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Kthim i Sigurtë në Punë Gjatë
Pandemisë së Covid-19
Për Punonjësit e Industrisë Tekstile
dhe Këpucëve

Ky udhëzues shërben si guidë praktike dhe
përmban rekomandime në lidhje me
rikthimin e sigurt në punë dhe qasjet për
parandalimin e përhapjes së COVID -19
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Hyrje

Ky material është përgatitur në kuadër të projektit “Fuqizimi i Grave kundër
Covid-19”, me qëllim që t’iu vijë në ndihmë kompanive të industrisë së
prodhimit ose përpunimit të tekstilit, këpucëve për parandalimin e përhapjes së
COVID-19 në ambientet e punës.
Udhëzuesi bazohet në udhëzimet e Qeverisë Shqiptare, materialet dhe
rekomandimet e përgatitura nga Organizata Ndërkombëtare e Punës (ONP)
dhe Agjencia e Bashkimit Europian për Sigurinë dhe Shëndetin në punë.
Udhëzuesi është përgatitur nga ekspertia e sigurisë dhe shëndetit në Punë, znj.
Frosina Gjino, nën mbikqyrjen e ekipit teknik të ONP-së.

Objektivi i
udhëzuesit
Udhëzuesi “Kthim i sigurt në punë gjatë pandemisë
së COVID-19 për punonjësit e industrisë tekstile dhe
këpucëve” shërben si guidë praktike dhe përmban
rekomandime për rikthimin e sigurt në punë dhe
qasjet për parandalimin e përhapjes së COVID-19 në
industrinë tekstile dhe të këpucëve.
Kompanitë duhet të hartojnë politika për
minimizimin të riskut të përhapjes së COVID-19 në
vëndin e punës, të edukojnë menaxherët dhe
punonjësit mbi këto politika dhe të sigurojnë që ato
të mos jenë në kundërshtim me kontratën e punës
ose praktikave rregullatore të zbatueshme për
marrëdhëniet e punës.
Ky udhëzues synon të ofrojë orientim dhe
informacion të përgjithshëm për punëdhënësit në
lidhje me mënyrat e parandalimit të përhapjes së
COVID-19 në vëndin e punës, për t'iu mundësuar
punonjësve kthim të sigurt në punë, duke e mbajtur
rrezikun e infektimit në nivelet më të ulëta të
mundshme. Ai ofron edhe disa sugjerime për
mbrojtjen e mirëqenies mendore të punonjësve
gjatë pandemisë.

Deri në zhvillimin e një vaksine ose ilaçi, virusi
COVID-19 ka të ngjarë të vazhdojë të qarkullojë në
komunitetet tona. Masat fizike të distancimit,
higjiena e shtuar dhe masa të tjera paraprake
përfshirë ato në vendin e punës, duhet të zbatohen
me përpikmëri për të parandaluar përhapjen e
virusit. Veprimet parandaluese janë të nevojshme në
mënyrë që të përgatiten kompanitë dhe punëtorët
për një kthim të sigurt në punë dhe një rifillim
gradual të aktiviteteve të biznesit. Udhëzuesi mund
të jetë i dobishëm edhe për ato kompani që
vazhduan punën gjatë gjithë krizës, por që mund të
duhet të marrin
masa shtesë mbrojtëse dhe
parandaluese të SSHP-së.
Këto rekomandime mund të ndiqen nga të gjitha
ndërmarrjet e industrisë së tekstileve dhe këpucëve,
pavarësisht nga madhësia e tyre, për t'u kujdesur
për shëndetin e njerëzve dhe brenda mundësive, për
të shmangur mundësinë e ndikimit negativ të
pandemisë në aktivitetet e biznesit.

Rekomandime
të përgjithshme
Menaxhimi i situatës së krijuar nga pandemia e
COVID-19 kërkon marrjen e një varg hapash praktikë
nga punëdhënësit. Informimi dhe edukimi i
punonjësve kërkon vëmendje të veçantë, duhen
bërë përpjekjet maksimale për të siguruar
informacion të saktë dhe të besueshëm në lidhje me
përhapjen e COVID-19 dhe masat e marra nga
ndërmarja për të frenuar atë. Zbatimi i masave
mbrojtëse dhe parandaluese mund të kërkojë
ndryshime të konsiderueshme në proceset dhe
praktikat e ndërmarrjes dhe të vendeve të punës.
Qëndroni në kontakt të vazhdueshëm me punonjësit
që duhet të kthehen të parët në punë. Për shumicën
e ndërmarrjeve kthimi i të gjithë punonjësve
njëkohësisht në vendin e punës mund të mos jetë i
mundur. Duhet mirë menduar në lidhje me
punonjësit, departamentet, grupet ose njësitë që
duhet të kthehen të parët në punë bazuar në nevojat
e biznesit.
Konsideroni mundësinë e të punuarit në distancë
sepse duhet t'i kushtohet vëmendje respektimit të
mases paraprake shëndetësore siç është distancimi
fizik. Punonjësit që mund të punojnë (përmes
mjeteve të telekomunikimit telefon, internet, email
nga shtëpia) duhet të vazhdojnë kështu.
Shikoni mundësinë e zbatimit të orareve fleksibël të
punës, siç janë oraret e alternuara ose puna me
turne, me qëllim kufizimin e dyndjeve të punonjësve
në vëndin e punës. Dokumentoni arsyet legjitime për
të realizuar këtë proces, për të pasur prova për
kriteret
jo-diskriminuese
të
përdorura
për
përzgjedhjen e punonjësve.
Përditësoni “Dokumentin e Vlerësimit të Riskut” në
lidhje me shëndetin dhe sigurinë (duke patur
parasysh nevojën për parandalimin e COVID-19), për
të vlerësuar sistematikisht çdo rrezik të infektimit në
mjediset e punës dhe për të përcaktuar masat e
duhura të kontrollit që duhen zbatuar. Këtu nuk
duhet harruar edhe hierarkia e masave të kontrollit.
Përgatitni vëndin e punës për kthimin e punonjësve,
në veçanti, studioni mënyrën e organizimit të vendit
të punës dhe bëni ndryshime për të mundësuar
distancimin fizik. Hartoni një plan për pastrimin dhe
dezinfektimin sistematik të hapësirave dhe mjeteve
të punës, si dhe për furnizimin me produkte pastrimi
dhe me pajisjet e nevojshme mbrojtëse (siç janë
maskat, dorezat etj.)
Dialogoni hapur me punonjësit dhe me sindikatat
(kur egzistojnë në ndërmarrje) dhe përfshini
anëtaret e Këshillit të Sigurisë e Shëndetit në Punë

