
 
VENDIM PËR PLOTËSIMIN E VENDIMIT PËR MASAT E PARANDALIMIT TË 
DEPËRTIMIT DHE PËRHAPJES SË KORONAVIRUSIT COVID-19 ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 215 e datës 04.09.2020) 
  
 

              Në bazë të nenit 58 paragrafi 1 të Ligjit për mbrojtjen e popullsisë nga 
sëmundjet Infektive ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 66/04, 139/08, 
99/09, 149/14, 150/15 dhe 37/16) , Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në 
seancën e mbajtur më 3 shtator 2020, solli këtë: 
 

  
VENDIM 

VENDIM PËR PLOTËSIMIN E VENDIMIT PËR MASAT E PARANDALIMIT TË 
DEPËRTIMIT DHE PËRHAPJES SË KORONAVIRUSIT COVID-19  

  
Neni 1 

              Në Vendimin për masat për parandalimin e depërtimit dhe përhapjes së 
Koronavirusit COVID-19 ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 
62/20, 63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20, 109/20, 119/20, 
123/20, 125/20, 126/20, 134/20, 136/20, 140/20, 147/20, 153 / 20, 154/20, 156/20, 
157/20, 163/20, 166/20, 169/20, 170/20, 175/20, 180/20, 181/20, 185/20, 190/20, 
195/20, 201/20, 204/20, 208/20 dhe 212/20), në nenin 1, paragrafi 1, pika 1, pas 
paragrafit 17, shtohen gjashtë paragrafë të rinj 18, 19, 20, 21, 22 dhe 23 që thonë: 
 

              "Aktivitetet, mënyra e punës dhe kushtet në lidhje me veprimet e shkollave të 
mesme në të cilat realizohet arsimi profesional dhe trajnimi për realizimin e orëve 
praktike me prani fizike të nxënësve, zhvillohen me respektimin e detyrueshëm të 
Protokollit për veprimin në shkollat e mesme në të cilat realizohet arsimi dhe trajnimi 
profesional në Republikën e Maqedonisë së Veriut për realizimin e mësimit praktik me 
prani fizike të nxënësve në vitin shkollor 2020/2021 nga Komisioni për sëmundje 
infektive pranë Ministrisë për shëndetësi dhe nga Ministria e arsimit dhe shkencës, i cili 
jepet në Shtojcën 54 dhe është pjesë përbërëse e këtij vendimi. 
 

              Aktivitetet, mënyra e punës dhe kushtet që lidhen me realizimin e mësimit 
përmes angazhimit me punë, praktikën feriale, trajnimin praktik dhe ushtrimet e 
nxënësve te punëdhënësi zhvillohen me respektimin e detyrueshëm të Protokollit për 
masat parandaluese gjatë realizimit të mësimit përmes angazhimit me punë, praktikën 
feriale, trajnimin praktik dhe ushtrimet e nxënësve te punëdhënësi, të përcaktuar nga 
Komisioni për sëmundje infektive pranë Ministrisë së shëndetësisë dhe nga Ministria e 
arsimit dhe shkencës, i cili jepet në Shtojcën 55 ¹ dhe është pjesë përbërëse e këtij 
vendimi. 
 

              Aktivitetet, mënyra e punës dhe kushtet në lidhje me realizimin e të mësuarit të 
bazuar përmes angazhimit me punë, praktikën feriale, trajnimin praktik dhe ushtrimet e 
nxënësve te punëdhënësi në sektorin e makinerisë zhvillohen me respektimin e 



detyrueshëm të Protokollit për masat parandaluese gjatë realizimit të mësimit përmes 
angazhimit me punë, praktikës feriale, trajnimeve praktike dhe ushtrimeve për nxënësit 
te punëdhënësi në sektorin e makinerisë nga Komisioni për sëmundje infektive pranë 
Ministrisë së shëndetësisë dhe nga Ministria e arsimit dhe shkencës, i cili jepet 
në Shtojcën 56 ² dhe është pjesë përbërëse e këtij vendimi. 
 

