punës, objekte të ndryshme).
Masat për punonjësit e pastrimit
· Dispozita
Duhet t’i kushtohet vëmendje e veçantë zbatimit të masave të pastrimit dhe dezinfektimit
në vendet e përbashkëta (tualete, ashensorë, korridore, sallone, salla, etj.) dhe objektet që
preken shpesh si çelësat e dritave, butonat e ashensorit, parmakët , dorezat e dyerve, etj. Për
këtë arsye, personeli i pastrimit duhet të trajnohet në lidhje me aktivitetet që do të kryhen
dhe rreziqet që ato sjellin.
Kur është e mundur, përdorni vetëm materiale pastrimi njëpërdorimëshe.
· Pajisje të rekomanduara
Personeli i ngarkuar me pastrimin dhe rregullimin e dhomave dhe pastrimin e salloneve
dhe dhe hapësirave të përbashkëta pajisen me pajisje mbrojtëse të nevojshme personale për
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kryerjen si duhet të punës që u është besuar:
- rroba pune (përparëse).
- doreza;
- maskë;
- skufje flokësh (nëse është e nevojshme);
- këpucë të përshtatshme për t’u higjienizuar (nëse është e nevojshme).
Në fillim të ndërrimit të punës, personeli duhet të veshë rroba të pastra pune. Në fund të turnit
të përditshëm, stafi heq rrobat dhe i vendos në koshin e rrobave të ndotura. Të gjitha pajisjet
njëpërdorimëshe duhet të zëvendësohen në fund të çdo faze të ciklit të pastrimit.
Kur është e mundur, shmangni praninë e njëkohshme të më shumë punonjësve në të njëjtën
dhomë. Në çdo rast, klienti nuk duhet të jetë i pranishëm gjatë pastrimit të dhomave.
Masat për stafin e hotelerisë/ restorantit
· Dispozitat
Personeli i restorantit duhet të ndjekë me përpikmëri rregullat për higjienën personale, të
veshin pajisje mbrojtëse personale dhe shpesh t’i pastrojë duart. Punonjësit në sallat e ngrënies,
të cilët janë në kontakt të drejtpërdrejtë me ushqimin, duhet të mbajnë maskë dhe doreza
dhe duhet të lajnë ose higjienizojnë duart shpesh me tretësirë dezinfektuese hidroalkoolike.
Ata duhet t’i kujtojnë përzemërsisht klientët, të ndihmuar nga prania e shenjave të veçanta,
për ‘i higjienizuar pastruar duart me xhel dezinfektues kur hyjnë dhe dalin nga restoranti
ose bari duke përdorur shpërndarësit e posaçëm, mundësisht të vendosur në hyrje të këtyre
zonave. Punonjësit e përgatitjes së ushqimit dhe punëtorët e tjerë brenda kuzhinës duhet të
mbajnë maskë dhe doreza. Dorezat duhet të ndërrohen shpesh dhe sidomos pas kryerjes së
aktiviteteve që nuk kanë të bëjnë me ushqimin, siç janë hapja/mbyllja me dorë e dyerve të
hyrjes dhe daljes së dhomave të kuzhinës dhe zbrazja e kontejnerëve. Kur vishen doreza, mos
prekni sytë, gojën dhe hundën. Në çdo ndërrim të dorezave dhe kur hiqen dorezat, duhet të
lahen duart.
· Pajisjet e rekomanduara
Stafi i hotelierisë duhet të ketë në dispozicion pajisjet e mëposhtme:
- doreza;
- maskë;
- skufie flokësh (nëse është e nevojshme).

Masat për klientët
Disponueshmëria e materialeve dhe PMC
Në zonat e përbashkëta të strukturës, shpërndarësit e zgjidhjeve dezinfektuese hidroalkoolike
për higjienën e duarve vihen në dispozicion të klientëve. Në hyrje dhe dalje të dhomave të
ngrënies, bareve dhe tualeteve, klientët duhet të kujtohen (me shenjat e duhura) që të pastrojnë
duart e tyre duke përdorur shpërndarësit e vendosur në hyrje të këtyre zonave. Shportat e
mbeturinave janë të shënuara qartë dhe qeset e mbetjeve të disponueshme duhet të jenë
gjithmonë në dispozicion.
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Shpalljet (njoftimet, informacionet-grafike)
Për të njoftuar të gjitha dispozitat e vëna në zbatim, qëndrimet korrekte që duhet të mbahet dhe
informacionet e nevojshme për të frenuar përhapjen e COVID-19, mund të përdoren mjete të
ndryshme, si për shembull shpallje informative ose ekranet në sallë dhe në vendet e përbashkëta,
fletëpalosje për t’ua shpërndarë klientëve, faqe internet e strukturës pritëse, posta elektronike,
sistemet e mesazheve, rrjetet sociale, etj.
Për të lehtësuar respektimin e distancës, rekomandohet të afishohen sinjalitika njoftuese dhe/ose
të caktohen hapësira (për shembull, me shenja sinjalitike që duhet të ngjiten në dysheme, shtylla,
shirita për shënimin e rrugë-kalimeve, etj.).