dhe përfaqësuesit e punëmarrësve në planifikimin,
marrjen e masave parandaluese dhe monitorimin e
tyre.
Përfshini ekspertë të sigurisë e shëndetit në punë në
planifikimin, marrjen e masave parandaluese dhe
monitorimin e tyre. Shikoni mundësinë e shfytëzimit
të ekspertizës brenda ndërmarrjes ose në mungesë,
mund të kontraktohen shërbime nga jashtë.
Ndiqni kërkesat dhe rekomandimet e lëshuara nga
autoritetet kompetente vendase. Me ndryshimin e
situatës epidemiologjike dhe njohjen më të mirë të
virusit, rekomandimet dhe kërkesat mund të
ndryshojnë me shpejtësi dhe do të duhet të
pasqyrohen në politikat dhe praktikat e ndërmarrjes.
Respektoni ligjet dhe rregulloret e aprovuara nga
Qeveria Shqiptare (psh. në lidhje me numrin
maksimal të personelit ose klientëve të lejuar në
ambientet e biznesit, në lidhje me kufizimet e
takimeve, llojet e aktiviteteve që mund të rifillojnë
punën etj.).
Informoni dhe trajnoni punonjësit në lidhje me
COVID-19. Trajtoni tema të tilla si simptomat, mënyra
e mbrojtjes nga virusi, kufizimet aktuale, arsyetimin
e masës për distancimin fizik etj. Gjithashtu
informoni ata në lidhje me politikat, proceset dhe
praktikat e ndërmarrjes për menaxhimin e
pandemisë COVID-19. Mbani regjistër të punonjësve
që kanë marrë pjesë në seanca informimi dhe
trajnimi, për të garantuar trajnimin e të gjithë
punonjësve.
Sigurohuni që punonjësit të jenë të informuar
plotësisht në lidhje me planet dhe procedurat e
ndërmarrjes për rikthimin e sigurtë në punë.
Sigurohuni që punonjësit, klientët dhe vizitorët të
jenë të informuar mirë në lidhje me personin që
mund të kontaktojnë në ndërmarrje në rast se kanë
pyetje në lidhje me COVID-19.
Merrni masa për të mbështetur mirëqenien
mendore të punonjësve, duke marrë parasysh
larminë e rrethanave.
Adoptoni qasjet dhe praktikat më të mira për të
parandaluar përhapjen e COVID 19 në sistemin e
menaxhimit të SSHP-së në ndërmarrje.
Rishikoni planet e gadishmërisë në rast emergjence
dhe plotësojini ato me planin e emergjencës për
situatën e COVID 19.
Rishikoni dhe përditësoni masat parandaluese dhe
kontrolluese sipas evoluimit të situatës.

Formoni një ekip të përbashkët
për të planiﬁkuar dhe organizuar
rikthimin në punë
Formoni një ekip të përbashkët

Bëni Vlerësimin e Riskut për COVID 19 në
vendin e punës.

• Mblidhni Këshillin e Sigurisë e Shëndetit në Punë
ose në mungese të tij formoni një ekip të
përbashkët me të njëjtin numër anëtarësh që
përfaqësojnë punëdhënësin dhe punëmarrësit.
• Trajnoni anëtarët e ekipit në lidhje me parimet
themelore dhe hapat që duhen ndërmarrë për të
organizuar kthimin e sigurtë dhe të shëndetshëm
në punë.
• Integrojeni këtë plan pune në planin për
vazhdimësinë e biznesit.
• Komunikoni në mënyrë efektive me të gjithë
punonjësit në ndërmarrje në lidhje me ekipin dhe
punën e tij.

VËMENDJE!
Vlerësimi i Riskut duhet të marrë në
konsideratë orarin e plotë të punës dhe
gjithashtu rreziqet që lidhen me të si:
udhëtimin për në punë, procesin e punës,
shfrytëzimin e ambjenteve të përbashkëta të
tilla si menca, kafene, ambiente sanitare, zonat
e ndërtesat ku qarkullojnë punëtorët si dhe
kthimin nga puna në shtepi. Vlerësimi i
kujdesshëm i COVID-19 dhe karakteristikave të
tij, ndihmojnë në marrjen e masave paraprake
të nevojshme për të parandaluar përhapjen e
virusit dhe infektimin e punonjësve në rrezik.

Pesë hapa për Vlerësimin e Riskut
Hapi 1:

Identifikoni rreziqet.

Hapi 2:

Identifikoni cili mund të dëmtohet dhe si.

Hapi 3:

Vlerësoni rreziqet, identifikoni dhe vendosni masat e kontrollit të rreziqeve të sigurisë
dhe shëndetit në punë.

Hapi 4:

Regjistroni se kush është përgjegjës për zbatimin e secilës masë të kontrollit dhe afatin
kohor për zbatimin e saj.

Hapi 5:

Monitoroni dhe rishikoni vlerësimin e risqeve dhe bëni përditësime kur është e
nevojshme.
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Parashikimi i momentit më të
përshtatshëm për tu rihapur

• Komunikoni në mënyrë efektive me të gjithë
punonjësit në ndërmarrje në lidhje me ekipin e
ngritur dhe punën e tij.
• Bazuar në planin e punës të ekipit vendosni kur do
të rihapeni, kush do kthehet në punë dhe si,
përcaktoni masat parandaluese dhe kontrolluese të
nevojshme për kthimin e sigurt në punë.
• Nëse është e mundur, planifikoni rihapjen me faza
nga një nivel minimal në një nivel normal të
proceseve të punës.
• Nëse zbatoni qasjen e hapjes graduale,
identifikoni personelin më të nevojshëm që do të
duhet të jetë i pranishëm në vëndin e punës gjatë
procesit të rihapjes.
• Identifikoni pikat e kontaktit për të monitoruar
masat parandaluese dhe kontrolluese.
• Siguroni zbatimin e masave parandaluese dhe
kontrolluese përpara se të rifilloni aktivitetin e
biznesit.

• Përcaktoni politikat dhe procedurat në lidhje me
numrin e punonjësve si dhe vizitorëve në vëndin e
punës.

VËMENDJE!
Vendimet për të hapur, mbyllur dhe rihapur
vëndet e punës dhe për të pezulluar ose
zvogëluar aktivitetet e punës duhet të bëhen
në bazë të vlerësimit të plotë të rrezikut.
Ky vlerësim do të identifikojë edhe masat që
duhet të merren për parandalimin e përhapjes
së virusit, vendosjen e rregullave dhe
procedurave, hartimin e planit të emrgjencës
për COVID-19, si dhe identifikimin veprimeve të
tjera për të zbatuar rekomandimet e
autoriteteve kombëtare.
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Masat inxhinierike
dhe organizative
Masa inxhinierike për të shmangur
ndërveprimin ﬁzik
• Promovoni sa më shumë të jetë e mundur
punën në distancë dhe punën nga shtëpia.

• Instaloni pengesa fizike ose parete për të
siguruar ndarjen fizike midis punonjësve.

• Siguroni distancimin fizik të paktën 2 metra
gjatë gjithë kohës dhe në të gjitha situatat që
lidhen me punën

Distancë Sociale
COV ID-19
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Masat inxhinierike
dhe organizative
Masa inxhinierike, ajrosni ambjentet e punës
rregullisht
• Ajrosni vendet e punës rregullisht, mundësisht me
ajrosje natyrale duke hapur dritaret.