              Aktivitetet, mënyra e punës dhe kushtet në lidhje me realizimin e mësimit të 
bazuar në angazhimit me punë, praktikën feriale, trajnimin praktik dhe ushtrimet e 
nxënësve te punëdhënësi në sektorin e bujqësisë, peshkatarisë dhe veterinarisë 
zhvillohen me respektimin e detyrueshëm të Protokollit për masat parandaluese gjatë 
realizimit të mësimit përmes angazhimit me punë, praktikës praktike, trajnimit praktik 
dhe ushtrimeve të nxënësve te punëdhënësi në sektorin e bujqësisë, peshkatarisë 
dhe veterinës, të përcaktuar nga Komisioni për sëmundjet infektive pranë Ministrisë së 
shëndetësisë dhe nga Ministria e arsimit dhe shkencës, i cili jepet në Shtojcën 57 ³ dhe 
janë pjesë përbërëse e këtij vendimi. 
 

              Aktivitetet, mënyra e punës dhe kushtet në lidhje me realizimin e mësimit 
përmes angazhimit me punë, praktikës feriale, trajnimit praktik dhe ushtrimeve të 
nxënësve te punëdhënësi në sektorin e kimisë dhe teknologjisë zhvillohen me 
respektimin e detyrueshëm të Protokollit për masat parandaluese gjatë realizimit të 
mësimit përmes angazhimit me punë, praktikës feriale, trajnimit praktik dhe ushtrimeve 
të nxënësve te punëdhënësi në sektorin e kimisë dhe teknologjisë, të përcaktuar nga 
Komisioni për sëmundjet infektive në Ministrinë e shëndetësisë dhe nga Ministria e 
arsimit dhe shkencës, i cili jepet në Shtojcën 58 ⁴ dhe janë pjesë integrale e këtij 
vendimi. 
 

              Aktivitetet, mënyra e punës dhe kushtet në lidhje me realizimin e mësimit 
përmes angazhimit me punë, praktikës feriale, trajnimit praktik dhe ushtrimeve të 
nxënësve te punëdhënësi në sektorin e shërbimeve personale zhvillohen me 
respektimin e detyrueshëm të Protokollit për masat parandaluese gjatë realizimit të 
mësimit përmes angazhimit me punë, praktikës feriale, trajnim praktik dhe ushtrimeve 
për nxënësit te punëdhënësi në sektorin e shërbimeve personale, të përcaktuar nga 
Komisioni për sëmundjet infektive në Ministrinë e shëndetësisë dhe nga Ministria e 
arsimit dhe shkencës, i cili jepet në Shtojcën 59 ⁵ dhe janë pjesë përbërëse e këtij 
vendimi. " 
 

Neni 2 

  
Ky vendim hyn në fuqi ditën e shpalljes në "Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut". 
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3 shtator viti 2020                                     Republikës së Maqedonisë së Veriut të Republikës së Maqedonisë Veriore, 



 

  Shkupi                                                                Zoran Zaev, n.p.  Zoran Zaev, s.r. 

  
  

 

³ Shtojca numër 57 
 

Protokollit për masat parandaluese gjatë realizimit të mësimit përmes angazhimit 
me punë, praktikës praktike, trajnimit praktik dhe ushtrimeve për nxënësit te 
punëdhënësi në sektorin e bujqësisë, peshkatarisë dhe veterinës 
 
 
Me këtë protokoll rregullohet mënyra e veprimit të punëdhënësve dhe nxënësve në 
kushte të pandemisë nga KOVID-19 gjatë realizimit të mësimit përmes angazhimit me 
punë, praktikës feriale, trajnimit praktik dhe ushtrimeve te punëdhënësi në sektorin e 
bujqësisë, peshkatarisë dhe veterinarisë. 
 

1. Punëdhënësi te i cili realizohet mësimi përmes angazhimit me punë, praktika feriale, 
trajnimi praktik dhe ushtrimet është i detyruar që çdo nxënësi ti sigurojë pajisje 
mbrojtëse personale dhe udhëzime për përdorimin e rregullt të tyre si dhe ti ndërmerr të 
gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur maksimalisht nxënësit dhe mentorët e tyre, 
nga njëra anë, dhe punonjësit e tyre nga ana tjetër. 
 

2. Shkolla, punëdhënësi dhe nxënësi / prindi / kujdestari lidhin kontratën për realizimin e 
mësimit përmes angazhimit me punë, praktikën feriale, trajnimin praktik dhe ushtrimeve 
te punëdhënësi. E njëjta duhet të plotësohet me dispozita që rregullojnë realizimin e 
trajnimit në kushte të pandemisë nga KOVID-19. 
 

3. Implementohet angazhim fleksibil i punës nga të gjithë pjesëmarrësit në procesin 
mësimorë (orari i punës, mundësia për realizimin në distancë, puna nga 
shtëpia, realizimi në blloqe etj.) gjatë mësimit të bazuar përmes angazhimit me punë, 
praktikës feriale, trajnimit praktik dhe ushtrimeve në kushte të pandemisë nga KOVID-
19. 
 

