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Kodi i sjelljes në shkollë në kushtet e KOVID - 19  

 

 Procesi i mësimdhënies në shkollë zhvillohet në periudhën nga ora 07.00 deri në ora 20:00. 

 Shkolla përgatit një orar për hyrje / dalje me orare të ndryshme të hyrjes dhe daljes së nxënësve 
për secilën klasë dhe e vendos atë në vende të dukshëm në shkollë.  

 Fluksi i studentëve dhe personelit brenda dhe jashtë shkollës zhvillohet në mënyrë të kontrolluar 
rigoroze, duke vendosur shenja që tregojnë drejtimin e lëvizjes dhe duke vëzhguar distancën 
minimale të kërkuar prej 1.5 metrash gjatë pritjes në radhë të nxënësve përpara dhe brenda 
shkollës. 

 Për hyrje dhe dalje të kontrolluar në / nga shkolla, para dhe brenda shkollës, organizohet një 
shërbim roje, me qëllim zbatimin e rendit dhe ruajtjen e distancës së kërkuar ndërmjet nxënësve 
prej të paktën 1.5 metrash, 2 roje para hyrjes së shkollës dhe 2 roje në shkollë. Rojet angazhohen 
nga rradhët e stafit të shkollës, gjë për të cilën vendos drejtori i shkollës fillore. 

 Në hyrje të shkollës, në korridoret dhe klasat, janë vendosur materiale arsimore dhe informuese, 
udhëzime për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë në shkollë dhe mjete dezinfektuese për duar.  

 Prindërit / kujdestarët i dërgojnë nxënësit në hyrjen e caktuar në shkollë dhe është e ndaluar që 
ata të hyjnë në shkollë, përveç prindërve / kujdestarëve / ndihmësve arsimorë të nxënësve me 
nevoja të veçanta arsimore me mbajtjen e detyrueshme të maskës / mbulesës së fytyrës. 

 Në çdo hyrje të shkollës, nxënësit përshëndeten nga një mësues kujdestar, i cili kujdeset që 
nxënësi të dezinfektojë këpucët dhe duart, gjegjësisht ndihmon nxënësit të dezinfektojnë duart 
me dezinfektues. 

 Nxënësve që mbërrijnë me transport të organizuar u matet temperatura e trupit para se të hipin 
në autobus dhe u dezinfektohen duart dhe këpucët. Studentët që kanë ethe (mbi 37.4 °) kthehen 
në shtëpi me rekomandime që prindi të marrë masat e duhura shëndetësore. 

 Personeli i shkollës dhe nxënësit me të hyrë në shkollë, gjatë qëndrimit në shkollë dhe gjatë 
mësimdhënies duhet të respektojnë masën për largësi fizike prej të paktën 1.5 metra dhe të 
mbajnë maskë mbrojtëse / mbulesë për fytyrën, përveç kur janë jashtë në oborrin e shkollës por 
duke ruajtur distancën e rekomanduar. 

 Kur hyjnë në shkollë, punonjësit duhet të dezinfektojnë këpucët dhe duart. 

 Të gjithë punonjësve u matet temperatura e trupit para hyrjes në shkollëme termometër pa 
kontakt dhe në rast të etheje (mbi 37.4 °) punonjësi referohet tek mjeku amë. 

 Temperatura e trupit të nxënësve matet para hyrjes së shkollës me termometër pa kontakt. Në 
rast etheje (mbi 37.4 °) nxënësi nuk lejohet të hyjë në shkollë dhe prindi referohet në konsultë 
me mjekun amë të nxënësit. Fëmijët me shenja të sëmundjeve të tjera infektive gjithashtu nuk 
duhet të lejohen të vijnë në shkollë. 

 Mësimi në klasë kryhet me deri në 20 nxënës në klasë dhe distancë fizike prej 1.5 metrash 
ndërmjet nxënësve dhe mësuesit dhe nxënësve.  

 Nëse mësimi realizohet jashtë në oborrin e shkollës, rekomandohet që të mos mbani maska / 
mbulesa në fytyrë, por të respektoni distancën fizike të rekomanduar të detyrueshme nxënës-
nxënës dhe mësues-nxënës prej të paktën 1.5 metra. 
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 Mësuesit duhet të shmangin qëndrimin më gjatë në zyrën e mësuesit dhe duhet të mbajnë 
distancë fizike prej 1.5 metrash. 