Higjiena e vendeve të punës
Pastrimi ditor duhet të kryhet në përputhje me praktikat në përdorim në kompaninë e
referencës, duke përdorur detergjentë të përshtatshëm për lloje të ndryshme materialit që
trajtohet, duke pasur parasysh respektimin e udhëzimeve për përdorim nga prodhuesi. Në
veçanti, shëndetësimi i mjedisit lidhet me kompleksin e procedurave dhe operacioneve të afta
për ta bërë të shëndetshëm një vend të caktuar pune ose qëndrimi me anë të pastrimit me
detergjente dhe dezinfektimit të mëpasëm. Pastrimi dhe shëndetësimi mund të kryhen edhe
me një proces të vetëm duke përdorur produkte që kanë veprim të dyfishtë.
Dispozita të përgjithshme
Praktikat e duhura të pastrimit dhe dezinfektimit janë masa të nevojshme për të frenuar
emergjencën shëndetësore COVID-19, veçanërisht duke marrë parasysh aftësinë potenciale të
virusit SARS-CoV-2 për të mbijetuar mbi sipërfaqe. Koha e mbijetesës shkon nga disa orë në
disa ditë dhe varet nga faktorë të ndryshëm, midis të cilëve lloji i sipërfaqes, temperatura dhe
lagështia relative.
Meqenëse efikasiteti i gjithë dezinfektuesve ndikohet në shkallë të ndryshme nga prania e
materialit organik mbi sipërfaqet që do të trajtohen, është e nevojshme të fillohet me një pastrim
paraprak të kujdesshëm duke përdorur ujë dhe detergjentë të zakonshëm. Në vijim, mund të
vazhdohet me dezinfektim. Për këtë qëllim mund të përdoren si produkte me bazë klori (p.sh.
hipoklorit natriumi) ashtu dhe dezinfektues me bazë alkooli.
Përqindja e klorit aktiv në gjendje të eleminojë virusin pa shkaktuar acarim të sistemit të
frymëmarrjes është 0,1% për shumicën e sipërfaqeve, përfshirë dyshemetë. Për tualetet (tualet,
dush, lavamanë) përqindja e klorit aktiv që mund të përdoret shkon deri në 0,5%.
Alkooli etilik 70% përdoret si alternativë ndaj dezinfektuesve me bazë klori për sipërfaqet që
mund të dëmtohen nga hipokloriti i natriumit.
Konkretisht, mund të zbatohen procedura të ndryshme në varësi të sipërfaqeve të forta, të buta
dhe elektronike
· Sipërfaqe të forta (jo poroze)
Sipërfaqet duhet së pari të pastrohen me një detergjent. Dezinfektimi mund të përfshijë
përdorimin e dezinfektuesve me bazë hipoklorit natriumi në një përqendrim prej 0,1% (1000
ppm). Duhet të sigurohet një kohë kontakti prej të paktën 1 minutë dhe duhet të lejohet ajrimi
i duhur gjatë dhe pas aplikimit.
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· Sipërfaqe të buta (poroze) (p.sh. mokete, tapete dhe perde)
Për trajtimin e sipërfaqeve të buta dhe/ose poroze si mokete, tapete, perde, etj., duhet që
paraprakisht të hiqen ndotjen e dukshme dhe të pastrohet me detergjentë të përshtatshëm të
përcaktuar për t’u përdorur në këto sipërfaqe. Pas pastrimit, dezinfektimi mund të parashikojë
përdorimin e ujit të nxehtë, me cikle larjeje në 90°C dhe detergjent, përndryshe, nëse nuk
është e mundur larja në 90°C për shkak të karakteristikave të pëlhurës, shtohet cikli i larjes
me produkte me bazë hipoklorit natriumi.
· Instrumente elektronikë (p.sh. tabletët, ekranet me prekje, tastierat, telekomandat dhe
bankomatet)
Pajisjet elektronike (p.sh. tabletët, ekranet me prekje, tastierat, telekomandat dhe bankomatet)
mund të dezinfektohen duke përdorur peceta të njomura ose spërkatje me përmbajtje 70%
alkool etilik dhe në vijim të thahen për të shmangur grumbullimin e lëngjeve.
· Procedurat e mëtejshme të trajtimit
Sipërfaqe me sekrecione të frymëmarrjes ose lëngje të trupit
(p.sh. tualete, lavamanë, dushe, vaska)
Sipërfaqet duhet të pastrohen paraprakisht me një detergjent. Dezinfektimi mund të përfshijë
përdorimin e dezinfektuesve me bazë hipoklorit natriumi në një përqendrim prej 0,1% (1000
ppm). Duhet të sigurohet një kohë kontakti prej të paktën 10 minuta dhe të lejohet ajrimi i duhur
gjatë dhe pas aplikimit. Sipërfaqet duhet të shpëlahen me ujë të pastër pasi të jetë respektuar
koha e mjaftueshme e kontaktit me tretësirën me bazë klori.
Sipërfaqet me sekrecione të frymëmarrjes
(p.sh. telefona, pajisje për telekomandim, mikrofona). Këto sipërfaqe duhet të dezinfektohen me
solucione që përmbajnë alkool etilik 70% duke siguruar një kohë kontakti të paktën 1 minutë.
Çarçafë, mbulesa tavoline, veshje dhe sende të tjera për lavanderi
Për të minimizuar mundësinë e shpërndarjes së virusit në ajër, trajtohen me kujdes ndresat e
papastra dhe lahen duke përdorur cikle larje me ujë të nxehtë (70 ° C ose më shumë).
Enë, sende argjendi dhe për shtrim tryeze
Të gjitha pjatat, sendet prej argjendi dhe gotat duhet të lahen dhe dezinfektohen në pjatalarëse,
përfshirë artikujt që nuk janë përdorur, pasi ato mund të kenë rënë në kontakt me duart e
klientëve ose stafit.
Ajrimi
Do të ishte e dobishme të garantohet ndërrim i mirë i ajrit në të gjitha mjediset ku ka vende
pune dhe staf dhe në përgjithësi në vendet ku ka një fluks të madh njerëzish duke hapur më
shpesh dritare, dyer dhe ballkone. Hyrja e ajrit të jashtëm brenda mjediseve të punës kryen
zëvendësim/hollim dhe njëkohësisht uljen e përqendrimeve të ndotësve specifikë (p.sh. VOC,
PM10, etj.), të CO2, aromave, lagështisë dhe bioaerosol-it që mund të bartë baktere, viruse,
alergjenë dhe myqe. Është më e preferueshme të hapen për paka minuta disa herë në ditë,
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se sa vetëm një herë për kohë të gjatë. Për më tepër, sistemet e ajrit të kondicionuar duhet të
mbahen në punë n mënyrë korrekte, duke zëvendësuar filtrat e ajrit kur është e nevojshme në
mënyrë që të ruhen nivelet e duhura të filtrimit/largimit. Sistemet e ajrimit që lëvizin ajrin
përmes një motori/ventilator dhe lejojnë ndërrimin e ajrit të një ndërtese me pjesën e jashtme,
duhet të mbajnë aktive futjen dhe nxjerrjen e ajrit 24 orë në ditë, 7 ditë në javë (mundësisht
me një ulje të nivelit të ajrimit gjatë natës kur ndërtesa nuk përdoret). Për më tepër, duhet të
eliminohet plotësisht funksioni i riqarkullimit të ajrit për të shmangur transportin e mundshëm
të agjentëve patogjenë (baktere, viruse, etj.) në ajër. Nëse është e nevojshme, përdoren pako
filtruese më efikase sesa ato që përdoren normalisht për të përmirësuar filtrimin e ajrit në hyrje.
Pritja dhe portier
Personeli i shërbimit duhet të mbajë të pastra vendet e tyre të punës dhe, në fund të çdo turni
pune dhe kurdoherë që është e nevojshme, të pastrojë tryezat e punës dhe pajisjet (për shembull:
banaku i recepsionit, tavolina, telefoni, tastiera, maus, ekran me prekje, pos, stilolapsa, lapsa,
kapëse aktesh).
Duhet të shmanget shkëmbimi i dorezës së telefonit nëse nuk dezinfektohet siç duhet përpara
se ta kaloni nga një operator në tjetrin.
Pastrimi i dhomave
Nëse klienti largohet nga dhoma, vazhdohet me pastrimin e dhomave, përndryshe, nëse klienti
qëndron në të njëjtën dhomë, do të vazhdohet me pastrimin sipas praktikës në përdorim në
kompani.
Pasi të jenë veshur pajisjet e duhura mbrojtëse personale, vijohet me të gjitha sipërfaqet që
normalisht bien në kontakt me klientin (komodina, skrivani, karrige, dysheme, tualete, etj.).
Shtrojet e përdorura (çarçafë dhe peshqirë banje) duhet të vendosen në një kontenitor të mbyllur
të veçuar nga shtrojet e pastra. Koshet e mundshëm për mbeturinat duhet të zbrazen, pastrohent
dhe dezinfektohen.
Shërbime restoranti, bar dhe zona të përbashkëta
Për të favorizuar distancimin, në përputhje me dispozitat në fuqi dhe me ndonjë autorizim të
nevojshëm, për shërbimin e ushqimit dhe pijeve mund të përdoren zona të tjera brenda dhe
jashtë strukturës së akomodimit. Tavolinat duhet të jenë të vendossura në mënyrë që klientët
të jenë të paktën një metër larg njëri-tjetrit dhe mbulesat e tavolinave duhet të zëvendësohen
sa herë ndërrohen klientët. Të gjitha sipërfaqet dhe objektet në kontakt me klientët, punëtorët
dhe ushqimet duhet të lahen shpesh dhe të higjienizohen periodikisht.
Preferohet shërbimi në tryezë dhe menu a la carte (me porosi të veçanta), ose mëngjes/drekë
në kutiza/shportëza të veçanta krahasuar me bufenë. Në veçanti, shpërndarësit automatikë
të ushqimeve dhe pijeve duhet të pastrohen dhe dezinfektohen shpesh, sidomos panelet
me butona, të cilat janë pjesët më në kontakt me duart e përdoruesve. Në rast se lokalet ku
përgatiten ushqimet e bëjnë të vështirë mbajtjen e masave të distancimit, duhet të zbatohen
masa alternative për të mbrojtur punëtorët. Për shembull: çvendosje e vendeve të punës në
mënyrë që punëtorët të mos jenë përballë njëri-tjetrit; hapësirë më e madhe mes vendeve të
punës; kufizim i numrit që rrijnë njëkohësisht në një zonë të përgatitjes së ushqimit; organizim
i stafit në grupe pune për të pakësuar ndërveprimet midis grupeve.
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Shtojca: Higjiena dhe Siguria në vendet e punës në kohën e COVID-19
Akronime
OBSH: Organizata Botërore e Shëndetësisë
ISS: Instituti i Lartë i Shëndetit
ECDC: Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve
INAIL: Instituti Kombëtar për Sigurimin nga Aksidentet në Punë
DVR: Dokumenti i vlerësimit të rrezikut
RSPP: Përgjegjësi i shërbimit të parandalimit dhe mbrojtjes
MC: Mjeku kompetent
RLS: Përfaqësuesit e punëtorëve për sigurinë
RLST: Përfaqësuesit e punëtorëve për sigurinë territoriale
Burimet kryesore të normativave dhe dokumentat referuese::
-- Dekreti Legjislativ n 81/2008
-- d .P .C .M. 11 Mars 2020
-- d .P .C .M. 22 Mars 2020
-- d .P .C .M. 19 Prill 2020
-- d .P .C .M. 26 Prill 2020
-- DL “PRILL” (draft) - “Masa të reja urgjente për mbështetjen ekonomike për familjet, punëtorët
dhe bizneset e lidhura me emergjencën epidemiologjike nga COVID-19”
-- Garantimi i shëndetit dhe sigurisë në punë gjatë një pandemie, ILO, 2020
-- Protokoll i përbashkët i rregullave për masat për të penguar dhe kufizuar përhapjen e virusit
Covid-19 në mjediset e punës, 24/04/2020
-- Qarkorja e Ministrisë së Shëndetësisë, 22 shkurt 2020, n. 5443
-- Dokumenti teknik për rimodelimin e mundshëm të masave për të penguar infeksionin nga
SARS-CoV-2 në vendet e punës dhe strategjitë e parandalimit - Departamenti i Mjekësisë,
Epidemiologjisë, Higjenës së Punës dhe Mjedisit, Inail, Prill 2020
-- Raporti IIS COVID-19 - n. 5/2020 Rev. “Udhëzime të përkohshme për parandalimin dhe
menaxhimin e mjediseve të brendshme lidhur me transmetimin e infeksionit të virusit SARSCoV-2” - Grupi i Punës III Mjedisi dhe Cilësia e Ajrit në mjedise të Brendshme, 21 Prill 2020

