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

KOMISIONI I PAVARUR I KUALIFIKIMIT 

 

 

PROTOKOLLI DHE MASAT ORGANIZATIVE PËR KUFIZIMIN E PËRHAPJES 

SË “COVID-19” GJATË USHTRIMIT TË VEPRIMTARISË SË KOMISIONIT TË 

PAVARUR TË KUALIFIKIMIT 

 

Me qëllim që të garantohet vijimësia normale e punës dhe e veprimtarisë së Komisionit të 

Pavarur të Kualifikimit, si dhe të garantohen standardet dhe parimet e procesit të rregullt ligjor, 

përgjatë situatës së epidemisë “Covid-19” e në vazhdim, si dhe në zbatim të Kushtetutës së 

Republikës së Shqipërisë, të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të nenit 42, pika 1 të ligjit nr. 45/2019 “Për 

emergjencat civile”, veprimtaria e Komisionit dhe e stafit të do të zhvillohet sipas këtij 

protokolli: 

I. Masat e higjienës dhe të distancimit social në institucion 

 

1. Stafi dhe anëtarët e Komisionit duhet të zbatojnë rregullat për masat e higjienës dhe të 

distancimit social, në përputhje me rekomandimet dhe protokollet e miratuara nga 

Instituti i Shëndetit Publik (ISHP), në funksion mbrojtjes së shëndetit për parandalimin 

dhe kufizimin e transmetimit të infeksionit Covid-19, në ambientet ku zhvillojnë 

veprimtarinë.   

2. Përpara se të hyjë në institucion çdo punonjës dhe anëtar i Komisionit, duhet t’i 

kontrollohet temperatura me anë të termometrave të posaçëm për matjen në distancë 

dhe më pas të lejohet ose jo hyrja në institucion.   

3. Hyrja në institucion e çdo punonjësi, staf i Komisionit ose jo, duhet të bëhet nëpërmjet 

tunelit të dezinfektimit”. 

4. Çdo punonjës dhe anëtar i Komisionit duhet të pajiset nga institucioni dhe duhet të 

përdorë mjetet mbrojtëse për shëndetin, maska higjienike dhe doreza, si barrierë fizike 

për parandalimin dhe minimizimin/kufizimin e përhapjes së infeksionit në ambientet 

ku punojnë.  

5. Në ambientet e brendshme të Komisionit dhe ato të përbashkëta të punës (holle, shkallë 

dhe korridore) duhet të përdoren dezinfektantët-antibakterial me bazë alkooli jo më pak 

se 60% përpara se të kontaktojnë me njëri-tjetrin dhe në aparatet e posaçme me 

solucione dezinfektant-antibakterial. 

6. Gjatë kohës së punës në institucion, çdo punonjës duhet të zbatojë rregullat e higjienës 

për larjen e shpeshtë të duarve me sapun, tharjen me peshqirë njëpërdorimësh, hedhjen 

e tyre në kosha të mbyllur për eleminimin dhe mospërhapjen e mbjetjeve, si dhe të bëjë 

dezinfektimin e duarve dhe të sipërfaqes së pajisjeve dhe mjeteve që përdor në postin e 

tij të punës.  

7. Stafi i Komisionit është i detyruar të respektojë informacionin e afishuar brenda 

institucionit me rregullat për higjienën dhe distancimin fizik prej 2 metra nga njëri-

tjetri. 
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8. Distanca prej 2 metra duhet të respektohet në zyra dhe në ambientet e përbashkëta si 

holle, korridore, salla mbledhjeje, përfishirë dhe në postet e punës të punonjësve të 

vendosur nëpër zyra, sipas një grafiku të përditshëm të koordinuar.   

9. Gjatë punës dhe në rast takimesh/mbledhjeje pune, çdo punonjës duhet të respektojë 

gjithashtu rregullat/praktikat e etikës respiratore, kollitjes e tështitjes nëpërmjet vënies 

së bërrylit përpara gojës dhe hundës apo përdorimit të shamive njëpërdorimshe. 

10. Shërbimi i pastrimit dhe i dezinfektimit të ambjenteve të brendshme, i pajisjeve të 

zyrave, dorezave dhe suprinave të dyerve, tryezave, dhe mjeteve të punës, duhet të 

bëhet nga sanitaret e institucionit me solucionet e pastrimit dhe të dezinfektimit, përpara 

dhe pas përfundimit të punës.   

11. Administrata e shërbimeve mbështetëse duhet të sigurojë mbarëvajtjen e punës në 

institucion, të mbikëqyrë zbatimin e këtyre masave, si dhe të sigurojë funksionimin e 

sistemit të ajrosjes dhe të ventilimit, furnizimin e vazhdueshëm me mjete mbrojtëse dhe 

produkte higjienike. 

12. Në rast se një anëtar i Komisionit ose i stafit të tij (apo anëtar ose staf i ONM-së), 

rezulton me simptoma apo i infektuar me “Covid-19”, njoftohen menjëherë autoritetet 

kompetente të shëndetësisë dhe zbatohen drejtpërdrejt masat dhe protokollet e 

karantinës dhe të gjurmueshmërisë të miratuara nga autoritetet shtetërore.  

 

 

II. Masat organizative për zhvillimin e veprimtarisë së Komisionit në seancat 

publike dëgjimore dhe ato të vendimmarrjes.  

 

1. Komisioni i Pavarur i Kualifikimit do t’u mundësojë dhe do të ndihmojë pjesëmarrësit 

në seancat publike dhe përfaqësuesit e mediave të kryejnë detyrën, duke u bërë pjesë e 

seancave dëgjimore publike, duke garantuar për të gjithë ambient të përshtatshëm dhe 

të sigurt.  