4. Çdo nxënës i cili realizon mësimin përmes angazhimit me punë, praktikën feriale, 
trajnimin praktik dhe ushtrimet te punëdhënësi (në tekstin e mëtejmë: nxënësi) është i 
detyruar të nënshkruajë deklaratën me të cilën zotohet për respektim të plotë dhe të 
tërësishëm të të gjitha masave dhe rekomandimeve (të deritanishme dhe të ardhme) të 
dhëna nga institucionet kompetente dhe nga organizata e që janë në lidhje me gjendjet 
aktuale të shkaktuara nga Koronavirusi KOVID-19,  të gjitha me qëllim që të sigurojnë 
mbrojtjen personale dhe kolektive, por edhe si një nxitje shtesë që nxënësit 
maksimalisht të përpiqen për të përmbushur të gjitha masat dhe rekomandimet. Për 
nënshkrimin dhe për përmbajtjen e deklaratës njoftohen prindërit / kujdestarët. Nëse 
nxënësi nuk i përket moshës së pjekur, deklarata nënshkruhet nga prindi ose kujdestari 



i nxënësit. Çdo mentor ose përfaqësues i kompanisë / organizatës që është në 
komunikim të drejtpërdrejtë dhe të vazhdueshëm me nxënësit, duhet të kujdeset për 
respektimin e plotë dhe të denjë të masave dhe rekomandimeve të përcaktuara dhe të 
alarmojë për çdo shkelje eventuale. 
 

5. Nxënësit dhe kompanitë në të cilat zhvillohet procesi i mësimit gjatë angazhimit me 
punë, praktika feriale, trajnimi praktik dhe ushtrimet, janë të detyruar që të respektojnë 
masat universale për parandalimin e bartjes së KOVID-19 të cilat zbatohen për të gjitha 
vendet e punës dhe për të gjithë personat në vendet e punës, përkatësisht për 
punëdhënësit, udhëheqësit, punonjësit, kontraktorët, klientët dhe vizitorët, dhe të cilat i 
përfshijnë masat e mëposhtme: 
 
 

- Higjiena e duarve që nënkupton larjen e rregullt dhe të plotë të duarve me ujë dhe 
sapun ose dezinfektimin e duarve me mjete të dezinfektimit në bazë të alkoolit, para 
fillimit të punës, para ngrënies, gjatë aktiviteteve dhe nevojave të punës, pas shkuarjes 
në tualet, pas kontaktit me sekrecionet, jashtëqitjet dhe lëngjet trupore, pas kontaktit me 
objekte potencialisht të ndotura (doreza, rroba, maska, peceta të shfrytëzuara nga letra, 
mbeturina) dhe menjëherë pas heqjes së dorezave dhe pajisjeve të tjera mbrojtëse, 
para prekjes së syve, hundës ose gojës. Instalimi i stacioneve të higjienës për duart, të 
tilla si stacionet e larjes së duarve dhe spërkatësit e dezinfektimit të duarve në vende të 
dukshme në suaza të hapësirave të punës dhe deri te të njëjtit duhet të kenë qasje të 
gjithë nxënësit që realizojnë të mësuarit përmes angazhimit punues, praktikës feriale, 
trajnimit praktik dhe ushtrimeve; 
 

- Higjiena e frymëmarrjes nënkupton posedimi në dispozicion i  një numrit të 
mjaftueshëm të maskave mbrojtëse të fytyrës, vizirë (mbrojtës të fytyrës në tërësi), 
peceta letre dhe doreza mbrojtëse, si dhe kosha për mbeturina me kapak për 
deponimin higjienik të mbeturinave. 
 

Mentori / personi përgjegjës nga kompania / organizata përgjegjëse për realizimin e të 
mësuarit përmes punës, praktikës feriale, trajnimit praktik dhe ushtrimeve / punëdhënësi 
është i detyruar t’i përkujtojë nxënësit për detyrimin që të mbajnë maskën mbrojtëse në 
fytyrë dhe dorezat mbrojtëse si dhe tu tregojë mënyrën e vënies dhe përdorimit të 
rregullt të tyre. 
 