Sistemi i parandalimit special
Strategji të përgjithshme të jashtëzakonshme për parandalimin dhe
mbrojtjen e vendit të punës
-- Integrimi i DVR përmes zbatimit të masave të përshtatshme për të parandaluar rrezikun e
infektimit nga virusi SARS-CoV-2 në vendet e punës dhe për të ndihmuar për parandalimin e
përhapjes së epidemisë. Këto masa mund të klasifikohen si masa organizative; masat e parandalimit
dhe mbrojtjes; masa specifike për parandalimin e aktivizimit të shpërthimeve epidemike.
-- Masa organizative. Këto janë masa të bazuara në një analizë të kujdesshme të organizimit të
punës të përshtatura për të kufizuar rrezikun përmes rimodelimit të hapësirave dhe stacioneve
të punës, orarit të punës dhe punës me turne, si dhe të proceseve të prodhimit.
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1. Rimodelimi i hapësirave dhe vendeve të punës për distancimin shoqëror në përputhje
me natyrën e proceseve të prodhimit dhe hapësirave të ndërmarrjes.
1.1 Punëtorët që nuk kanë nevojë për mjete të posaçme dhe/ose pajisje pune dhe që
mund të punojnë vetëm, për periudhën kalimtare, mund të vendosen në hapësira
të krijuara rishtas (për shembull nga zyra të papërdorura, salla mbledhjesh, etj.).
1.2 Për mjediset ku operojnë disa punëtorë në të njëjtën kohë, duhet të identifikohen
zgjidhje inovative, të tilla si, për shembull, ripozicionimi i vendeve të punës duke
i vendosura në mënyrë të distancuar mes tyre dhe vendosjes së barrierave ndarëse
(panele pleksiglas, mobilje, etj.).
1.3 Për vendet e përbashkëta (përfshirë mensat e ndërmarrjeve, pikat bar-kafe, vendet
e pirjes së duhanit, dhomat e zhveshjes, tualetet), duhet të parashikohet organizimi
iduhur i tyre, ajrim i vazhdueshëm i mjediseve, punë me turne për të përfituar si dhe
kohë e reduktuar e pushimit/ qëndrimit brenda këtyre hapësirave, duke respektuar
një distancim të përshtatshëm sigurie (1 metër midis njerëzve që i zënë ato).
1.4 Lëvizjet brenda ndërmarrjes duhet të kufizohen në minimumin e domosdohëm dhe
në çdo rast duhet të kryhen në përputhje me udhëzimet e kompanisë.
1.5 Për takimet, duhet të preferohet komunikimi në distancë. Për takime të nevojshme
dhe urgjente, në pamundësi të lidhjes në distancë, duhet të ulet në minimum numri
i pjesëmarrësve dhe duhet të garantohen distancimi ndërpersonal dhe pastrimi/
ajrimi i duhur i lokaleve.
1.6 Pezullohen dhe anullohen të gjitha aktivitetet e brendshme dhe të gjitha aktivitetet
e trajnimit në salla, madje edhe ato të detyrueshme, edhe nëse janë planifikuar
tashmë. Nëse organizata e ndërmarrjes e lejon, është e mundur të kryhet trajnim
në distancë, madje edhe për punëtorët që punojnë në smart working (në distancë).
1.7 Favorizohen oraret e hyrje/daljes të shkallëzuar në mënyrë që të shmangen sa të jetë
e mundur kontaktet në zonat e përbashkëta (hyrjet, dhomat e zhveshjes, mensa);
ku është e mundur, duhet të vendoset një portë hyrëse dhe një portë dalëse në këto
lokale dhe të sigurohet prania e detergjenteve të përcaktuar në udhëzimet e posçme.
2. Hyrja e furnizuesve dhe vizitorëve të jashtëm.
Duhet të përcaktohen procedurat e hyrjes, tranzitit dhe daljes, në përputhje me metodat,
rrugë-kalimet dhe oraret e përcaktuar mirë nga kompania, për të zvogëluar mundësitë për
kontakt me stafin në shërbim në departamente/zyra të përfshira. Në mënyrë të veçantë:
-- drejtuesit e mjeteve të transportit, nëse është e mundur, duhet të qëndrojnë në kabinën
e automjeteve të tyre: hyrja në zyra nuk lejohet për asnjë arsye;
-- për aktivitetet e ngarkim/shkarkimit, transportuesi duhet të respektojë distancimin
e parashikuar;
-- për furnizuesit/transportuesit dhe/ose tjetër personel i jashtëm, duhet të përcaktohen/
instalohen tualete të posaçme, duke parashikuar ndalimin e përdorimin të atyre
personale të punonjësve dhe duke garantuar pastrimin e duhur ditor.
2.1 Reduktim, për aq sa është e mundur, i hyrjes së vizitorëve të jashtëm; nëse është e
nevojshme (për shembull, kompani pastrimi, punime mirëmbajtje, etj.), ju kërkohet
të respektojnë të gjitha rregullat e ndërmarrjes, përfshirë ato për hyrjen në mjediset
e kompanisë.
2.2 Garantim dhe respektim i sigurisë së punëtorëve përgjatë çdo spostimi, në rast se
është parashikuar një shërbim transporti i organizuar nga kompania.
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3. Organizimi i punës, rimodelimi i niveleve të prodhimit dhe i orarit të punës.
3.1 Ripërcaktimi i ndarjes së punës me orare të diferencuara dhe/ose planet e turneve
të punës së punonjësve për të favorizuar distancimin shoqërore, në mënyrë që:
-- të zvogëlojë numrin e pranive të njëkohshme në vendin e punës, pra të kontakteve;
-- të krijohen grupe autonome, të dallueshme dhe të dallueshme;
-- të parandlohen grumbullimet në hyrje dhe dalje falë fleksibilitetit të orareve.
3.2 Zbatimi i zgjidhjeve të mëtejshme organizative inovative në lidhje si me ndarjen
e orareve të punës ashtu dhe të proceseve të prodhimit (përfshirë kufizimin e
transferimeve), për të zvogëluar kontaktet shoqërore në mjedisin e punës.
3.3 Shfrytëzimi, aty ku janë të pajtueshme, format e punës në distancë (smart working),
mbi të gjitha për aktivitetet e mbështetjes menaxhuese/administrative, duke
moduluar, edhe përmes përdorimit të teknologjive inovative, vetë ndarjen e punës.
Për të lehtësuar përdorimin e këtyre formave të punës në distancë, është e nevojshme:
-- të forcohen masat mbështetëse për parandalimin e rreziqeve që lidhen me këtë
mënyrë kryerje të punës;
-- të sigurohet ndihmë për punëtorët në përdorimin e pajisjeve dhe softuerëve, si dhe
mjeteve të videokonferencës;
-- të modulohet koha dhe pushimet e punës;
-- të garantohet mbështetja e duhur për punëtorët që ndihen të izoluar dhe për ata që
njëkohësisht kanë nevojë të kujdesen për fëmijët e tyre.
-- Masa parandalimi dhe mbrojtje. Këto janë masa me karakter të përgjithshëm dhe specifike,
në përpjesëtim me rrezikun e ekspozimit ndaj SARS-CoV-2 në mjediset e punës, në përputhje
me proceset e shfrytëzimit dhe menaxhimit të rrezikut të përcaktuara nga DL. Nr. 81/2008.
1. Informacion mbi trajnimin. Punëdhënësit kryejnë aktivitet informacioni dhe trajnimi
thelbësor dhe efikas për punëtorët:
-- mbi detyrimet e përcaktuara nga legjislacioni i emergjencës lidhur me masat antingjitëse të infeksionit;
-- mbi detyrimet e përgjithshme të sjelljes duke iu referuar situatave të mundshme të
rrezikut (p.sh. shfaqja e simptomave të gripit);
-- mbi grupin e masave parandaluese dhe mbrojtëse që zbaton kompania të cilat stafi
duhet t’i ndjekë për të ndihmuar në parandalimin e çdo forme të mundshme të
përhapjes së ngjitjes;
-- për përdorimin korrekt të PPE.
Informacioni dhe trajnimi duhet të jenë të përshtatshëm për detyrat dhe kontekstet
specifike të punës, në mënyrë që të lejojë të gjithë punëtorët të kuptojnë qartë dhe saktësisht
modalitetet e rrezikut - të cilat për shkak të llojit të tij, duhet të parandalohen në thelb
përmes distancimit social - si dhe sjelljes dhe masave të parandalimit individuale
1.1 Dorëzoni f letëpalosje të përshtatshme informuese dhe/ose afishoni tabela të
përshtatshme në hyrje dhe në vendet më të dukshme të lokaleve të kompanisë, për të
garantuar informim efikas, madje edhe për të tretë që hyjnë në kompani. Në veçanti,
informacioni ka të bëjë me:
--detyrimin për të qëndruar në shtëpi në prani të temperaturës së lartë (mbi 37,5°C)
ose simptoma të tjera të gripit dhe për të thirrur mjekun tuaj të familjes dhe
autoritetin shëndetësor;
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--pamundësinë për t’u futur ose për të qëndruar në mjedise të kompanisë - si dhe
detyrimi për të deklaruar menjëherë – atje ku, edhe pas hyrjes, ekzistojnë kushte
rreziku (simptoma të gripit, temperaturë, ardhje nga zona me rrezik ose kontakt
me njerëz pozitivë ndaj virusit në 14 ditët e mëparshme, etj.), ku masat paraprake të
marra nga Autoritetit kërkojnë që të informoni mjekun e familjes dhe Autoritetin
Shëndetësor dhe të qëndroni në shtëpi;
--angazhimi për të respektuar të gjitha dispozitat e Autoriteteve dhe punëdhënësit në
hyrjen në kompani (në veçanti, për të mbajturë distancën e sigurisë, respektimin e
rregullave të higjienës së duarve dhe të mbajë qëndrime korrekte në planin higjienik);
--angazhimi për të informuar menjëherë dhe me përgjegjësi punëdhënësin për
praninë e çfarëdo simptome të gripit gjatë punës, duke u kujdesur për të ruajtur
distancën e përshtatshme nga personat e pranishëm.
1.2 Krijoni një komunikim efektiv që synon:
--të shmangë format e dallimit ndaj punëtorëve që vijnë nga zona ku ka patur rrezik
më të madh;
--të favorizojë - në kohë “infodemie” – qasjen në burimet institucionale (Ministria
e Shëndetësisë; ISS; INAIL; WHO; ECDC) për informacione, duke shmangur
kështu shumëzimin e lajmeve të rreme.
2. Masat për pastrimin dhe higjienizimin e vendeve të punës, pozicioneve të punës dhe
zonave të përbashkta dhe të kohës së lirë. Në veçanti, kompania:
--siguron pastrimin e përditshëm të lokaleve, mjediseve, të vendeve të punës dhe
zonave të përbashkta dhe të kohës së lirë (mensa, pika bar-kafe, zona për pirjen e
duhanit, dhoma zhveshjeje, tualete), si dhe higjienizimin periodik të tyre, në veçanti të
dhomave të ndërrimit për t’u lënë punëtorëve në dispozicion vendet për depozitimin
e rrobave të punës dhe për t’u garantuar kushte të përshtatshme sanitare;
--në rast të pranisë së një personi me COVID-19 brenda lokaleve të kompanisë, vendos
pastrimin dhe higjienzimin e tyre në përputhje me dispozitat e Qarkorës së Ministrisë
së Shëndetësisë nr. 5443/2020, si dhe ajrimin e tyre;
--garanton pastrimin në përfundim të turnit dhe higjienizimin periodik me detergjentë
të përshtatshëm, të tastierave, ekraneve me prekje, mauseve, si në zyra ashtu edhe në
repartet e prodhimit, si dhe butonet e shpërndarësve të pijeve, biskotave, etj;
--organizon ndërhyrje të veçanta/periodike të pastrimit duke u ndihmuar nga normativa
mbështetëse (edhe jashtë dispozitave), në përputhje me udhëzimet e Ministrisë së
Shëndetësisë dhe sipas metodave të gjykuara më të përshtatshme;
--në zonat gjeografike endemike më të mëdha ose në në kompani ku janë regjistruar
raste të dyshuara të COVID-19, përveç kryerjes të pastrimit normal, në rihapje,
parashikon një higjienizim të jashtëzakonshëm të mjediseve, të vendeve të punës dhe
të zonave të përbashkëta (sipas Qarkores së Ministrisë së Shëndetësisë nr. 5443/2020);
--merr masa paraprake për vendosjen e sinjalizimeve, në disa pika të mjediseve të
kompanisë, të posterëve/f letëpalosjeve/broshurave të cilat përshkruajnë masat
parandaluese higjienike;
--merr masa për instalimin e mjeteve të përshtatshme të shpërndarjes së detergjenteve
për një pastrim të rekomanduar të shpeshtë të duarve.
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3. Disa veprime dhe rekomandime të përgjithshme që duhen zbatuar çdo ditë për të
mbajtur cilësi të mirë të ajrit të brendshëm (indoor) në mjediset e punës:
--garantimi i ndërrimit të mirë të ajrit në të gjitha mjediset ku ka vende pune dhe staf
duke hapur më shpesh dritare, ballkone, etj.;
-- ndërrimi i ajrit duhet të marrë parasysh numrin e punonjësve të pranishëm, llojin e
aktivitetit të kryer dhe kohëzgjatjen e qëndrimit në vendin e punës;
--gjatë shkëmbimit natyror të ajrit, këshillohet të shmangen situatat të vështira/
shqetësuese për stafin në vendin e punës (rryma ajri ose të ftohtë/nxehtësi e tepërt);
--në ndërtesat pa sisteme specifike ajrimi preferohet të hapen dritaret dhe ballkonet
me pamje nga rrugët më pak të ngarkuara dhe gjatë periudhave me më pak trafik;
për më tepër, preferohet të hapen për disa minuta disa herë në ditë, sesa një herë për
një kohë të gjatë;
--në ndërtesat e pajisura me sisteme të posaçme ajrimi të cilat venë në lëvizje ajrin
(VCM) me anën e një motor/ventilator dhe lejojnë shkëmbimin e ajrit nga një ndërtesë
me pjesën e jashtme, këto sisteme duhet të mbajnë aktivë futjen dhe nxjerrjen e ajri
24 orë në ditë, të 7 ditët e javës;
--përgjegjësi i strukturës, në marrëveshje me punëdhënësin, aty ku është e mundur,
mund të vendosë të hapen dritaret dhe ballkonet për disa minuta disa herë në ditë
gjatë kohës së punës për të rritur më tej shkallën e shkëmbimit të ajrit;
--garantimi i shkëmbimit të mirë të ajrit edhe në mjedise/hapësira ku ka shpërndarës
automatikë të pijeve të nxehtë, ujit dhe ushqimeve të lehta;
--në rastin e lokaleve pa dritare (p.sh. arkiva, dhoma zhveshje, tualete, etj.), por të
pajisura me ajrues/ventilatorë, ato duhet të mbahen në funksionim gjatë gjithë kohës
së punës për të ulur përqendrimet në ajër;
--ajrosni dhomat gjatë dhe pas përdorimit të produkteve të pastrimit, veçanërisht
nëse përdorni produkte dezinfektuese/detergjente potencialisht toksike (kontrolloni
simbolet e rrezikshmërisë në etiketa), duke rritur përkohësisht normat e ajrimit të
sistemeve të ajrimit ose duke hapur dritaret dhe ballkonet.
4. Masat paraprake të higjienës personale:
--është e detyrueshme që personat e pranishëm në kompani të marrin të gjitha masat
paraprake higjienike, veçanërisht për duart;
--kompania ve në dispozicion mjete të përshtatshme për pastrimin e duarve;
--rekomandohet larja e shpeshtë e duarve me ujë dhe sapun;
--pastruesit e duarve (detergjentët) duhet të jenë të arritshëm nga të gjithë punonjësit edhe
në sajë të shpërndarësve të posaçëm të vendosur në pika lehtësisht të identifikueshme;
--të favorizohet përgatitja nga kompania e lëngut detergjent sipas udhëzimeve të OBSH
(https://www.ëho.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf).
5. Hartimi i skemave të aktiviteteve dhe përdorimi i maskave dhe PMI (Pajisjet e Mbrojtjes
Individuale) për rrugët e frymëmarrjes.