2. Pjesëmarrësit në seancat publike, qytetarë dhe përfaqësues të medias duhet të 

informohen dhe të sigurohen paraprakisht që të jenë të pajisur me maska dhe doreza, të 

respektojnë masat e higjienës dhe distancimin fizik prej 2 metra, në të kundërt ndalohet 

rreptësisht hyrja e tyre në séance publike.   

3. Pjesëmarrësit duhet të respektojnë praktikat e etikës respiratore, kollitjes e tështitjes 

nëpërmjet vënies së bërrylit përpara gojës dhe hundës apo përdorimit të shamive 

njëpërdorimshe. 

4. Në hyrje të sallës së Pallatit të Koncerteve, Komisioni afishon një informacion/poster 

me rregullat e higjienës dhe të distancimit fizik, një kontenitor me solucion 

dezinfektant-antibakterial për duart, si dhe një termometër të posacëm për matjen në 

distancë të temperaturës për secilin pjesëmarrës.  

5. Stafi i Komisionit merrr masat që, 30 minuta përpara fillimit të seancës dëgjimore: 

 

a) çdo pjesëmarrës të kontrollohet sipas këtyre rregullave dhe më pas të orientohet për 

t’u vendosur në sallë.  

b) ulëset në panelin e Komisionit, të ONM-së, subjektit të rivlerësimit/përfaqësuesit 

ligjor të tij, si dhe ulëset e publikut dhe postet e medias të jenë të vendosura në 

distancë 2 m.  

c) tryezat dhe çdo pajisje në sallë duhet të jetë e pastruar dhe e dezinfektuar në 

përputhje me protokollet e miratuara anti “Covid-19”.  

d) pajisjet e fonisë dhe të audios (kufjet dhe mikrofonat) duhet të kenë veshje 

higjienike (kapuç) njëpërdorimshe për panelin dhe kabinën e përkthimit. 
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e) në kabinën e përkthimit nuk lejohet më shumë se 1 përkthyes dhe, në rast 

zëvendësimi të përkthyesit, veshjet (kapuçët) higjienikë njëpërdorimësh të kufjeve 

dhe mikrofonit hiqen dhe zëvendësohen për përkthyesin zëvendësues.  

f) salla e vogël në Pallatin e Koncerteve, që shërben si dhomë konsultimi e trupit 

gjykues në rast ndërprerjeje të seancës dëgjimore të jetë në kushte që të sigurojë 

distancimin fizik prej 2 metra.  

g) Koordinatori për mediat i KPK-së duhet të orientojë punonjësit e mediave dhe 

publikun për pozicionimin e tyre në sallën e seancave dëgjimore sipas 

rekomandimeve dhe protokolleve të ISHP-së dhe të këtij protokolli. 

6. Media, për shkak te funksionit dhe misionit të saj informues, do të jetë e avantazhuar 

për të marrë pjesë në seancë dëgjimore. Për shkak të situatës jo të zakonshme, shkaktuar 

nga pandemia “COVID-19”, përfaqësuesit e medias janë të lutur të paraqiten në sallë 

jo më vonë se 30 minuta përpara orarit të njoftuar nga Komisioni. 

7. Në kuadër të masave anti “COVID-19” prania e pjesëmarrësve nga media dhe publiku 

do të jetë e kufizuar (13 vende ulur dhe 7 vende për operatorët teknik të mediave). 

 

III. Masat organizative për mbledhjet e paneleve në Komision  

 

1. Mbledhjet e paneleve në sallën e mbledhjeve të Komisionit duhet të zhvillohen sipas 

protokollit të mëposhtëm: 

a) Komisioni merrr masat për të hartuar një grafik të mbledhjeve në panele, njoftimit 

të grafikut ONM-së, si dhe koordinon oraret për të garantuar kushtet optimale të 

higjienës dhe të distancimit fizik; 

b) Përpara dhe pas çdo takimi/mbledhje pune, duhet të kryehet pastrimi dhe 

dezinfektimi i sallës së mbledhjeve, sipërfaqet e tryezave, dorezat e dyerve dhe çdo 

pajisje të përdorur, duke e shënuar në një grafik të përditshëm kryerjen e këtij 

shërbimi. 

c) Mbledhjet në sallën e madhe dhe të vogël të mbledhjeve brenda Komisionit duhet 

të respektojnë këto masa: 

 

i) Në sallën e madhe të mbledhjeve lejohet pjesëmarrja në panel e përbërë nga 

trupi gjykues dhe maksimumi 1 anëtar i stafit të Komisionit dhe 1 vëzhguesi 

ndërkombëtar, i cili duhet të shoqërohet maksimumi nga 1 përkthyes dhe 1 

anëtar i stafit të ONM-së. 

ii) Në sallën e vogël të mbledhjeve lejohet pjesëmarrja në panele maksimumi 5 

persona, duke vendosur ndarës të tejdukshkëm plexiglass, në pjesën gjatësore të 

tryezës së mbledhjeve, duke respektuar masat e mësipërme.   

 

IV. Rregullat për hyrje-daljet e përfaqësuesve të institucioneve të tjera dhe të 

publikut. 

 

1. Hyrja e përfaqësuesve të institucioneve të tjera në Komision duhet të bëhet në përputhje 

me këtë prokotoll. 

2. Qytetarët do të vijojnë t’i dërgojnë denoncimet e tyre nëpërmjet postës ose on line, 

nëpërmjet faqes zyrtare të internentit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, në 

rubrikën e dedikuar “denoncime.kpk”.  

 

  