Mentori / personi përgjegjës nga kompania / organizata përgjegjëse për realizimin e të 
mësuarit përmes punës, praktikës feriale, trajnimit praktik dhe ushtrimeve, punëdhënësi 
është gjithashtu i detyruar që ti informojë nxënësit se nëse ndokush prej tyre është i 
sëmurë, ai nuk duhet të vijojë praktikën, por se duhet të paraqitet dhe të informojë 
mentorin / personin përgjegjës nga kompania / organizata përgjegjëse për realizimin e 
mësimit përmes angazhimit me punë, praktikën  feriale, trajnimin praktik dhe 
ushtrimet. Nëse ndonjë nxënës nuk ndihet mirë gjatë realizimit të praktikës, atij duhet ti 
sigurohet një maskë mjekësore dhe të merren masat e duhura që i njëjti të kthehet në 
shtëpi në mënyrë të sigurt. 
 



- Distancimi fizik, nënkupton sigurimin e distancës së nevojshme dhe të përcaktuar prej 
2 metrave si dhe shmangia e kontaktit fizik të drejtpërdrejtë me persona të tjerë (p.sh. 
përqafimi, prekja, shtrirja e dorës) në mënyrë që të ruhet rendi i distancës 
fizike. Nxënësit janë të detyruar që të mbajnë distancë fizike në përputhje me dispozitat 
ligjore në fuqi në suaza të hapësirave të përbashkëta siç janë hyrjet dhe daljet, vendet 
ku mund të mblidhen të punësuarit dhe nxënësit. 
 

6. Nxënësit që nuk ndihen mirë ose ato te të cilët shfaqen simptoma që korrespondojnë 
me KOVID-19 duhet të qëndrojnë në shtëpi, të vetë izolohen dhe të kontaktojnë me 
stafin mjekësorë ose me linjën lokale të informacionit në lidhje me KOVID-19 për 
këshilla. 
 
7. Matja e temperaturës së nxënësve përpara hyrjes në kompani ose në stacionin 
veterinar si dhe gjatë largimit të tyre nga vendi i punës nëse manifestojnë rritjen e 
temperaturës prej 37 gradë. 
 

8. Respektimi i procedurave të standardizuara operative për menaxhimin e një personi i 
cili do të sëmuret gjatë realizimit të praktikës, dhe për të cilin ekzistojnë dyshime se 
posedon KOVID-19, përfshirë edhe akomodimin e personit në një hapësirë izolimi, duke 
kufizuar numrin e personave që kanë kontakte me të, përdorimi i pajisjeve mbrojtëse 
personale si dhe pastrimi dhe dezinfektimi i vazhdueshëm. Kontaktimi i detyrueshëm 
me epidemiologun rajonal për të lehtësuar monitorimin e kontakteve. Njerëzit që kanë 
qenë në kontakt të afërt në vendin e punës me nxënësit i cili lëngon nga KOVID 19 që 
dëshmohet me testime të konfirmuara laboratorike, pas vlerësimeve nga ana e 
epidemiologut lokal duhet të vendosen në izolim shtëpiak për një periudhë prej 14 
ditëve nga kontakti i fundit me atë person. 
 

A) Mënyra e veprimit nëse nxënësi gjendet në vendin ku realizohet mësimi përmes 
angazhimit me punë, praktika feriale, trajnimi praktik dhe ushtrimet 
 

Çdo nxënës i cili përjeton shenjat dhe simptomat e KOVID-19, të tilla si dhimbje, rritje të 
temperaturës trupore, kollitje ose frymëmarrje të vështirë, derisa qëndron në vendin ku 
realizohet mësimi përmes angazhimit me punë, praktika feriale, trajnimi praktik dhe 
ushtrimet në suaza të kompanisë / organizatës ose stacionit veterinar, duhet të largohet 
menjëherë nga personat e tjerë që gjenden në hapësirën e punës, të informojnë 
mentorin / personin përgjegjës nga kompania / organizata i cili është përgjegjës për 
realizimin e mësimit përmes angazhimit me punë, praktikën feriale, trajnimin praktik dhe 
ushtrimet ose punëdhënësin, të largohen drejtpërdrejt në shtëpi, për tu vetë izoluar dhe 
për të njoftuar menjëherë mjekun amë. Derisa të largohet për në shtëpi, nxënësi duhet 
të qëndrojë mënjanë, të paktën 2 (dy) metra larg nga personat e tjerë, dhe të mbulojë 
hundën dhe gojën me maskë ose pecetë për përdorim të njëfishtë. Pas përdorimit, 
peceta duhet të mbahet në xhep. Nxënësi duhet të mbajë doreza mbrojtëse. Deri në 
shtëpi, nxënësi duhet të dërgohet përmes mjetit të tij të transportit nga ana e anëtarit të 
familjes së tij. Nëse nxënësi nuk ndihet mirë, në masë që duhet të thirren shërbimet e 
urgjencës mjekësore, atëherë menjëherë thirren shërbimet e urgjencës mjekësore 
në numrin e telefonit 194. 