Bazuar në mbulimin e masave të parashikuara nga Protokolli i dakorduar për vendet
e punës dhe kompleksin e rreziqeve të vlerësuara në një kompani të caktuar, si dhe
në hartimin e skemave të aktiviteteve të ndryshme të kompanisë, përdoren PMI-të e
përshtatshme. Veçanërisht:
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--kur proces i punës kërkon të punohet në një distancë ndërpersonale më pak se një
metër dhe nuk ka zgjidhjet të tjera organizative të mundshme, është i nevojshëm
përdorimi i maskave dhe pajisjeve të tjera mbrojtëse (doreza njëpërdorimëshe, syze,
tuta, skufie, përparëse, etj.) në përputhje me dispozitat e autoriteteve shkencore dhe
shëndetësore;
--të gjithë punonjësit që ndajnë hapësira të përbashkëta përdorin maskë kirurgjikale.
6. Mbikëqyrja shëndetësore.
Mbikëqyrja shëndetësore kryhet në përputhje me rregullat e higjienës që përmbahen në
udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësisë (i ashtuquajturi dekalog), duke favorizuar vizitat
parandaluese, vizitat me kërkesë dhe vizitat e rikthimit pas sëmundjes.
7. Mbikëqyrje shëndetësore e jashtëzakonshme.
Deri në datën e ndërprerjes së gjendjes së jashtëzakonshme për rrezik shëndetësor
në territorin kombëtar, punëdhënësit publikë dhe privatë sigurojnë mbikëqyrjen
shëndetësore të jashtëzakonshme të punonjësve më të ekspozuar ndaj rrezikut të
infeksionit, për shkak të:
--moshës;
--kushteve të rrezikut që rrjedh nga imunodepresioni, edhe nga patologjia COVID-19;
--rezultateve të patologjive onkologjike;
--terapive që shpëtojnë jetën;
--disa sëmundjeve njëherësh (komorbiditet) që mund të sjellin rrezik më të madh.
Punëdhënësit të cilët - në përputhje me legjislacionin aktual (neni 18, paragrafi 1, gërma a),
DL n 81/2008)
- nuk janë të detyruar të caktojnë MK (Mjekun Kompetent), mund të caktojnë një mjek ad
hoc (të posaçëm)për periudhën e emergjencës ose të kërkojnë mbikëqyrje shëndetësore të
jashtëzakonshme ndaj shërbimeve territoriale të Autoriteteve Shëndetësore Lokale ose INAIL
të cilat ju sigurojnë mjekët e tyre të punës.
8. Roli i MK.Është një figurë qendrore në vlerësimin e rrezikut dhe mbikëqyrjen
shëndetësore të punonjësve dhe ka një rol kryesor në menaxhimin e emergjencës
epidemiologjike; në mënyrë të veçantë ai:
-- bashkëpunon me punëdhënësin dhe RLS/RLST në integrimin e masave normative
për COVID-19;
-- e njofton kompaninë për situatat veçanërisht të brishta dhe patologjitë aktuale ose të
mëparshme të punonjësve dhe kompania siguron marrien në mbrojtje të tyre duke
respektuar privatësinë;
-- zbaton udhëzimet e Autoriteteve Shëndetësore;
-- mund të sugjerojë përdorimin e mjeteve të mundëshme diagnostikuese që
konsiderohen të dobishme për kufizimin e përhapjes së virusit dhe për shëndetin e
punëtorëve;
-- merr pjesë në identifikimin e subjekteve të ndjeshëm (ose me gjendje të veçanta të
brishtësisë) dhe për riintegrimin në punë të subjekteve me infeksion të mëparshëm
COVID-19;
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-- kryen ekzaminimin mjekësor përpara riintegrimit gradual të punonjësve pas
infektimit me COVID-19 para se të rifillojnë punën, pasi të kenë paraqitur certifikatën
e kthimit negativ të tamponit të lëshuar nga departamenti i parandalimit kompetent
për atë zonë, për të verifikuar nëse janë të përshtatshëm për vendin e punës (në
përputhje me nenin 41, bashkë. 2 shkronja e-ter), DL n 81/2008), edhe për të vlerësuar
profilet specifike të rrezikshmërisë dhe në çdo rast pavarësisht nga kohëzgjatja e
mungesës në punë për shkak të sëmundjes.
-- Marrja e masave të posaçme për të parandaluar aktivizimin e vatrave epidemike në
vendet e punës (menaxhimi i punëtorëve simptomatik në kompani)
1. Kontrolle para hyrjes në vendin e punës:
-- duhet të aktivizohet procedura e kontrollit të temperaturës trupore tek punonjësit;
-- nëse temperatura është më e lartë se 37,5°C nuk lejohet hyrja në vendet e punës;
-- njerëzit në gjendje të tillë izolohen përkohësisht dhe pajisen me maska; ata nuk do
të duhet të shkojnë në urgjencë dhe/ose në infermieritë e kompanisë (nëse ka), por
duhet të kontaktojnë mjekun e tyre të familjes sa më shpejt të jetë e mundur dhe të
ndjekin udhëzimet e tij;
-- duhet të përcaktohen dhe zbatohen ndërhyrje specifike organizative brenda
konteksteve të ndryshme të punës.
1.1 Punëdhënësi njofton paraprakisht stafin dhe ata që duan të hyjnë në ndërmarjei për
ndalimin e hyrjes të atyre që, në 14 ditët e fundit, kanë pasur kontakt me subjekte që
kanë rezultuar pozitivë për COVID-19 ose vijnë nga zona me rrezik sipas udhëimeve
të OBSH-së.
1.2 Hyrja në ndërmarrje e punonjësve të cilët më parë kanë rezultuar pozitivë ndaj
COVID-19 duhet të paraprihet nga një komunikim paraprak me certifikatën
mjekësore që tregon “negativizimin” e tamponit (sipas procedurave të parapara
dhe të nxjerra nga departamenti kompetent i parandalimit të sëmundjeve në zonë).
1 .3 Punëdhënësi do të sigurojë bashkëpunimin më të madh nëse, për të parandaluar
aktivizimin e vatrave epidemike, në zonat më të prekura nga virusi, autoriteti
shëndetësor kompetent ka në dispozicion kryerjen e tamponit për punonjësit.
2. Menaxhimi i një punonjësi simptomatik në kompani:
Nëse një punonjës ka temperaturë të lartë dhe simptoma infeksioni të frymëmarrjes
(kollë):
a. duhet ta deklarojë menjëherë në zyrën e personelit;
b. të duhet të vijohet me izolimin e tij – në bazë të dispozitave të autoriteteve shëndetësore
- dhe atyre lokale në zonë;
c. në momentin e izolimit, punonjësi duhet të pajiset menjëherë, nëse nuk e ka, me një
maskë kirurgjikale;
d. kompania vijon menjëherë me njoftimin e autoriteteve shëndetësore kompetente
dhe numrat e emergjencës për COVID-19 të dhëna nga Rajoni ose Ministria e
Shëndetësisë.
2.1. Kompania, edhe përmes përfshirjes së MK, bashkëpunon me Autoritetet
Shëndetësore për përcaktimin e “kontakteve të ngushta” të një personi të pranishëm
në kompani i cili është gjetur pozitiv për tamponin COVID-19, për të mundësuar
zbatimin e masave të nevojshme dhe të përshtatshme karantinore.
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-- Zbatimi i një Protokolli anti-infeksion i ndërmarrjes që përmban masa paraprake të
përshtatura ndaj veçorive të organizatës së kompanisë, pas konsultimit me përfaqësuesit e
sindikatës së kompanisë.
-- Krijimi i një Komiteti të kompanisë për zbatimin, verifikimin dhe përditësimin e
Protokollit të dakorduar të normativave me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të sindikatave të
kompanisë dhe të RLS ose të një Komiteti Territorial të përbërë nga Organizma me peshë
të barabartë për shëndetin dhe sigurinë, aty ku ekzistojnë , me përfshirjen e RLST dhe
përfaqësuesve të partnerëve socialë.
-- Miratimi i një qasje pjesëmarrëse dhe të integruar për vlerësimin dhe menaxhimin e
rrezikut lidhur me emergjencën aktuale të pandemisë, si dhe me zbatimin e masave dhe
procedurave të përcaktuara:
· ballafaqim parandalues me përfaqësuesit e sindikatave të pranishme në vendet e punës
dhe, për bizneset e vogla, me përfaqësuesit e zonës siç kërkohet nga marrëveshjet ndërkonfederale, për të inkurajuar marrjen e masave të përbashkëta, pra, më efikase, të
kalibruar sipas specifikës të secilit realitet të veçantë prodhimi dhe situatave të larmishme
territoriale
· Përfshirja e të gjitha figurave të parandalimit të korporatave (MK, RSPP, RLS / RLST) në
monitorimin e zbatimit të kujdesshëm dhe të përgjegjshëm të masave të lartpërmendura
· pjesëmarrja aktive dhe e vetëdijshme e punonjësve.
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Mbrojtja e sigurisë së punonjësve në strukturat turistike
Burimet kryesore normative dhe dokumentacioni referues:
- Konsiderata operative për menaxhimin e COVID-19 në sektorin hotelier. Udhëzime OBSH,
31 Mars 2020
- Protokolli Kombëtar “Pritja e Sigurt”. Parandalimi i përhapjes së virusit SARS-CoV-2 në
strukturat pritëse turistike, Federalberghi, Confindustria Alberghi dhe Assohotel, 27 Prill
2020.
Masat kryesore parandaluese dhe mbrojtëse të përgjithshme.
1. Respektimi i distancimit shoqëror:
Është gjithnjë e detyrueshme respektimi i distancimit ndërpersonale (të paktën një metër
nga një person tek tjetri ose distanca më e madhe e përcaktuar nga urdhëresa të mundëshme
të autoritetit lokal):
-- në recepsion dhe në mjedise të tjera të përbashkëta
-- në katet e ndryshme dhe në mjediset e tjera të punës
-- në hyrje të zonave të destinuara për shpërndarjen e ushqimit dhe pijeve (salla e mëngjesit,
bar, restorant, etj.), ashtu si edhe në vendet e tjera të përbashkta
-- jashtë tualeteve në zonat e përbashkëta
-- brenda zonave të destinuara për takime, konferenca dhe aktivitete, si dhe gjatë zhvillimit
të tyre
2. Detyrime/rekomandime për Kompaninë, e cila:
-- mund të afishojë shpallje njoftuese dhe/ose të caktojë hapësira (për shembull, me
afishe për t’u ngjitur në dysheme, shtylla, shirita tregues të rrugës, etj.) për të lehtësuar
respektimin e distancës
-- nëse është e mundur, bëni dallimin e rrugë-kalimeve të hyrjes dhe të daljes
-- ve në dispozicion të stafit dhe klientëve xhel hidroalkoolik (me përqendrim alkooli 6085%) për higjienën e duarve:
· nëse është e mundur, në çdo vend-pritje (reçepsion)
· në zona të përbashkëta në kate (korridore, sheshqëndrime të shkallëve, hyrje,
ashensorë)
· me sinjalizim detyrues për përdorim përpara hyrjes në restorant/bar
-- nëpërmjet menaxhimit të strukturës me autoritetet shëndetësore lokale, mund të
aktivizojë një linjë të posaçme për të njoftuar menjëherë probleme të mundëshme
shëndetësore dhe epidemiologjike
-- njofton punonjësit dhe cilindo që hyn në hapësirat e kompanisë për dispozitat e nxjerra
nga Autoritetet dhe masat që duhen marrë për të kufizuar rrezikun e transmetimit të
Covid-19
-- njofton bashkëpunëtorët dhe klientët për masat parandaluese shëndetësore-higjienike, si
dhe udhëzimet dhe normat e sjelljes në zona të ndryshme të strukturës ose në aktivitete
të ndryshme
-- për të siguruar informimin e duhur, përdor, për shembull: tabela njoftuese ose ekrane
në sallë dhe në vende të përbashkëta, faqe internetit të strukturës hoteliere, televizorët
në dhoma, postën elektronike, sistemet e mesazheve, rrjetet sociale, etj.
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-- duhet të pajisë personelin me PMI të posaçme, disa prej të cilave të përbashkëta për të
gjithë personelin, të tjera që ndryshojnë sipas llojit të funksionit që kryejnë
-- siguron formim profesional dhe trajnim të punonjësve për përdorimin korrekt të PMI
Masat kryesore në lidhje me punonjësit e shërbimeve të ndryshme.
Në përgjithësi, stafi:
-- duhet respektojë me rigorozitet masat themelore të mbrojtjes kundër COVID-19 të
rekomanduara nga OBSH
-- duhet të përdorë PMI në përputhje me udhëzimet e marra
-- duhet të ruajnë PMI të tyre pa ju bërë ndryshime
-- duhet të njoftojë menjëherë punëdhënësin për çfarëdo defekt ose vështirës
-1. Recepsionistët duhet:
-- të njoftohen në mënyrë të përshtatshme për COVID-19 që të mund të kryejnë në siguri
detyrat që u janë ngarkuar dhe të parandalojnë përhapjen e mundshme të virusit brenda
strukturës
-- të jenë në gjendje të lehtësojnë qasjen ndaj shërbimet shëndetësore
-- të mbajnë pastër vendin e punës
-- në fund të çdo turni të pastrojnë sipërfaqet e punës dhe pajisjet (për shembull: telefon,
tastierë, maus, ekran me prekje, POS (pika shitje), stilolapsa, lapsa, kapëse aktesh), duke
larguar gjithë objektet jo të domosdoshme
-- të lajnë duart me një tretësirë hidroalkoolike para dhe pas përdorimit të mjeteve të punës,
sa herë që përdoren gjatë të njëjtit turn nga më shumë persona
-- të shmangin shkëmbimin e dorezës së telefonit nëse nuk është dezinfektuar si duhet
përpara se të kalohet nga një operator në tjetrin.
Për më tepër, personeli i shërbimit të pritjesì:
-- duhet të jetë i pajisura me PMI të nevojshme për kryerjen korrekte të punës që u është
besuar (doreza, nëse është e nevojshme; maska)
-- në zona të kufizuara të hapura për publikun, duhet të përdorin pajisje mbrojtjëse të
rrugëve të frymëmarrjes
-- nëse, gjatë kryerjes së aktivitetit të tyre, nuk janë objektivisht në gjendje të ruajnë
distancën ndërpersonale prej një metri, kërkohet përdorimi i maskave
-- nëse merren me lëvizjen e bagazheve, duhet të mbajnë doreza
-- në çdo rast, duhet të sigurojnë higjienizim periodik i duarve duke përdorur ujë dhe sapun
(i nevojshëm në rastin kur duket se janë të ndotura) ose xhele alkoolike dhe fshirje e
kujdesshme e tyre
-- xhelet alkoolike për higjenën e duarve duhet të përdoren periodikisht e edhe kur mbahen
doreza.
2. Stafi i ngarkuar me pastrimin dhe rregullimi e dhomave dhe pastrimin e sallave të pritjes
dhe hapësirave të përbashkëta është i pajisur me PMI të nevojshme për kryerjen korrekte të
punës që ju është besuar [doreza; maskë; skufje flokësh (nëse është e nevojshme); këpucë të
përshtatshme për tu higjienizuar (nëse është e nevojshme)].
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3. Operatorët e shërbimit të ushqimit dhe pijeve:
-- duhet të kenë kryer trajnim dhe/ose formim profesional në fushën e higjienës ushqimore
në përputhje me legjislacionin aktual
-- - duhet të mbajnë maskë dhe duhet të lajnë ose higjienizojnë duart me xhel hidroalkoolik
shpesh nëse janë në kontakt të drejtpërdrejtë me ushqimin (i ashtuquajturi personeli i
sallës së ngrënies).
4. Punonjësit e përgatitjes së ushqimit:
-- duhet të kenë kryer trajnim dhe/ose formim profesional në fushën e higjienës ushqimore
në përputhje me legjislacionin aktual
-- duhet të mbajnë maskë dhe doreza, për t’i ndërruar shpesh sipas udhëzimit të prodhuesi
-- duhet të lajnë duart mirë dhe shpesh, me sapun normal dhe ujë të rrjedhshëm të ngrohtë
(edhe pas çdo ndërrimi të dorezave).