• Mos përdorni ventilatorët individualë sepse mund
të përhapin virusin.

• Në rastin e punës me turne, përsëriteni ajrosjen
natyrale në periudhën midis turneve.
• Në rastin e ajrosjes mekanike,
riqarkullimin e ajrit me ajrin e jashtëm.

siguroni

• Siguroni instalimet e duhura dhe mirëmbajtjen e
sistemeve të ngrohjes, ajrosjes dhe ajrit të
kondicionuar.
• Mbajeni ventilimin e tualetit në punë gjatë 24
orëve.
• Udhëzojini personat që janë të pranishëm në
ndërtesë që të shkarkojnë ujin e tualeteve me
kapakë të mbyllur.
• Siguroni ajrosjen e vazhdueshme duke hapur
dritaret edhe në ndërtesat me ventilim mekanik.
• Inspektoni pajisjet e ngrohjes dhe ftohjes për të
siguruar mbajtjen nën kontroll të temperaturës së
ambientit.

Masa organizative për të siguruar distancën
minimale midis punonjësve
2M

• Merrni masa për zbatimin e skemës me rotacion
të punës, përfshirë ditët e alternuara të punës, për
të shmangur grupet e mëdha të punonjësve.
• Në rastin e punës me turne, planifikoni një
hapësirë kohore të ndërmjetme midis mbërritjes së
njërit turn dhe largimit të turnit tjetër.

• Riorganizoni përkohësisht vendet e punës në
mënyrë që të mund të sigurohet një distancë
minimale prej 2 metrash ndërmjet punonjësve.
• Në rastin e përdorimit të transportit kolektiv nga
ndërmarrja, ofroni orare të alternuara ose fleksibël
për mbërritjen dhe nisjen e punonjësve për të
shmangur orët e pikut dhe grumbullimin e njerëzve
në hyrje dhe dalje.

• Kufizoni numrin e punonjësve në ambienteve të
përbashkëta siç janë sallat e ngrënies,
bar-pastiçeritë dhe dhomat e pushimit e zhveshjes,
për të mundësuar distancën minimale.
• Organizoni sisteme lëvizje me një kah dhe
vendosni sinjalistikë orientuese të dukshme.
• Gjatë rifillimit të aktivitetit shmangni vizitat nga
jashtë dhe rivlerësojeni vazhdimisht këtë masë.
• Kufizoni përkohësisht shërbimet e gatimit dhe
ngrënies së vakteve, duke favorizuar opsionet e
paketuara.
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Masat inxhinierike
dhe organizative
Informoni dhe trajnoni punonjësit tuaj për
masat inxhinierike dhe organizative si dhe
mënyrën e zbatimit të tyre
• Pajisini punonjësit me të gjithë informacionin e
nevojshëm në lidhje me procesin dhe masat e
marra para rihapjes së vendit të punës dhe pas
rihapjes.

• Informoni punonjësit në lidhje me të drejtën e tyre
për t'u larguar nga situatat që paraqesin rrezik të
pashmangshëm dhe serioz për jetën ose shëndetin
e tyre.

• Njihini dhe sqarojini punonjësit në lidhje me
legjislacionin kombëtar për COVID-19.

• Informojini që në rast largimi duhet të informojnë
menjëherë eproret e tyre të drejtpërdrejtë.

• Informoni punonjësit mbi masat inxhinierike dhe
organizative që ka marrë ndërmarja si dhe
mënyrën e zbatimit të tyre.

• Vendosni sinjalistikë dhe materiale të tjera në
vende të dukshme të ambienteve të punës, që
tregojnë masat parandaluese për tu mbrojtur nga
COVID-19.

• Ndërgjegjësojini punonjësit mbi rëndësinë e
zbatimit të distancimit fizik dhe ajrimit.

1

shpërndani
Dispense
theDezinfektantin
hand sanitizer
e duarve
në pëllëmbën
on
your plam.tuaj.

2

20s

SI TË PËRDORIM

MASKA E
DETYRUESHME

DEZINFEKTUESIN
E DUARVE
NËSE NUK JU GJENDET UJË DHE SAPUN
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fërkoni secilën dorë nga mbrapa
me dorën tjetër.

JU LUTEMI MBANI

DISTANCË
SOCIALE
STOP CORONAVIRUS
COVID-19

përhapeni Dezinfektantin dhe
fërkojini pëllëmbët së bashku.

MINIMUMI
DISTANCËS
2 METËR
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mbuloni të gjithë sipërfaqen deri sa
duart ndjehen të thata (në 20 sec)

Pastrimi dhe dezinfektimi i
ambientit dhe paisjeve të punës
Pastrimi i vendeve të punës, pajisjeve dhe
objekteve të punës
• Përcaktoni protokollet e përditshme të pastrimit
dhe dezinfektimit për të siguruar që vendet e
punës, ambientet e punës, pajisjet, makineritë dhe
objektet e punës të jenë të pastra dhe të
dezinfektuara.
• Pastroni dhe dezinfektoni plotësisht ambientet
para fillimit të punës.
• Jepini përparësi përdorimit të pastrimit të
sipërfaqeve me spërkatje dhe përdorni kimikate të
miratuara nga autoritetet kombëtare.
• Rritni shpeshtësinë e shërbimeve të pastrimit dhe
dezinfektimit, veçanërisht në zonat ku ka lëvizje të
madhe.
• Zbrazni koshat e plehrave më shpesh dhe mbajini
pajisjet dhe sipërfaqet të pastra dhe të
dezinfektuara.
• Shtoni masat për pastrimin dhe dezinfektimin e
ambienteve të përbashkëta.
• Shtoni masat për pastrimin dhe dezinfektimin e
shpeshtë të tualeteve.
• Shmangni sa të jetë e mundur shkëmbimin e
artikujve të tillë si materialet e zyrës si dhe
grumbullimet në sallat e ngrënies.
• Siguroni zbatimin e procedurave të pastrimit dhe
dezinfektimit për mallrat, furnizimet, postën dhe
paketat e marra.
• Përgatisni programe pastrimi dhe kontrolli dhe
afishojini në një vend të dukshëm për të gjithë
punonjësit e klientët.
• Zbatoni procedurat për të komunikuar dhe
adresuar çështjet që lidhen me shërbimet e
pastrimit dhe dezinfektimit të ambienteve.