 
Mentori / personi përgjegjës nga kompania / organizata përgjegjëse për realizimin e të 
mësuarit përmes punës, praktikës feriale, trajnimit praktik dhe ushtrimeve ose 
punëdhënësi duhet të plotësojë menjëherë formularin me të dhënat për personin e 
dyshuar për KOVID-19, si dhe personat të cilët kanë qenë në afërsi të drejtpërdrejtë me 
të (hapësira e punës) dhe ti informojë: shkollën, përkatësisht arsimtarin përgjegjës për 
realizimin e mësimit përmes punës, praktikën feriale, trajnimin praktik dhe ushtrimet për 
gjendjen e nxënësit si dhe shërbimin për epidemiologji pranë qendrës rajonale për 
shëndetin publik. Shërbimi i epidemiologjisë do të kryejë inspektime / anketime 
epidemiologjike / në terren dhe do të kryej vlerësimin e rrezikut, pas kësaj do të 
përcaktojë personat që do të vendosen nën mbikëqyrje mjekësore për izolim shtëpiak 
përmes aktvendimit nga Inspektorati shtetëror sanitar dhe shëndetësor. Arsimtari duhet 
menjëherë ti informojë prindërit për të marrë nxënësin nga vendi ku realizohet të 
mësuarit përmes angazhimit me punë, praktika feriale, trajnimi praktik dhe ushtrimet. 
 

Personat që kanë qenë në afërsi të drejtpërdrejtë me nxënësin e sëmurë gjithashtu 
duhet të shkojnë në shtëpi menjëherë, të vetë izolohen dhe të njoftojnë menjëherë 
mjekun e tyre amë. 
 

Procesi i punës, nëse zhvillohet në stacionin veterinar, do të vazhdojë pas një pastrimi 
dhe të plotë mekanik dhe pas dezinfektimit të kryer nga ana e institucionit të autorizuar 
për realizimin e dezinfektimit, dezinsektimit dhe deratizimit me qëllim të parandalimit 
dhe evitimit të sëmundjeve infektive. 
 

 

B) Mënyra e veprimit nëse nxënësi nuk gjendet në vendin ku realizohet mësimi përmes 
angazhimit me punë, praktika feriale, trajnimi praktik dhe ushtrimet (përkatësisht i njëjti 
gjendet shtëpi ose diku tjetër) 
 

Në rastet kur nxënësi nuk gjendet në vendin ku realizohet mësimi përmes angazhimit 
me punë, praktika feriale, trajnimi praktik dhe ushtrimet, duhet të informojë mentorin / 
personin e tij përgjegjës nga kompania / organizata përgjegjëse për realizimin e të 
mësuarit përmes punës, praktikës feriale, trajnimit praktik dhe ushtrimeve / 
punëdhënësin se ka qenë në kontakt me një rast të konfirmuar ose të mundshëm të 
KOVID-19, me një person të udhëzuar në izolim ose në rastet kur te i njëjti janë shfaqur 
simptoma të KOVID-19. Mentori / personi përgjegjës i nxënësit nga kompania / 
organizata përgjegjëse për realizimin e të mësuarit përmes punës, praktikës feriale, 
trajnimit praktik dhe ushtrimeve, punëdhënësi duhet të kërkojë informacionet vijuese: 
 
 
 
 
- nëse personi ka qenë në kontakt me një rast të konfirmuar ose të mundshëm të 
KOVID-19 ose me një person në izolim; 
- nëse jo, të sqarojë përse personi është i shqetësuar; 
- vallë te personi janë shfaqur simptoma të KOVID-19; 



- nëse po, vallë personi është paraqitur te mjeku i tij amë dhe se çfarë i ka rekomanduar 
ai, dhe 

- të ofrojë të dhëna për kontakte. 
 

Pastaj mentori / personi përgjegjës nga kompania / organizata përgjegjëse për 
realizimin e të mësuarit përmes punës, praktikës feriale, trajnimit praktik dhe ushtrimeve 
/ punëdhënësi do ta informojë nxënësin që të qëndrojë në shtëpi deri në njoftimin e 
radhës nga shkolla dhe do të informojë shkollën për gjendjen e nxënësit. 
 