Organizimi i hapësirave dhe higjienizimi tyre.

1. Në përgjithësi, në të gjitha mjediset ku ka vende pune dhe personel, duhet të garantohet një
ndërrimi i mirë iajrit duke hapur më shpesh dritaret dhe ballkonet.
2. Mjediset e punës, vendet e punës me pajisjet përkatëse dhe zonat e përbashkëta i nënshtrohen
higjienizimit periodik
3. Sistemet e kondicionimit të ajrit duhet të pastrohen kur janë të fikura, në përputhje me
udhëzimet e dhëna nga prodhuesit dhe/ose nga personat e ngarkuar me mirëmbajtjen.
4. Në dhomat dhe mjediset e përbashkëta, si dhe në lokalet për shërbimin e ushqimit dhe pijeve,
pastrimi ditor kryhet sipas praktikës në përdorim në kompani, duke përdorur detergjentë
të përshtatshëm për lloje të ndryshme të materialit të trajtuar, në përputhje me udhëzimet
për përdorim të dhëna nga prodhuesit. Për më tepër, pastrimi dhe higjienizimi mund të
kryhen veçmas ose në një proces të vetëm duke përdorur produkte me veprim të dyfishtë.
4.1 Të gjitha sipërfaqet dhe enët në kontakt me ushqimin duhet të lahen shpesh dhe të
higjienizohen periodikisht.
5. Në mjediset që quhen pjesa e pasme e shtëpisë, duhet të merren masa për të organizuar
hapësirat dhe të higjienizimin e dhomave të zhveshjes për të lënë në dispozicion të punëtorëve
vende për ruajtjen e rrobave të punës dhe për t’u garantuar kushte të përshtatshme
higjieniko-sanitare.
6. Në rastin e lokaleve që përdoren për përgatitjen e ushqimeve e bëjnë të vështirë ruajtjen e
masave të distancimit, duhet të zbatohen masa alternative për të mbrojtur pununonjësit, si
për shembull:
--pozicione të vendeve të mënjanuara në mënyrë që punonjësit të mos gjenden përballë
njëri-tjetrit
--sigurohen PMI (si maska, skufie flokësh, doreza njëpërdorimëshe, tuta të pastra dhe
këpucë pune jo të rrëshqitshme) që duhet të vishen për të zvogëluar distancën mes
punonjësve
--distancim i vendeve të punës, që sidoqoftë do të ngadalësonte kohën e përgatitjes
--kufizim i numrit të punonjësve që punojnë njëkohësisht edhe në zonën e përgatitjes së
ushqimit
--organizim i stafit në grupe pune për të zvogëluar ndërveprimet ndërmjet grupeve.
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Hyrja e furnizuesve të jashtëm