4
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Promovimi i higjienës
personale
Promovimi i rutinës së duhur në lidhje me
higjienën

Higjiena personale, larja dhe dezinfektimi i
duarve, higjena respiratore

Vendosni afishe që i kujtojnë punonjësit:

Higjiena e duarve është jashtëzakonisht e
rëndësishme për parandalimin e përhapjes së virusit
COVID-19.
• Sigurohuni që punonjësit të kenë të gjitha
lehtësirat e nevojshme për t'i larë duart rregullisht
me ujë dhe sapun.
• Siguroni peceta letre për tharjen e duarve (në vend
të peshqirëve ose tharëseve elektrike të duarve).
• Kujtojini punonjësit që duart duhet të lahen shpesh
me ujë dhe sapun, për të paktën 20 sekonda,
veçanërisht pas mbërritjes në punë, pas përdorimit
të banjës, pas shfryrjes së hundëve, kollitjes,
teshtitjes dhe para konsumimit të ushqimit.
• Vendosni postera dhe tabela që promovojnë larjen
e duhur të duarve.
• Tabelat me figura të qarta, të shndritshme, pa
shumë tekst shoqërues, janë mjeti më efektiv.
• Siguroni xhel për duart me bazë alkooli (me
përmbajtje 60-80% alkool) në vendet ku nuk është e
mundur të lahen duart me ujë dhe sapun.
• Instaloni pajisjet për larjen e duarve ose vendosni
shishet me xhel me përmbajtje (60%-80%) alkool në
hyrje dhe në të gjithë ambientet e punës.
• Udhëzoni punonjësit që të shmangin sa të mundin
kontaktin me objektet ose sipërfaqet e përdorura
ose të prekura nga njerëz të tjerë (p.sh. dorezat e
dyerve etj.) dhe të lajnë duart pas kontaktit me
sipërfaqe ose objekte të tilla.
• Informojini punonjësit në lidhje me nevojën për të
shmangur kontaktin fizik kur përshëndeten me
njëri-tjetrin, dhe për të shmangur prekjen e syve,
hundës dhe gojës pa kryer më parë larjen dhe
dezinfektimin e duarve.
• Informojini punonjësit në lidhje me nevojën për të
mbuluar gojën dhe hundën me një shami
njëpërdorimshe kur kolliten ose tështijnë dhe nëse
nuk kanë me vete, të mbulojnë gojën me pjesën e
brëndshme të parakrahut.
• Udhëzojini punonjësit që ta hedhin shaminë
menjëherë në kosh me kapak dhe pastaj të lajnë
duart me ujë dhe sapun ose me një dezinfektues me
përmbajtje alkooli.
• Siguroni peceta letre dhe kosha specifikë për
hedhjen e tyre. Koshat e mbuluar që nuk preken me
dorë janë më të mirët.
• Krijoni një procedurë për zbrazjen e koshave dhe
dezinfektimin e tyre.
• Informojini punonjësit që të shmangin ndarjen e
ushqimit me njëri-tjetrin, pijeve, sendeve të
kuzhinës dhe sendeve personale të tualetit.
• Kufizoni ose zvogëloni përdorimin e parave në dorë
duke favorizuar përdorimin e mjeteve të tjera të
pagesës.

• Të lajnë duart sapo të mbërrijnë në vendin e
punës.
• Të shmangin shtrëngimin e duarve dhe format e
tjera të takimit që përfshijnë kontaktin.

PARANDALIMI I COVID-19

LANI DUART SHPESH
ME SAPUN

VENDOSNI MASKË KUR
DILNI JASHTË

PËRDORNI
DEZINFEKTANT

SHMANGNI KONTAKTIN
ME NJERËZIT E SËMURË

SHMANGNI PREKJEN
E FYTYRËS

SHMANGNI
GRUMBULLIMET

SI TË LANI DUART

Lagni
duart

Aplikoni
sapunin

Fërkoni pëllëmbët
së bashku

Fërkoni pjesën
mbrapa të duarve

Pastroni midis
gishtatve

Fërkoni nyjet
së bashku

Pastroni
gishtërinjtë
e mëdhenj

Shpëlani
duart

Thajini
duart

Duart tuaja
janë të pastra
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Masat që duhen marrë parasysh
rrugës nga shtëpia për në vendin
e punës
Transporti drejt punës dhe largimi nga puna

Para daljes nga shtëpia
• Udhëzojini punonjësit që nëse shfaqin ndonjërën
prej simptomave të COVID-19 (temperaturë, kollë e
thatë, dhimbje fyti, vështirësi në frymëmarrje,
rrufë, tështitje, humbje e nuhatjes) të qëndrojnë në
shtëpi, të telefonojnë shërbimet shëndetësore të
caktuara nga autoritetet kombëtare për COVID-19
dhe të ndjekin udhëzimet e tyre.
• Punonjësit duhet të informojnë mbikqyrësin e tyre
në lidhje me këtë situatë.
• Zbatoni udhëzimet e autoriteteve shëndetësore
kombëtare, në lidhje me veprimet që duhet të
ndërmerrni kur një person në familjen e një
punonjësi është i infektuar.
• Në shumë raste, në situata të tilla punonjësit
duhet t'i kërkohet të qëndrojë në shtëpi dhe të
karantinohet.

• Për distanca të shkurtra, inkurajojini punonjësit të
vijnë në punë në këmbë ose me biçikletë.
• Inkurajojini punonjësit të shmangin transportin
publik, veçanërisht në kohën e pikut.
• Këshillojini punonjësit që ju duhet të udhëtojnë
me transport publik, të ndjekin udhëzimet e dhëna
nga autoritetet kombëtare.
• Shikoni mundësinë e sigurimit të hapësirave
shtesë për parkim pasi një numër më i madh
punonjësish mund të dëshirojë të vijë në punë me
makina personale.
• Kujtojini punonjësit në lidhje me rëndësinë e
mbajtjes së higjenës së mirë të duarve dhe asaj
respiratore para, gjatë dhe pas udhëtimit.
• Udhëzojini punonjësit të lajnë duart para largimit
nga vendi i punës.
• Kujtojini punonjësit të lajnë duart pas mbërritjes
në shtëpi.

CILAT JANË SIMPTOMAT E COVID-19?

TEMPERATURË

KOLLË

FRYMËMARRJE E RËNDUAR

DHIMBJE FYTI

DHIMBJE KOKE

ÇFARË DUHET TË BËJMË NËSE JEMI INFEKTUAR ME COVID-19?

+

Nëse sëmureni, telefononi mjekun e familjes për këshilla në hapat e tjerë që duhet të ndiqni.

QËNDRONI NË SHTËPI

SHMANGNI KONTAKTET
ME TË TJERËT

MBULONI HUNDËN
DHE GOJËN ME PECETË
LETRE KUR TËSHTINI

HIDHNI PECETAT E LETRËS
NË KOSHIN E PLEHRAVE
DHE LANI DUART

MBANI PASTËR
OBJEKTET DHE
SIPËRFAQET

Masat që duhen marrë parasysh
rrugës nga shtëpia për në vendin
e punës
Nëse një punëdhënës siguron transportin për
punonjësit me furgon ose autobus

Shmangni dyndjen e punonjësve në stacionet
e pritjes së transportit

• Për të ruajtur distancën, shtoni numrin e
mjeteve të transportit.

• Promovoni distancimin fizik dhe merrni masa
që mos të ketë grumbullime në vendet e pritjes
së transportit.

