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R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë  

 

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

 

RREGULLORE 

 

“PËR  

PËRCAKTIMIN E MASAVE PËR KUFIZIMIN E PËRHAPJES E COVID-19 GJATË 

USHTRIMIT TË VEPRIMTARISË SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR”  

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, bazuar në nenet 147/1, 147/a, pika 1, të Kushtetutës së Republikës së 

Shqipërisë, në nenin 61 të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, 

i ndryshuar, në Ligjin nr.9887 datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i 

ndryshuar, në nenin 42 të Ligjit 45/2019 “Për mbrojtjen civile”, si dhe në propozimin e 

Komisionit të Përkohshëm të ngritur me vendimin e Këshillit nr. 135, datë 16.04.2020, me 

qëllim hartimin, propozimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të një plani masash organizative dhe 

administrative, në këtë situatë të epidemisë së shkaktuar nga virusi COVID-19”,  

 

 

VENDOSI : 

 

Neni 1 

Objekti i rregullores  

 

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi nga Këshilli i rregullave dhe praktikave të duhura 

për kufizimin e përhapjes së COVID-19, gjatë vijimit të veprimtarisë së këtij Këshilli. 

 

Neni 2 

Qëllimi i rregullores  

 

Qëllimi i kësaj rregulloreje është të sigurojë: 

1. Reduktimin e transmetimit të infeksionit midis punonjësve të Këshillit. 

2. Sigurimin e një ambienti të shëndetshëm në punë. 

3. Vijimësinë normale të aktivitetit të Këshillit. 

 

Neni 3 

Përkufizime 

 

Për qëllime të kësaj rregulloreje, termat e mëposhtëm kanë këto kuptime: 

 

1. Këshilli - është Këshilli i Lartë Gjyqësor; 

2. Punonjësi – është çdo anëtar i Këshillit dhe stafit administrativ; 

3. Struktura përgjegjëse – është Sekretari i Përgjithshëm dhe Departamenti i Burimeve 

Njerëzore, Shërbimeve Administrative; 

4. NJVKSH – është Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor në qarkun e Tiranës. 
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Neni 4 

Masat e përgjithshme të higjienës  

 

1. Në ambientet e Këshillit duhet të sigurohet në mënyrë të vazhdueshme përdorimi i  produkteve 

të higjienës, ku përfshihen sapun i duarve, dezinfektantët me bazë alkooli që kanë të paktën 60% 

alkool, letër të pastrimit të duarve ose peshqir me një përdorim, letra dhe dezinfektante për 

pastrimin e sipërfaqeve dhe sigurimi i koshave të mbyllur për eliminimin e mbetjeve. Për 

dezinfektim mund të përdoren dezinfektuesit shtëpiak më të zakonshëm. 

2. Punonjësit duhet t’i sigurohet në mënyrë të vazhdueshme pajisja me mjetet mbrojtëse 

personale si maska dhe doreza (maskat mund të jenë dhe prej cope dhe të ndërrohen çdo ditë). 

Përdorimi i maskave dhe dorezave shërben si barrierë fizike për minimizimin/kufizimin e 

transmetimit të infeksionit COVID-19. 

3. Në vendin e punës duhet të praktikohet pastrimi i vazhdueshëm i sipërfaqeve dhe elementëve 

të tjerë të vendit të punës si p.sh.: stacionet e punës, tastierat, telefonat, parmakët dhe dorezat. 

Produktet dezinfektante që përdoren për pastrim, të kenë përqindjen e alkoolit sipas pikës 1 të 

këtij neni, metodën e aplikimit dhe kohën e kontaktit të saktë. Në çdo rast përdorimi i tyre bëhet 

duke përdorur mjetet e mbrojtjes personale.  

4. Në rast se sipërfaqet në vendin e punës janë të ndotura, duhet të pastrohen duke përdorur një 

pastrues ose sapun dhe ujë, para dezinfektimit. 

 

Neni 5 

Detyrimet e strukturës përgjegjëse  

 

1. Struktura përgjegjëse duhet të vendosë postera që inkurajojnë higjienën e duarve për të 

ndihmuar në ndalimin e përhapjes në hyrje, të vendit të punës dhe në zona të tjera të vendit të 

punës ku janë të dukshme. 