Për të kufizuar kontaktet me stafin dhe klientët, kontraktuesit dhe furnizuesit e mallrave dhe
shërbimeve që hyjnë në strukturën e hotelerisë duhet të përdorin preferueshëm rrugë-kalimet
e posaçme për ta, si dhe të gjitha masat paraprake të sigurisë dhe sistemet e parandalimit për
përhapjen e Kovid‐ 19 të udhëzuara nga vetë struktura.

Menaxhimi i një punonjësi me simptoma në strukturën pritëse:
Masa të përgjithshme
Në rast se një punonjës ose një bashkëpunëtor i pranishëm në strukturën pritëse ka temperaturë
të lartë dhe simptoma të infeksionit të frymëmarrjes (kollë e thatë, temperaturë e lartë,
dhimbje fyti, vështirësi frymëmarrje), ai duhet ta njoftojë me telefon dhe menjëherë drejtorinë
e kompanisë përmes departamentit të personelit dhe menjëherë duhet të ndërpresë punën.
Drejtoria e kompanisë njofton menjëherë autoritetin kompetent shëndetësor dhe MK.
Për të çuar në minimum rrezikun e infektimit, në pritje të mbërritjes së mjekëve, duhet të
merren masat e mëposhtme:
--t’i japet për të vendosur një maskë kirurgjikale;
--të çohet në minimum kontaktin me njerëzit e tjerë;
--të drejtohet në dhomën e vet ose në një mjedis të izoluar me derën e mbyllur, duke siguruar
ajrim të përshtatshëm natyror;
--të përjashtohet përdorimi i sistemit të riciklimit të ajrit, nëse është e mundur;
--ndihma e mundëshme, e lidhur me nevoja urgjente, duhet të jepet nga njerëz me gjendje të
mirë shëndetësore, të cilët përdorin pajisjet e duhura mbrojtëse personale; vetëm në këtë rast
përdoren pajisje për mbrojtjen e fytyrës, përparëse mbuluese të rrobave dhe maska FFP2;
--të lahen mirë duart me një tretësirë hidro-alkoolike para dhe pas kontaktit me personin ose
me mjedisin ku ndodhet; t’i kushtohet vëmendje e veçantë sipërfaqeve të trupit që mbase
mund të kenë rënë në kontakt me subtanca lëngjesh të pacientit (sekrecione të frymëmarrjes,
urina, fekalet);
--shamitë prej letre të përdorura drejtpërdrejt nga pacienti hidhini në një qese të
papërshkueshme nga uji; qesja hidhet në një kosh me materialet e infektuara të grumbulluara
gjatë aktiviteteve shëndetësore të personelit të shpëtimit.
Nëse një punonjës ose bashkëpunëtor raporton nga shtëpia se ka simptoma, ose dyshohet për
infeksion Koronavirus, ata do të duhet të qëndrojnë në shtëpi dhe të kërkojnë menjëherë ndihmë
mjekësore. Në rast të diagnozës së Covid-19, punonjësi do të ndjekë udhëzimet e marra nga
stafi mjekësor, përfshirë izolimin në shtëpi derisa të negativizohet tamponi.