• Nëse nuk mund të sigurohet distanca e
rekomanduar, shikoni mundësinë e ofrimit të
mbrojtjes
shtesë,
në
përputhje
me
rekomandimet e autoriteteve kombëtare
shëndetësore.
• Kushtojini vëmëndje ventilimit të autobuzit
(p.sh. duke i mbajtur dritaret të hapura gjatë
udhëtimit).
• Pastroni dhe dezinfektoni automjetin
rregullisht, duke i kushtuar vëmendje pastrimit
të shpeshtë të zonave që preken më shpesh
p.sh. dorezat e dyerve, tubat mbajtës etj.
• Ndajeni zonën e sediljes së përparme të
shoferit nga pjesa tjetër e automjetit (p.sh.
duke përdorur shirit ose shenja në dysheme).
• Shmangni grumbullimin e njerëzve në dyert e
automjetit kur hyjnë e dalin.

<2M

• Përdorni mjete ndihmëse siç janë shenjat në
dysheme, shiritat ose pengesat fizike.
• Nëse është e mundur, shikoni mundësinë e
zbatimit të turneve të alternuara ose orareve të
alternuara të hyrjes dhe daljes (ku disa
punonjës fillojnë punë më herët dhe disa të
tjerë më vonë gjatë ditës) për të ulur dyndjet e
njerëzve.
• Nëse është e mundur, planifikoni rrugë të
veçanta për hyrjen dhe daljen e turneve të
ndryshme, kur është e përshtatshme.
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Organizimi i punës, mjetet e
punës dhe regjistri i kontakteve

Organizimi i punës dhe vendeve të punës

Mjetet e punës

• Promovoni punën në distancë.

• Udhëzojini punonjësit të përdorin vetëm paisjet
dhe mjetet e punës të siguruara nga ndërmarrja.

• Organizoni punën në atë mënyrë që të mundësojë
respektimin e rregullave të distancimit fizik.
• Krijoni distancën e mjaftueshme midis vendeve të
punës.
• Mundësisht, oranizoni vendet e punës që njerëzit
të punojnë shpinë më shpinë ose anash njëri-tjetrit
dhe jo ballë për ballë.

• Ndarja e mjeteve të punës midis kolegëve duhet të
dekurajohet ose të ndalohet.
• Sigurohuni që mjetet e punës të pastrohen
rregullisht (veçanërisht në fund të turnit, dhe para
përdorimit të tyre nga punonjësit e tjerë)

• Mundësisht, përdorni pajisjet mbrojtëse kolektive
siç janë: strukturat ndarëse plastike dhe muret për
ndarjen e hapësirave të punës.
• Për të siguruar distancën e nevojshme, merni
masa organizative siç janë orët e alternuara të
punës dhe pushimet.
• Në rastin e punës në grup, shikoni mundësinë e
kufizimit të madhësisë së grupeve.
• Nëse njëri nga anëtarët e grupit të punës sëmuret,
shikoni mundësinë e karantinimit të gjithë grupit.
• Nëse mjetet mbrojtëse kolektive dhe organizative
nuk janë të mjaftueshme për të siguruar
distancimin e duhur fizik, ofroni mbrojtje shtesë si
maska për fytyrën ose pajisje të tjera mbrojtëse
personale, në përputhje me kërkesat dhe
rekomandimet kombëtare.

Regjistri i kontakteve
• Mundësisht, krijoni një regjistër të kontakteve ku
të regjistrohen të gjithë personat me të cilët
kontakton një punonjës gjatë orarit të punës për
më shumë se 15 minuta, pa mundur të respektojë
distancën minimale.
• Regjistri do të përdoret edhe për të identifikuar
detyrat që nuk mund të kryhen duke mbajtur
distancën fizike.

• Këto detyra mund të rishikohen, duke u shoqëruar
edhe me marrjen e masave shtesë të kontrollit.
• Regjistri mund të përdoret edhe në raste të
infektimit të një punonjësi me COVID-19, për të
gjurmuar kontaktin e tij me persona të tjerë.
• Çdo punonjës është përgjegjës për mbajtjen e
regjistrit të kontakteve dhe e dorëzon atë tek
drejtuesi i grupit të punës në fund të ditës.
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Pajisja e punonjësve me pajisjet
mbrojtëse personale (PMP) dhe
trajnimi për përdorimin e saktë të tyre
Pajisjet Mbrojtëse Personale (PMP)
• Pajisjet mbrojtëse personale janë maskat
kirurgjikale për mbulimin e gojës dhe hundës,
dorezat njëpërdorimshe, pajisjet mbrojtëse të syve,
kombinoshet
njëpërdorimshe
etj.
Maskat
jo-kirurgjikale nuk konsiderohen pajisje mbrojtëse
personale, por ato mund të ndihmojnë në
parandalimin e përhapjes së infeksionit nga
personat me COVID-19, gjatë bisedës ose kollitjes.
• Identifikoni PMP-të e përshtatshme në lidhje me
nivelin e rrezikut që përballen punonjësit gjatë
kryerjes së detyrave të ndryshme në ndërmarrje,
duke u bazuar në rezultatet e dala nga vlerësimi i
riskut për çdo ambient dhe vend pune.
• Sigurojini PMP-të për punonjësit pa pagesë dhe në
sasi të mjaftueshme.
• Trajnoni punonjësit mbi udhëzimet, procedurat
dhe mbikëqyrjen për përdorimin e saktë të tyre.
• Mirëmbajini, pastrojini, dezinfektojini dhe ruajini
PMP-të sipas udhëzimeve.

SI TË PËRDORIM MASKËN
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Masat mbrojtëse në ambjentet e
përbashkëta brenda ndërmarrjes

Masat në dhomat e zhveshjes

Masat në ambientet e tualeteve

• Kufizoni numrin e personave të pranishëm në të
njëjtën kohë në dhomat e zhveshjes, për të siguruar
distancë të mjaftueshme midis tyre.

• Siguroni ujë të rrjedhshëm dhe të ngrohtë në
tualete.

• Nëse është e nevojshme, shtoni numrin e
dhomave të përkohshme të zhveshjes.
• Siguroni pastrimin e rregullt të dhomave të
zhveshjes në çdo rast, midis turneve si dhe në fund
ose në fillim të çdo dite pune.

• Kujtojini punonjësit që të lajnë duart para dhe pas
përdorimit të tualetit.
• Respektoni distancimin fizik sa të jetë e mundur
p.sh. duke instaluar tualete shtesë të përkohshme
dhe duke lënë hapësirë të mjaftueshme midis
vendeve të urinimit dhe lavamanëve.
• Nëse është e mundur, siguroni sapun të lëngshëm
për larjen e duarve dhe peceta letre për tharjen e
duarve.
• Udhëzojini punonjesit të shkarkojnë ujin e
tualeteve me kapakë të mbyllur.
• Siguroni pastrimin e vazhdueshëm të pajisjeve,
dyshemesë dhe mureve të banjës.
• Dezinfektoni ambientet e tualetit në ndërrimin e
turneve dhe në fund të ditës së punës.
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Masat mbrojtëse në ambjentet e
përbashkëta brenda ndërmarrjes

Masat në mensa dhe zonat e pushimit

Qarkullimi i brendshëm

• Në rast se mensat mund të menaxhohen në
përputhje me masat e COVID-19, mbajini dyert të
hapura për të shmangur daljen e punonjësve nga
ambientet e ndërmarrjes gjatë pushimeve për
konsumimin e vakteve.