 Nxënësit e një klasë qëndrojnë në të njëjtën hapësirë dhe mësimi në kabinete është i ndaluar, 
për hir të shëndetit të nxënësve.  

 Kurdoherë që është e mundur dhe nëse e lejon moti, orët mësimore zhvillohen jashtë klasës në 
oborrin e shkollës, në ambient të hapur.  

 Dita e parë e orëve fillon me udhëzime për studentët se si të sillen si duhet dhe në mënyrë të 
sigurt, për të ruajtur distancën fizike, higjienën e duarve dhe mbrojtjen e shëndetit të tyre, por 
edhe të shëndetit të nxënësve dhe stafit të shkollës.  

 Ndalohen përshëndetjet me kontakt fizik për stafin e shkollës dhe nxënësit. 

 Gjatë orëve të mësimit dhe pushimeve, mësuesi / kujdestari i klasës është detyrimisht i 
pranishëm me nxënësit dhe kujdeset për respektimin e distancës fizike ndërmjet tyre. 

 Shkëmbimi i informacionit të ndërsjellë dhe takimet e punës në shkollë duhet të kryhen duke 
përdorur lidhje video konferencë. 

 Sipërfaqet dhe gjësendet që janë më shpesh të ekspozuara në prekje nga stafi i shkollës dhe 
nxënësit dezinfektohen në fillim dhe në fund të çdo ndërrimi, të paktën dy herë në ditë. Shkolla 
përgatit një listë të të gjitha hapësirave që duhet të pastrohen rregullisht. 

 Pastrimi i klasave bëhet para fillimit të orëve, gjatë pushimit kur nxënësit janë në oborrin e 
shkollës dhe pas përfundimit të të gjithaaktivitete shkollore, me ujë dhe sapun / detergjent dhe 
dezinfektues që vepron ndaj viruseve sipas udhëzimeve të prodhuesit.   

 Përdorimi i tualeteve është i organizuar në mënyrë të tillë që të lejojë praninë e një numri më të 
vogël nxënësish dhe kujdes ndaj distancës (për shembull, nëse tualeti është më i vogël, nxënësi 
duhet të presë jashtë tualetit derisa të dalë nxënësi që është brenda).  

 Tualetet duhet të jenë funksionale në mënyrë që të sigurojnë kushte për larje më të shpeshtë të 
duarve me ujë të rrjedhshëm dhe sapun dhe të pastrohen më shpesh me mbajtjen e detyrueshme 
të shënimeve për pastrim dhe dezinfektimin e kryer me një mjet që vepron ndaj viruseve sipas 
udhëzimeve të prodhuesit, në mënyrë alternative mund të përdoret0,05% hipoklorit natriumi (5% 
zbardhues shtëpiak i përdorur në përpjestim 1:100) ose 70% alkool për dezinfektimin e 
sipërfaqeve të sipërme. 

 Sallat, shkallët dhe vendet e tjera të përbashkëta pastrohen më shpesh, përderisa nxënësit janë 
në klasë dhe pasi të kenë përfunduar të gjitha aktivitetet e shkollës. 

 Pastrimi i palestrës, terreneve sportive dhe dhomave të zhveshjes dhe dhomave të tjera 
ndihmëse bëhet menjëherë pas përdorimit nga secili grup nxënësish. 

 Shkollat vendosin sistem për lëvizjen në një drejtim të nxënësve nëpër ambiente dhe  kufizuim 
të numrit të njerëzve që janë prezent në dhomat e zhveshjes në të njëjtën kohë dhe kontrollojnë 
daljen dhe hyrjen në dhomat e zhveshjes. 

 Dhomat duhet të ajrosen pas secilës orë, të paktën gjysmë ore para mbërritjes dhe largimit të 
nxënësve. 

 Gjatë mësimit në klasë, nëse lejojnë kushtet e motit, lihet një dritare e hapur. Shmanget përdorimi 
i pajisjeve të kondicionimit dhe ventilimit në klasë (nëse ka). 
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 Drejtori i shkollës fillore duhet të caktojë persona nga personeli që në vende të caktuara do të 
jenë në rolin e kontrolluesve dhe në të njëjtën kohë do të jenë në gjendje të ndihmojnë ata nxënës 
që kanë pyetje dhe kanë nevojë për mbështetje për të kuptuar masat për mbrojtjen e tyre. 