| 178 |

|

UDHËZUES RAJONE TË SIGURTA

|

| 179 |

|

EMERGJENCA COVID-19 · FAZA 2 · MAJ 2020

|

Grupi Punues (sipas rendit alfabetik)
Presidentët e rajoneve
Vito Bardi

President i Rajonit të Bazilikatës

Michele Emiliano

President i Rajonit të Puljes

Përfaqësues të institucioneve
Mauro Barbierato

Inspektor Admiral, ish Shef i Trupave Sanitare të Marinës Ushtarake

Loredana Capone

Drejtore e Përgjithshme për Turizmin dhe Kulturën në Rajonin e Puljes

Antonio Decaro

Kryetar i Bashkisë së Barit, President Kombëtar i ANCI (Shoqata e kryebashkiakëve)

Alfredo Longo

Kryetari i Komunës Maruggio

Gianni Stea

Asesor i Rajonit të Puljes për Mjedisin

Domenico Vitto

President i Rajonit ANCI të Puljes

Ekspertë të Universitetit
Fabio Amoruso

Departamenti i Shkencave të Tokës, Bimëve dhe Ushqimit, Universiteti i Studimeve “Aldo Moro” i Barit

Filippo Attivissimo

Ph.D, Koordinues i Inxhinierisë së Sistemeve Mjekësore CdS, anëtar i komisioneve editoriale të Journal Acta Imeko dhe
Sensors, Shef i OpenMultiLab dhe Tech4Biomed-Technologies për laboratorët e biomjekësisë në Politeknikun e Barit, Profesor
Ordinar i Matjeve Elektrike dhe Elektronike Departamenti i Inxhinierisë Elektrike dhe Informative (DEI) Politekniku i Barit

Rita Auriemma

Studiuese (RTDb) i Ndërtimeve Hidraulike dhe Detar dhe Hidrologjisë, Politekniku i Barit

Gabriella Balacco

Studiuese (RTDb) i Ndërtimeve Hidraulike dhe Detare dhe Hidrologjisë, Politekniku i Barit

Luca Bandirali

Duke u doktoruar në Historinë së Kinemasë, Universiteti i Salentos

Angela Barbanente

Profesore Ordinare e Ndërtimeve Hidraulike dhe Detare, Politekniku i Barit

Genuario Belmonte

ProfesorOrdinar i Zoologjisë, Delegat i Rektorit për Trashëgiminë muzeale, Universiteti i Salentos

Angela Stefania Bergantino

Profesore Ordinare e Ekonomisë së Zbatuar në Universitetin e Studimeve të Barit “Aldo Moro” – Presidente e Shoqatës
Italiane të Ekonomisë së Transportit dhe Logjistikës

| 180 |

|

UDHËZUES RAJONE TË SIGURTA

|

Mario Binetti

Profesor i Asociuar i Transportit, Bordi i Drejtorëve të Shoqërisë Italiane Docentët e Transportit (SIDT), Politekniku i Barit

Maria Francesca Bruno

PhD Teknik - Politeknik i Bari Lab. Inxhinieri Bregdetare

Canio Buonavoglia

Profesor i Departamentit të Mjekësisë të Sëmundjeve Infektive Veterinare, Universiteti i Barit “Aldo Moro

Sergio Camporeale

Profesor Ordinar i Makinave me Lëngje, i deleguari për didaktikë, Koordinator i Kursit të Masterit në Inxhinieri Mekanike,
Politekniku i Barit

Alessandro Capone

Studiues i Letërsisë Antike të Krishtere, Universiteti i Salentos

Giuseppe Carbone

PhD, Inxhinier, Profesor Ordinar i “Mekanikës së Zbatuar në Makineri”, Drejtori i Departamentit të Mekanikës,
Menaxhimit dhe Matematikës së Politeknikut të Barit

Raffaele Casciaro

Profesor Ordinar i Muzeologjisë dhe Historisë së Kritikës dhe Restaurimit të Artit, Universiteti i Salentos

Cesare Casulli
CUS Bari

Claudia Morgana Cascione

Studiues në të Drejtën Krahasuese Private, Departamenti i Drejtësisë, Universiteti i Barit “Aldo Moro”

Daniela Castaldo

Profesoe e Asociuar e Muzikologjisë dhe Historisë së Muzikës, Universiteti i Salentos

Francesco Ceraolo

Studiues i Disiplinave të Argëtimit, Universiteti i Salento

Maria Chironna

PhD, Profesore e Asociuar e Higjenës,-Departamenti i Shkencave Biomjekësore dhe Universiteti i Onkologjisë Njerëzore të
Barit “Aldo Moro”, Drejtuese e Laboratorit të Epidemiologjisë Molekulare dhe Shëndetit Publik AOUC - Policlinico di Bari

Fabio Ciracì

Studiues i Historisë së Filozofisë, Universiteti i Salentos

Alessandra Cozza

Inxhiniere e menaxhimit, hulumtuese në sektorin e higjienës, Universiteti i Foxhias

Leonardo Damiani

Profesor Ordinar i Ndërtimeve Hidraulike dhe Detare – Politekniku i Barit, profesor i Regjimit dhe Mbrojtjes Bregdetare,
koordinator lokal i Projektit STIMARE (tenderi konkurrues MATTM) mbi rrezikun bregdetar, Anëtar i këshillit shkencor
të Grupit Italian të Hidraulikës dhe të Grupit Kombëtar të Kërkimit të Mjedisit Bregdetar, President i Këshillit Shkencor të
shoqatës ndërkombëtare MareAmico.

Biagio D’Aquino

Përgjegjës i Zyrës së Qëndrueshmërisë së Mjedisit - Sektori i Shërbimeve Teknike për sistemet dhe menaxhimin e integruar
dhe të kompjuterizuar të pronave, Politekniku i Barit

Michele Dassisti

Profesor Ordinar i “Teknologjive dhe Sistemeve të Përpunimit”, Politekniku i Barit, Delegat i Universitetit për
Qëndrueshmëri, Komiteti Redaktues i Rrjetit të Universiteteve për Zhvillim të Qëndrueshëm

Antonella De Donno

Profesor i rregullt i Higjienës, Universiteti i Salentos

Gianluigi de Gennaro

Profesor i Asociuar, Departamenti i Biologjisë, Universiteti i Barit “Aldo Moro”

Manuela De Giorgi

Studiuese e Historisë së Artit Mesjetar, Delegate e Rektorit për zgjerimin e territorit, Universiteti i Salentos
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Sandra De Iaco

Profesore Ordinare e Statistikave, Universiteti i Salentos

Francesco Del Sole

Studiues i Historisë së Arkitekturës, Universiteti i Salentos

Massimo Di Rienzo

Profesor Ordinar i Departamentit të Drejtësisë, Universiteti i Barit “Aldo Moro”

Gianluca Maria Farinola

Profesor Ordinar i Kimisë Organike, Universiteti i Barit “Aldo Moro”, Delegat i Rektorit
për Kërkime dhe Inovacion, Asistent Profesori Departamenti i Inxhinierisë Biomjekësore
Universiteti Tufts (Boston, Sh.B.A)

Flavia Frisone

Profesor i Asociuar i Historisë Greke, Universiteti i Salentos

Fulvio IM Fucilli

Përgjegjës i Fizikës së Shëndetit të UOSD dhe Shërbimit të Parandalimit dhe Mbrojtjes
AOU, Poliklinika Bari

Amarillide Genovese

Studiues në Departamentin e Drejtësisë, Universiteti i Barit “Aldo Moro”

Loreto Gesualdo

Profesor Ordinar i Nefrologjisë, President i Shkollës së Mjekësisë, Universiteti i Barit
“Aldo Moro”; Koordinator rajonal i transplantimit, Rajoni i Puljes

Francesco Giovanni Giannachi

Profesor i Asociuar i Qytetërimit Bizantin, Universiteti i Salentos

Francesco Giorgino

Profesor Ordinar i Endokrinologjisë, Drejtor i Departamentit i Urgjencës
dhe Transplantimit të Organeve, Poliklinika e Barit, Universiteti i Barit
“Aldo Moro”