• Përpiquni të kufizoni qarkullimin e brendshëm
dhe udhëzojini punonjësit që të mos lëvizin nëse
nuk është e domosdoshme.

• Kujtojini punonjësit që të lajnë duart para hyrjes
në mensë dhe shikoni mundësinë e vendosjes së
xhelit të duarve ose letrave të lagura dezinfektuese
në zonat e hyrjes në mensë.
• Përcaktoni numrin maksimal të njerëzve që mund
të qëndrojnë në të njëjtën kohë në mensë pa
rrezikuar prekjen nga COVID-19, duke respektuar
masat e distancimit fizik.
• Zbatoni pushimet e alternuara për drekën dhe
pushimin për të shmangur dyndjet.
• Organizojeni zonën e mensës për të ruajtur
distancën fizike.
• Shikoni mundësinë e ndryshimit të mënyrës së
shërbimit të ushqimit në një opsion të gatshëm të
para-paketuar "merr dhe ik".
• Inkurajoni pagesat pa para në dorë për të
shmangur prekjen e parave.
• Mbajini sallat e ngrënies të pastra dhe higjenike,
veçanërisht kur bëhet fjalë për enët e ofruara nga
ndërmarrja, siç janë mbulesat, pjatat dhe gotat.
• Kujtojini punonjësit që të mos ndajnë me
njëri-tjetrin enët (gota, pjata, mbulesa) ose
ushqimin.
• Pastroni rregullisht tastierat e makinerive
automatike që përdoren për blerjen e kafes, pijeve
ose ushqimeve të lehta.

• Vendosni tabela dhe sinjalistika në vende të
dukshme ku t’i kujtoni punonjësit të respektojnë
rregullat e distancimit fizik gjatë lëvizjes nëpër
hapësirat e punës.
• Kujtojini punonjësit të mos përdorin ashensorët.
Nëse kjo nuk është e mundur, kufizoni numrin e
personave që përdorin ashensorin në të njëjtën
kohë.
• Përdorni shenja në dysheme ose shiritat për të
treguar vendkalimet e sigurta.
• Shikoni mundësinë e lëvizjes me një kah në
shkallet e ngushta, në pamundësi jepini përparësi
personave që zbresin.
• Shikoni mundësinë e lëvizjes me një kah në
korridoret ku kalojnë shpesh njerëzit ose ku nuk
është e mundur të mbajnë distancën e
mjaftueshme.
• Përdorini këto rregulla si brenda ashtu edhe
jashtë ndërtesës, p.sh. në hapësirat e parkimit të
makinave, për të shkuar tek linjat e prodhimit dhe
stacionet e punës, për të shkuar në ambientet
sociale, në pikat e kafesë apo në ambientet ku
lejohet pirja e duhanit.
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Masat mbrojtëse në ambjentet e
përbashkëta brenda ndërmarrjes

Takimet dhe udhëtimet
• Anulloni takimet, trajnimet dhe udhëtimet që nuk
janë të domosdoshme.
• Pezulloni çdo takim që kërkon praninë e një numri
më të madh personash se sa numuri maksimal i
përcaktuar
nga
autoritetet
kompetente
kombëtare.
• Përdorni forma alternative në vend të takimeve
ballë për ballë p.sh. takimet on-line.
• Për njoftimet ditore për punonjësit mund të
përdorni një sistem me altoparlantë.
• Nëse është domosdoshmëri një takim ballë për
ballë, zhvillojeni atë në ambiente të hapura ose të
mëdha dhe zvogëloni numrin e të pranishmëve në
minimumin e mundshëm.

2M

• Mbarojeni takimin sa më shpejt të jetë e mundur.
• Mbajeni sallën e takimit të pastër dhe të ajrosur
mirë.
• Shikoni mundësinë e mbajtjes së listës dhe
detajeve të kontaktit të pjesëmarrësve në takim të
paktën 14 ditë për të lehtësuar gjurmimin e
kontakteve nëse është e nevojshme.
• Për secilën sallë takimesh, shikoni mundësinë e
përcaktimit të numrit maksimal të personave që
mund të qëndrojnë në të njëjtën kohë në të, pa
rrezikuar infektimin.

2M
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Trajtimi i furnitorëve
dhe klientëve

Furnitorët dhe dërgesat

Klientët

Virusi COVID-19 mund të mbijetojë për një farë
kohe në materiale të ndryshme si tekstile, plastikë,
metale, dru dhe letër.

• Kontrolloni dhe zbatoni rregullisht kërkesat,
rekomandimet dhe kufizimet zyrtare në lidhje me
funksionimin e aktivitetit tuaj.

• Krijoni një procedurë specifike për pranimin e
mallrave, për të zvogëluar mundësitë e kontaktit
midis furnitorëve dhe punonjësve.

• Vendosni tabela ku i kërkoni klientëve që kanë
shfaqur ndonjërën prej simptomave të COVID-19, të
mos hyjnë në ambientet tuaja.

• Kufizoni numrin e punonjësve të caktuar për t'u
marrë me dërgesat.

• Vendosni tabela për të kujtuar stafin dhe klientët
në lidhje me masat e sigurisë, mbajtjen e distancës
dhe ndjekjen e rregullave të tjera të higjienës.

• Ruani distancat me furnitorët dhe lani duart në
mënyrë të vazhdueshme.
• Nëse është e mundur, planifikoni dërgesat në
mënyrë të alternuar për të shmangur praninë e
shumë personave të jashtëm në të njëjtën kohë.
• Nëse është e mundur, shikoni mundësinë e
dezinfektimit të dërgesave në vendet e dorëzimit
përpara hyrjes në depo ose në proceset e
prodhimit.
• Caktoni një vend ku mund të depozitohet posta
ose pakot pa kontakt të drejtpërdrejtë.
• Nëse është e mundur, bëjini pagesat në mënyrë
elektronike dhe shmangni përdorimin e parave në
dorë.
• Siguroni që pajisja e përdorur për kryerjen e
pagesave të pastrohet rregullisht.