 Nënësit vijnë dhe shkojnë vet në shkollë, të shoqëruar nga prindi / kujdestari / ndihmësi arsimor 
/ personal, me transport të organizuar ose publik. Transportuesit që transportojnë nxënës 
respektojnë dhe zbatojnë protokollet e transportit të udhëtarëve. 

 Përçimi i informacionit dhe takimet me prindërit / kujdestarët bëhet përmes telefonit ose përmes 
aplikacioneve në internet për cilat pajtohen prindërit dhe mësuesit.  

 Nxënësit sjellin vakt / ushqim nga shtëpia ose nëse është e mundur të organizohet, vakti i 
siguruar nga shkolla duhet të jetë i paketuar siç duhet ose të jetë produkt i përfunduar , duke 
marrë parasysh standardet dhe normat e të ushqyerit për këtë kategori të fëmijëve.  

 Nxënësit e hanë vaktin në klasë ku realizohet mësimi dhe vetëm atëherë atyre u lejohet të heqin 
maskën / mbulesën e fytyrës në klasë.   

 Nxënësit lajnë duart para dhe pas ngrënies, para dhe pas përdorimit të tualetit, para dhe pas 
ardhjes nga jashtë, dhe kur duart e tyre duken të ndyra. 

 Përdorimi i palestrës, bibliotekës dhe ambienteve të tjera duhet të bëhet nga një grup nxënësish 
nga e njëjta klasë, në mënyrë që të mos ketë mundësi të përzihen më shumë nxënës nga klasa 
të ndryshme (p.sh. Gjatë një ore mësimi, një klasë është në palestër, dhe dy klasa janë jashtë 
në oborrin e shkollës ose në fushën e sporteve). 

 Kalimi nëpër zonat e përbashkëta duhet të organizohet në mënyrë që ndërsa nxënësit dhe 
mësuesit nga një klasë kalojnë në të njëjtën kohë, nxënësit dhe mësuesit nga klasat e tjera presin 
radhën e tyre, duke udhëzuar studentët të mos prekin sipërfaqet ose objektet në hapësirën ku 
lëvizin. 

 Duhet shmangur hyrja e personave tjerë (për shembull, për pastrimin, riparimin ose sjelljen e 
ushqimit) në klasa përderisa nxënësit janë në to,  gjithashtu duhet të shmangen hyrja në 
ndërtesën e shkollës të personave që nuk punojnë në shkollë ose fëmijëve që nuk janë nxënës 
në atë shkollë. 

 Dorëzimet për nevojat e shkollave e marin e bëjnë personat e autorizuar, punonjësit në shkolla 
nga hyrja anësore e shkollës, me respektimin e detyrueshëm të masës për dezinfektimin e 
duarve dhe nëse është e nevojshme të mbajnë një maskë / mbulesë mbrojtëse dhe mbrojtëse 
për këpucët. 

 Nëse personi me KOVID-19 shfaqet në shkollë ose personi që ka pasur kontakt me një person 
të infektuar me KOVID-19, personi duhet të izolohet në një dhomë të veçantë me vendosjen e 
detyrueshme të një maske / mbulese mbrojtëse, dhe drejtori duhet të vendosë komunikimin me 
Qendrën për shëndetin publik për marrjen e udhëzimeve të mëtejshme. Shkolla paraqet një 
raport mbi aktivitetet e ndërmarra në komunë, dhe komuna në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. 

 Nëse nxënësi zhvillon simptoma të KOVID-19 ndërsa është në shkollë, mësuesi / bashkëpunëtori 
profesional e izolon nxënësin në një dhomë të veçantë me mbajtjen e detyrueshme të maskës / 
mbulesës mbrojtëse dhe menjëherë njofton prindërit / kujdestarët, të cilët duhet ta marrin fëmijën 
me vete sa më shpejt të jetë e mundur për konsultime dhe veprimtari të mëtejshme me mjekun 
amë të nxënësit. 



Kodi i sjelljes në shkollë në kushte të KOVID - 19  

 

Faqe 5 | 5  
 

 Nëse vërtetohet që nxënësi është i infektuar me KOVID - 19, njoftohet shërbimi epidemiologjik 
në Qendrën për Shëndet Publik dhe duhet menjëherë të kryhet sondazh me mësuesit dhe 
nxënësit për të vlerësuar nivelin e rrezikut bazuar në kontaktet që ata kanë pasur. 

 

Drejtor 

 

Lulieta Qerimi 