Tiziana Grassi

Studiuese dhe profesore ei Higjenës së Zbatuar, Universiteti i Salentos

Ginevra Gravili

Studiues i Organizatës së Biznesit, Universiteti i Salentos

Massimo Guastella

Studiues i Historisë së Artit Bashkëkohor, Universiteti i Salentos

Francesco Iannone

Profesor i Asociuar i Arkitekturës Teknike, Politekniku i
Barit

Filippo Lanubile

Profesor ordinar, Departamenti i Shkencave Kompjuterike, Universiteti i Studimeve të
Barit “Aldo Moro

Alberto La Tegola

Studiues i Arkitekturës Teknike, Universiteti i Salentos

Danilo Leone

Profesor i Asociuar i Metodologjisë së Kërkimit Arkeologjik, Universiteti i Foggias

Antonio Licciulli

Studiues i Shkencës dhe Teknologjisë së Materialeve, Universiteti i Salentos

Daniela Loconsole

PhD, RTdA e Higjenës - Departamenti i Shkencave Biomjekësore dhe Onkologjisë,
Universiteti Human i Barit, drejtor mjekësor i UOC Hygiene AOUC - Poliklinika e Barit

Annamaria Lobifaro

Kirurge me trajnime të specializuara në Higjienë dhe Mjekësi Preventive, Universiteti i
Barit “Aldo Moro”
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Michele Lobuono

Profesor i Institucioneve të së Drejtës Private, Universiteti i Barit “Aldo Moro”

Filippo Lorè

Departamenti i Shkencave Kompjuterike, Universiteti i Barit “Aldo Moro”

Manuela Magistro

Polisportiva Amatori Volley Barit

Luca Mainetti

Profesor i Asociuar i Sistemeve të Përpunimit të Informacionit, Universiteti i
Salentos

Franco Aurelio Meschini

Profesor i Asociuar i Historisë së Shkencës dhe Teknikave, Universiteti i
Salentos

Matteo Gianluca Molfetta

PhD Teknik - POLIBA Lab. Inxhinieri Bregdetare

Andrea Morone

Profesor i rregullt i Financave, Universiteti i Studimeve Bari “Aldo Moro”

Nicolò Muciaccia

Departamenti i Ekonomisë dhe Financave, Universiteti i Barit “Aldo Moro”

Giuseppe Nicolardi

Profesor i Asociuar i Anatomisë Njerëzore, Universiteti i Salentos

Michele Notanicola

Profesor i rregullt i Shkencës dhe Teknologjisë së Materialeve, Politekniku i Barit

Michele Ottomanelli

Profesor ordinar i Transportit, Shef i Transportit dhe Laboratori i Planifikimit
të Lëvizshmërisë (TRAMP), Politekniku i Barit

Pamela Palmi

Profesore e Asociuar i Organizatës së Biznesit, Universiteti i Salentos

Valentina Pasquarella

Studiuese universitare i së Drejtës së Punës, Universiteti i Foxhias

Carmela Perago

Profesore i Asociuar i Ligjit të Procedurës Civile, Universiteti i Salentos

Luciana Petracca

Studiuese ei Historisë Mesjetare, Universiteti i Salentos

Corrado Piccinetti

Profesor i Asociuar i Ekologjisë - UNIBO (në pension) - Drejtor i Laboratorit
Biol. Marina dhe Peshkimi i Fano

Giuseppe Pirlo

Profesor ordinar i Sistemeve të Përpunimit të Informacionit, Delegat në Misionin
e Tretë dhe Qëndrueshmërinë, Universiteti i Barit “Aldo Moro”

Rosa Prato

Profesore ordinare e higjienës, Universiteti i Foxhias, Drejtori S.C. Higjiena
Poliklinika Riuniti e Foxhias

Luigi Pratola

PhD Teknik - POLIBA Lab. Inxhinieri Bregdetare

Antonio Prezioso

CUS Bari dhe Universiteti i Barit “Aldo Moro”

Gianluca Quarta

Profesor i Asociuar i Fizikës së Zbatuar (në fushën e kulturës, mjedisit, biologjisë
dhe mjekësi), Universiteti i Salentos
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Francesco Ruggiero

Profesor i Asociuar i Fizikës Teknike Mjedisore, Politekniku i Barit, Anëtar i
Bordit të Drejtorëve të AICARR (Shoqata Italiane) Kushtëzimi, ngrohja dhe
ftohja e ajrit)

Alessandra Saponieri

Studiues i Ndërtimeve Hidraulike dhe Detare, Universiteti i Salentos

Teodoro Scarano

Studiues i Prehistorisë dhe Protohistorisë, Universiteti i Salentos

Andrea Scardicchio

Studiues i Letërsisë Bashkëkohore Italiane, Universiteti i Salentos

Paola Scorrano

Studiues i Ekonomisë dhe Menaxhimit të Biznesit, Universiteti i Salentos

Antonio Servadio

CUS Bari dhe Universiteti i Barit “Aldo Moro”

Luisa Siculella

Profesor i Asociuar i Biologjisë Molekulare, Delegat i Rektorit në Menaxhimi i
hapësirave dhe ngjarjeve, Universiteti i Salentos

Lucinia Speciale

Profesor i asociuar i Historisë së Artit Mesjetar, Universiteti i Salentos

Pasquale Stefanizzi

Specialist në Higjienë dhe Mjekësi Preventive, Universiteti i Barit “Aldo Moro”

Silvio Tafuri

Profesor i Asociuar i Higjenës së Përgjithshme dhe të Aplikuar, Universiteti i
Barit “Aldo Moro”

Roberto Giuseppe Tomasicchio

Profesor i rregullt i Ndërtimit Hidraulik dhe Detar, Universiteti i Salentos

Marco Torresi

Profesor i Asociuar në Departamentin e Mekanikës, Matematikës dhe
Menaxhimit, Politekniku i Barit

Pasquale Triggiani
CUS Bari

Michele Troisi

Profesor i Asociuar i së Drejtës Publike, Universiteti i Salentos

Sebastiano Valerio

Profesor i rregullt i Letërsisë Italiane, Drejtor i Departamentit të Studimeve të
Shkencave Humane. Literatura, Trashëgimia Kulturore, Shkencat e Edukimit,
Universiteti i Foxhias

Andrea Ventura

Profesor i Asociuar i Fizikës Bërthamore dhe Nënbërthamore, Delegat i
Rektorit në Performancën e Universitetit, Universiteti i Salentos

Luigi Vimercati

MD, PhD, Profesor i Asociuar, Drejtor i U.O.C. të Mjekësisë së Punës,
Poliklinika e Konsorciumit Universitar i Spitalit Universitar i Barit, Drejtor
i Shkollës së Specializimit në Mjekësinë e Punës, Universiteti i Barit “Aldo
Moro”, Shkolla e Mjekësisë, Këshilltar Kombëtar i Shoqërisë Italiane të
Mjekësisë së Punës
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Komiteti Shkencor i Shoqatës
“Ishulli që nuk ekziston” - “L’Isola che non c’ë”
Francesco Chiarello

Ish-profesor i rregullt i sociologjisë së proceseve ekonomike dhe Punës, Universiteti i Barit “Aldo
Moro”

Franco Giuliano

Gazetar, President Nderi i Shoqatës “Ishulli që nuk ekziston”

Maria Rendina

Specialiste në Gastroenterologji dhe Endoskopi tretëse, Poliklinika Bari

Ente publike
Rrethi i Prodhimit Krijues Pulje
Vincenzo Campanaro

Drejtor Shkencor i ARPA Pulje

Monica D’Ambrosio

Sekretariati i Prodhimit i “La Confraternita de ’Musici” (Vëllazëria e Muzikantëve)

Luigi De Luca

Drejtor i Biblio-Museale Polo në Leçe

Simonetta Dellomonaco

President i Komisionit të Filmit në Pulje

Giulio Dilonardo

President i ANEC (Shoqata Kombëtare e Operatorëve të Kinemasë) të Puljes dhe Bazilikatës President i AGIS (Shoqata e Përgjithshme Italiane e Argëtim) Pulje dhe Bazilikata

Loredana Gianfrate

IMAGO. Soc. - Anëtar i Komisionit Kombëtar të Bibliotekave Publike

Marco Giannotta

Nënpresident i Teatrit Publik Puljez

Sante Levante

Drejtor i Teatrit Publik Puljez

Massimo Manera

President i Fondacionit “La Notte della Taranta”

Pio Panarelli

Arkeolog - Përfaqësues Ligjor i ARVa S.r.l.

Antonio Parente

Drejtori i Përgjithshëm i Komisionit të Filmit Puljez

Cosimo Prontera

Festivali i Barokut “Leonardo Leo”

Monika Prontera

Festivali i Barokut “Leonardo Leo”

Luciano Schito

Komisioni i Filmit i Puljes

Franco Ungaro

Drejtor i Akademisë Mesdhetare të Aktorit

Graziano Vantaggiato

Drejtor i Fondacionit “La Notte della Taranta”

Valeria Dell’Anna

Përgjegjës i SBN Hub (Sistemi i Bibliotekës Kombëtare) të Provincës së Leçes
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