• Menaxhoni qarkullimin e klientëve brenda
ambienteve të ndërmarrjes duke respektuar
shenjat dhe vëndkalimet.
• Në hyrje/dalje, vendosni xhel me bazë alkooli në
sasi të mjaftueshme, duke i këshilluar klientët që ta
përdorin kur hyjnë dhe dalin nga ambientet e
ndërmarrjes.
• Kërkojuni klientëve të prekin vetëm objektet për të
cilat janë të interesuar.
• Kërkojuni klientëve dhe punonjësve që të vënë
maskat e fytyrës, duke marrë parasysh
rekomandimet e autoriteteve shëndetësore
kombëtare.
• Shikoni mundësinë e marrjes së porosive në
internet ose me telefon paraprakisht për të kufizuar
kohën e ekspozimit ballë për ballë.
• Shikoni mundësinë e lejimit të klientëvë në
ambientet tuaja vetëm pasi të kenë lënë takim.
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Mbikqyrja
e shëndetit

Monitorimi i shëndetit të punonjësve
Monitoroni në mënyrë të vazhdueshme gjëndjen
shëndetësore të punonjësve.
• Zbatoni protokollet kombëtare për rastet e
infektimit të dyshuar dhe të konfirmuar.
• Siguroni mbrojtjen e të dhënave mjekësore dhe
private në përputhje me ligjin dhe udhëzimet
kombëtare.
• Zbatoni protokollet kombëtare për qëndrimin në
shtëpi të punonjësve me simptoma ose të
konfirmuar si të prekur.
• Identifikoni punonjësit që kanë patur kontakt të
ngushtë me personat e infektuar me COVID-19 dhe
drejtojini ata të ndjekin udhëzimet e autoritetit
kombëtar të shërbimit shendetesor.
• Raportoni rastet e konfirmuara të infeksionit
COVID-19 tek autoritetet përkatëse.

Punonjësit me risk të lartë nga COVID-19
COVID-19 është një sëmundje e re dhe
informacioni në lidhje me faktorët e riskut për
prekjen rëndë nga kjo sëmundje është i
kufizuar.
Bazuar
në
informacionin
e
disponueshëm aktualisht, të moshuarit dhe
njerëzit e çdo moshe që kanë probleme serioze
mjekësore mund të jenë persona me risk të
lartë për t'u prekur rëndë nga COVID-19,
konkretisht personat mbi 65 vjeç, personat me
sëmundje kronike të frymëmarrjes, sëmundje
kardiovaskulare, diabetikët, personat që i
nënshtrohen trajtimeve kundër kancerit,
personat imunosupresivë (p.sh. me HIV).
Këshillojini punonjësit që nëse i përkasin një
grupi që mund të jetë më i cënueshëm nga
COVID-19, të këshillohen me mjekët e tyre.
Mjeku mund të vlerësojë rastin dhe të japë
rekomandime për kryerjen e aktiviteteve të
caktuara parandaluese, përfshirë "paaftësinë e
përkohshme në punë" si masë parandaluese.
Masat parandaluese mund të përfshijnë edhe
punën në distancë ose caktimin e tyre në
detyra që paraqesin risk më të ulët për tu
infektuar nga COVID-19. Mjeku mund t'i
këshillojë edhe për rritjen e masave
parandaluese në shtëpi.
Çdo detaj në lidhje me gjëndjen mjekësore të
punonjësve duhet të mbahet konfidencial.

Çfarë duhet të bëni nëse një punonjës shfaq
simptoma të COVID-19 në vëndin e punës?
• Kontrolloni dhe ndiqni udhëzimet ose procedurat
e përcaktuara nga autoritetet shëndetësore
kombëtare dhe lokale.
• Përgatisni një plan në lidhje me masat që duhen
marrë nëse një punonjës shfaq simptoma
(temperaturë, kollë, vështirësi në frymëmarrje) në
vëndin e punës.
• Informoni punonjësit për hapat dhe procedurat
përkatëse.

Ndiqni hapat e mëposhtëm
• Izoloni punonjësin e prekur, mundësisht në
një dhomë të veçantë me derë të mbyllur. Nëse
është e mundur, hapni një dritare për ventilim.
Siguroni një maskë kirurgjikale për punonjësin
e prekur.
• Nëse është rast urgjent (punonjësi ka
simptoma të rënda si vështirësia në
frymëmarrje), telefononi menjëherë shërbimet
e urgjencës shëndetësore. Në raste të tjera,
telefononi linjën e caktuar të ndihmës të
shëndetit publik. Zbatoni udhëzimet e dhëna.
• Kufizoni kontaktin me punonjësin e infektuar
vetëm në kontakte që janë absolutisht të
nevojshme. Çdo person që ofron ndihmë për
punonjësin e infektuar duhet të përdorë
maskë, syze dhe doreza.
• Pastroni zonat e përdorura nga punonjësi i
prekur në përputhje me udhëzimet nga
autoritetet e shëndetit publik.
• Identifikoni kontaktet e ngushta të punonjësit
të prekur në rradhët e kolegëve (deri në dy ditë
para fillimit të simptomës) për të identifikuar
punonjësit e tjerë që mund të konsiderohen si
të ekspozuar.
• Ndiqni udhëzimet e mëtejshme të
autoriteteve shëndetësore. Bashkëpunoni me
ta për çdo hetim epidemiologjik.
• Komunikoni rastet
autoritetet përkatëse.

e

konfirmuara
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Rreziqet e tjera përfshirë ato
psikosociale gjatë pandemisë
së COVID-19
Ndikimi i pandemisë në mirëqenien mendore
të punonjësve
Pandemia e COVID-19 mund të shkaktojë një
shkallë të konsiderueshme frikë, stres dhe ankth.
Disa nga faktorët që kontribuojnë në rritjen e
stresit dhe ankthit janë si më poshtë:

• Humbja e vendit të punës, edhe nëse ndodh
përkohësisht.

• Risqet shëndetësore që rrjedhin nga COVID-19.

• Rritja e presionit ndaj prindërve në marrëdhënie
pune dhe kujdestarëve për shkak të mbylljes së
shkollave.

• Izolimi, veçanërisht në rastin e personave që
punojnë nga shtëpia.

• Rritja e ngarkesës së punës për punonjësit për
shkak të numrit të madh të mungesave.

• Mbingarkimi me informacion të vazhdueshëm.

• Ballafaqimi me pikëllimin dhe zinë në raste
fataliteti.

• Pasiguria: mungesa e informacionit në lidhje me
kohëzgjatjen e krizës, frika nga humbja e vendit të
punës apo e të ardhurave, etj.

Mbrojtja e mirëqenies mendore të
FRIKË
ANKTH
punonjësve gjatë
pandemisë së COVID-19

STRES

Mbrojtja e mirëqenies mendore të punonjësve gjatë pandemisë së COVID-19
VËMENDJE!
Kur përgatitni mbështetjen për mirëqenien mendore të punonjësve, duhet të keni parasysh sipas rastit,
tre grupe të gjera të punonjësve; punonjësit që punojnë në distancë nëpërmjet telekomunikimit,
punonjësit që janë larguar nga puna përkohësisht dhe punonjësit që vazhdojnë ose rikthehen të
punojnë në ambientet e ndërmarrjes.