2. Struktura përgjegjëse duhet të parashikojë një plan masash për të siguruar distancimin social 

dhe nëse kapaciteti i punonjësve kalon normën e lejuar për sipërfaqe në m2 duke respektuar 

distancimin fizike 2m.  

3. Në varësi të masave për distancimin social të parashikuar në pikën 2 të këtij neni, struktura 

përgjegjëse duhet të hartojë një politikë të brendshme për Këshillin për mënyrën e kryerjes së 

punës, konkretisht: 

a) Zbatimin e vendeve të punës fleksibël (p.sh. punë në distancë); 

b) Zbatimin e orëve fleksibël të punës (p.sh. ndërrime të orarit të punës/ditëve të punës); 

c) Rritjen e hapësirës fizike midis punonjësve në vendin e punës; 

d) Rritjen e hapësirës fizike midis punonjësve dhe qytetarëve (p.sh. përmes ndarjeve); 

e) Zbatimin e opsioneve fleksibël të takimit dhe udhëtimit (p.sh. shtyrja e takimeve ose 

ngjarjeve jo thelbësore); 

f) Mundësimin e komunikimeve në distancë (p.sh. telefon, video ose web). 

4.Struktura përgjegjëse duhet të vendosë elementët e distancimit fizik me shenja vizuale të 

dukshme në sipërfaqen e dyshemesë, si dhe rregullorja mbi masat e kufizimit për përhapjen e 

COVID-19 duhet të jetë e publikuar në mënyrë sa më të dukshme. 

5. Në ambientet e  Këshillit duhet të ketë një mjedis të caktuar për të izoluar një punonjës, i cili 

mund të shfaqë shenja klinike të sëmundjes dhe më pas lajmërohet 127-ta dhe NJVKSH-ja 

përkatëse. 

6.Struktura përgjegjëse për aq sa është e mundur duhet të vendosë kamera për të vëzhguar nëse 

masat e përcaktuara të higjienës dhe kujdesit zbatohen me përpikëri.  

7.Struktura përgjegjëse për aq sa është e mundur duhet të përmirësojë kontrollet inxhinierike me 

qellim rritjen e niveleve të ventilimit dhe të përqindjes së ajrit që qarkullon në sistem si dhe 

pajisjen me tunelin dezinfektues në hyrje të institucionit. 
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Neni 6 

Detyrimet e punonjësit 

 

1. Punonjësi nuk duhet të përdorë telefonat, tavolinat, zyrat ose mjetet dhe pajisjet e punonjësve 

të tjerë, kur është e mundur. Nëse është e nevojshme, ato duhet të pastrohen ose dezinfektohen  

para dhe pas përdorimit.  

2. Punonjësi duhet të përdorë mjetet e mbrojtjes personale si maska dhe doreza.  

3.Punonjësi duhet të lajë duart ose të përdorë dezinfektantët në rast se janë të ndotura apo pas 

heqjes së maskës dhe dorezave.  

4.Punonjësi nuk duhet të përdorë shtrëngimin e duarve por metoda të tjera jokontaktuese të 

përshëndetjes. 

5.  Punonjësi duhet të ruajë distancimin social/fizik gjatë ushtrimit të aktivitetit të tij prej se paku 

2 (dy) m.  

6.Punonjësi duhet të respektojë praktikat e etikes respiratore, kollitjes e teshtitjes nëpërmjet  

vënies së gropëzës së bërrylit përpara gojës dhe hundës. 

7. Punonjësi është i detyruar të deklarojë pranë strukturës përgjegjëse nëse ka pasur kontakt me 

persona të cilët rezultojnë të jenë të infektuar me Covid-19. Në rast se punonjësi ka patur apo ka  

kontakt të ngushtë me një person me Covid-19 duhet të qëndrojë në vetëkarantinim dhe të 

njoftojë menjëherë strukturën përgjegjëse e cila më pas njofton NJVKSH-në përkatëse. 

 

Neni 7 

Dispozitat e fundit   

 

Ngarkohet për zbatimin e kësaj rregulloreje struktura përgjegjëse e Këshillit. 

 

 

PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