9. Është e drejtë dhe obligim i çdo nxënësi që të kujdeset për sigurinë dhe shëndetin e 
tij dhe për sigurinë dhe shëndetin e të tjerëve që punojnë me të dhe të personave që 
preken nga aktivitetet e tij, në përputhje me trajnimet dhe udhëzimet e dhëna nga ana e 
mentorit / personit përgjegjës nga kompania / organizata përgjegjëse për realizimin e të 
mësuarit përmes punës, praktikës feriale, trajnimit praktik dhe ushtrimeve dhe nga 
punëdhënësi te i cili realizohet mësimi përmes angazhimit në punë, praktika feriale, 
trajnimi praktik dhe ushtrimet. 
 

10. Për nxënësit, të cilët gjatë mësimit përmes punës, praktikës feriale, trajnimit praktik 
dhe ushtrimeve kanë siguruar një vakt ushqimi ose sjellin ushqimin me vete, mbajtja e 
maskës për mbrojtje personale të personit është e detyrueshme edhe në vendin ku 
konsumohet ushqimi, me përjashtim të periudhës kur konsumohet ushqimi. Pas 
përfundimit të ushqimit, maska duhet të vendoset menjëherë në fytyrë. 
 
11. Orarin e nxënësve për çdo javë pune e përpilon mentori / personi përgjegjës nga 
kompania / organizata përgjegjëse për realizimin e mësimit përmes angazhimit në punë, 
praktikën feriale, trajnimin praktik dhe ushtrimet në bashkëpunim me arsimtarin e 
mësimit gjatë angazhimit punues, praktikës feriale, trajnimit praktik dhe të ushtrimeve, 
kurse numri i nxënësve është i kufizuar në numrin optimal që lejon respektimin e 
detyrimeve për distancën fizike, në varësi të kushteve të punës që mundësohen te 
punëdhënësi, kapaciteteve të disponueshme për realizimin e praktikës dhe në varësi 
prej gjendjeve dhe vlerësimeve momentale. 
 
12. Ndalohet grupimi i nxënësve gjatë realizimit të mësimit përmes punës, praktikës 
feriale, trajnimit praktik dhe ushtrimeve. 
 

13. Gjatë çdo ore të mësimit gjatë realizimit të mësimit përmes punës, praktikës feriale, 
trajnimeve praktike dhe ushtrimeve, nëse të njëjtit realizohen në stacion veterinar, 
realizohet ajrosja, në përputhje me protokollet e përgjithshme dhe protokollet për 
realizimin e veprimtarisë. 
 
 

14. Pas përfundimit të mësimit përmes angazhimit në punë, praktikës feriale, trajnimit 
praktik dhe ushtrimeve, stacioni veterinar ajroset dhe dezinfektohet me mjete që kanë 
veprim kundër viruseve në përputhje me udhëzimet e prodhuesit dhe rekomandimet e 
përgjithshme për dezinfektimin e sipërfaqeve të punës dhe të hapësirave për mbrojtje 
nga koronavirusi KOVID-19 . 



 
15. Punëdhënësi themelon kanale efektive për komunikim dhe shkëmbim të 
informacioneve me arsimtarët, prindërit / kujdestarët duke mbajtur llogari për zvogëlimin 
e kontaktit fizik midis pjesëmarrësve në trajnim. 
 
16. Punëdhënësi duhet të sigurojë përfshirjen e nxënësve me nevoja të veçanta 
arsimore në realizimin e të mësuarit përmes angazhimit në punë, praktikën feriale, 
trajnimin praktik dhe ushtrimet, duke siguruar mbështetje nga punëdhënësi, arsimtari 
përgjegjës për realizimin e të mësuarit përmes angazhimit në punë, praktikën feriale, 
trajnimet praktike dhe ushtrimet dhe mentori / personi përgjegjës nga kompania / 
organizata përgjegjëse për realizimin e të mësuarit përmes punës, praktikës feriale, 
trajnimit praktik dhe ushtrimeve. Për nxënësit me nevoja të veçanta arsimore, vlejnë po 
të njëjtat rekomandime që zbatohen për distancën fizike dhe mirëmbajtjen e higjienës 
personale, si dhe masa të tjera universale për të parandaluar transmetimin e KOVID-19. 

  

  

 