Rreziqet e tjera përfshirë ato
psikosociale gjatë pandemisë
së COVID-19
Për t'i ndihmuar punonjësit që të çlirohen nga stresi
dhe ankthi që mund të shkaktohen nga pandemia
shikoni mundësinë e marrjes së masave të
mëposhtme;
• Vendosni një komunikim të qartë, të vazhdueshëm
dhe të saktë me punonjësit që punojnë në distancë,
punonjësit që janë larguar nga puna përkohësisht
dhe punonjësit që vazhdojnë ose kthehen të
punojnë në ambientet e ndërmarrjes.
• Informoni rregullisht ata në lidhje me ndryshimet
e bëra në vëndin e punës për shkak të COVID-19
dhe për zhvillimin e situatës.
• Informoni rregullisht në lidhje me masat e marra
nga ndërmarrja në mënyrë që të jenë sa më të
përgatitur për t'iu përgjigjur pandemisë.
• Ndihmojini punonjësit që vazhdojnë të punojnë në
ambientet e ndërmarrjes ose rikthehen në
ambientet e saj të ndjehen të sigurtë dhe të
mbështetur.
• Informoni punonjësit në lidhje me rrethanat e
veçanta në të cilat mund të gjenden punonjësit dhe
diskutoni për çdo përshtatje të mundshme që
mund të jetë e dobishme për ta, siç janë oraret
fleksibël, reduktimi i orarit të punës etj.
• Sigurohuni që të gjithë punonjësit e dinë se me kë
duhet të kontaktojnë në rast se kanë nevojë për
mbështetje ose ndjehen të mbingarkuar.
• Për të shmangur ankthin, stresin ose panikun,
orientojini punonjësit të konfirmojnë informacionin
e marrë përmes mediave dhe të marrin informacion
shtesë nga burime të besueshme siç janë Autoritet
Kombëtare të Shëndetësisë ose OBSH-ja.
• Pajisini menaxherët e linjës me aftësitë dhe mjetet
e nevojshme për të zhvilluar biseda ballë për ballë
ose on-line me ekipet e tyre, për të kuptuar se si po
e përballojnë situatën dhe për të dalluar shenjat e
ankthit.
• Promovoni një mjedis të sigurt dhe të
shëndetshëm për të gjithë punonjësit pa dhunë e
ngacmim.
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Mbështetja e punonjësve që janë larguar
përkohësisht nga puna
Personat e prekur nga skema të largimit të
përkohshëm nga puna mund të reagojnë në
mënyra të ndryshme. Për shumë njerëz, puna e tyre
përbën një pjesë të konsiderueshme të identitetit të
tyre ndaj, nëse disa prej tyre mund ta mirëpresin
një vendim të tillë, për shumë të tjerë do të jetë një
periudhë e vështirë me emocione të forta, siç është
pasiguria për të ardhmen.
• Shikoni mundësinë e përshtatjes së mbështetjes
që ofroni me nevojat e punonjësve.
• Komunikoni me punonjësit e prekur nga skema e
largimit të përkohshëm nga puna duke i pyetur në
lidhje me dëshirat dhe nevojat e tyre.
• Shfaqni empati dhe gatishmëri: Menaxherët
duhet të kuptojnë se punonjësit ndjehen të
mbingarkuar dhe të shqetësuar. Ata duhet të jenë
të gatshëm t'i dëgjojnë punonjësit, t'u përgjigjen
pyetjeve të tyre dhe t'i sigurojnë ata për punën dhe
çështjet e tjera që mund të dalin.
• Punonjës të ndryshëm mund të kenë preferenca
të ndryshme në lidhje me mënyrën se si dëshirojnë
të përditësohen, sa shpesh dhe nga kush.
• Shikoni mundësinë e komunikimit on-line, ky
mund të ndihmojë personat e larguar përkohësisht
nga puna të vazhdojnë të qëndrojnë të lidhur me
ndërmarrjen dhe të ruajnë kontaktet me kolegët.
• Shikoni mundësinë e sugjerimit të aktiviteteve
alternative siç janë vullnetarizmi ose trajnimet në
internet për punonjësit, në mënyrë që ata të mund
të vazhdojnë të zhvillohen gjatë kësaj periudhe.

Rishikimi i planeve të gatishmërisë
në rast emergjence dhe përditësimi
me situatën e shkaktuar nga
COVID-19
Hartoni një plan emergjence të përshtatur për
situatën e shkaktuar nga pandemia e COVID-19,
nëse nuk është hartuar më parë.
Në kuadrin e planit për vazhdimësinë e biznesit,
rishikoni dhe përditësoni planin e emergjencës dhe
evakuimit, duke marrë parasysh ndër të tjera,
riorganizimin e vendeve të punës, kapacitetin e
zvogëluar, rrugët e hyrjes, qarkullimin dhe evakuimin, pikat e takimit dhe zonat e sigurisë, me qëllim
shmangien e dyndjeve dhe bllokimit të punonjësve.
• Monitoroni periodikisht, në konsultim me Këshillin
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e SSHP-së ose ekipin e përbashkët, masat e
parandalimit dhe kontrollit për të përcaktuar nëse
ato kanë qenë adekuate për të shmangur ose
minimizuar rrezikun si dhe për të identifikuar dhe
zbatuar veprime korrigjuese për përmirësim të
vazhdueshëm.
• Vendosni dhe mbani shënime në lidhje me
dëmtimet, sëmundjet dhe incidentet që lidhen me
punën, ekspozimet e punëtorëve, monitorimin e
mjedisit të punës dhe shëndetin e punëtorëve.

Adaptimi i sistemit të menaxhimit
të SSHP-së në ndërmarrje, masat e
marra për të parandaluar përhapjen
e COVID-19.
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Sistemi i menaxhimit të SSHP-së në ndërmarrje,
është një grup politikash, procesesh dhe
procedurash të përdorura prej saj, për të siguruar
përmirësimin e vazhdueshëm të Sigurisë e
Shëndetit në Punë (SSHP)

• Hartoni politka përkatëse për menaxhimin e
COVID-19 në ndërmarrje.

Adaptoni qasjet për parandalimin e përhapjes së
COVID-19, në sistemin ekzistues të menaxhimit të
SSHP-së.

• Përfshini punëmarresit në të gjitha proceset e
menaxhimit të COVID-19.

Zbatoni strategjinë e bazuar në hierarkinë e
kontrolleve që i jep përparësi kontrolleve
inxhinierike dhe organizative për të
parandaluar transmetimin e sëmundjes.

• Hartoni dhe shpërndani një deklaratë të
angazhimit dhe përgjegjësive të menaxhmentit.

• Vlerësoni rrezikun në vendet e punës.
• Angazhoni stafin menaxhues të SSHP-së.

• Zbatoni masat parandaluese dhe mbrojtëse në
mënyrë efikase dhe koherente.

• Zhvilloni planin e gatishmërisë për parandalimin e
COVID-19 në vëndin e punës.
• Integroni këtë plan në planin ekzistues të SSHP-së
dhe në planin e vazhdueshmërisë së biznesit.
• Vendosni një mekanizëm monitorimi dhe
vlerësimi për të ndjekur zbatimin e strategjisë dhe
planit të parandalimit të virusit COVID-19.
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