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Bordi Menaxhues i K.R.U “Radoniqi”  SH.A. - Gjakovë, konmfor Ligjit Nr.  

04/L-161 për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, Rregullores së Brendshme mbi 

Mbrojtjen në Punë, Rregullores (MPMS) Nr. 03/2014 për Mënyrë n e 

Përgatitjes së Dokumentit për Vlerësimin e Riskut, Përmbajtjen e Tij , të  

dhënat mbi të cilat do të bazohet Vlerësimi i Riskut dhe mbajtja e evidencës 

nga Siguria dhe Shëndeti në Punë , si dhe të gjitha ligjeve të tjera,  

udhëzimeve administrative dhe rregulloreve në Kosovë të cilët i  rregullojnë 

këto çështje me qëllim të kryerjes së shërbimeve më me efikasitet dhe 

përgjegjësi , nxjerr këtë:  

RREGULLORE MBI VLERËSIMIN E RISKUT PËR TË GJITHA 

VENDET E PUNËS NË K.R.U. “RADONIQI” SH.A. 

Neni 1 

Dispozitat e Përgjithshme 

Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i masave për përmirësimin e shkallës së 

sigurisë dhe shëndetit të të punësuarve në punë. Me këtë rregullore përcaktohet vlerësimi 

i riskut në lidhje me lëndimet në punë, sëmundjet profesionale, sëmundjet lidhur me 

punën  dhe çrregullimet lidhur me procesin e punës që mund të shkaktojnë efekte të 

dëmshme nga siguria dhe shëndeti i punonjësve, si dhe masat mbrojtëse të cilat 

punëdhënësi i përcakton me aktin për vlerësimin e riskut. 

Neni 2 

Përmbajtja e Vlerësimit të Riskut 

Vlerësimi i Riskut përmbanë karakteristikat e procesit të punës, identifikimin e burimit të 

riskut, përcaktimi kush mund të rrezikohet, me çfarë dhe si rrezikohet, dhe përcakton 
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masat e nevojshme dhe të domosdoshme për sigurinë dhe shëndetin në punë të 

punonjësve që duhet të ndërmerren dhe për t’i përparuar këto masa në pajtim me 

rivlerësimet që do të bëhen kohë pas kohe. 

Neni 3 

Njohja dhe Përcaktimi i Rreziqeve dhe Dëmtimeve 

1. Njohja dhe përcaktimi i rreziqeve dhe dëmtimeve në vendet e punës dhe mjedisin e 

punës bazohet në vëzhgimin dhe monitorimin e punës në vendin e punës, duke marrë 

informacione nga të punësuarit dhe burimet tjera, duke i definuar rreziqet dhe dëmtimet e 

mundshme. 

2. Përcaktimi i rreziqeve në vendin e punës dhe mjedisin e punës gjithmonë bazohet në 

rezultatet e inspektimeve profesionale dhe testimet e mjeteve të punës, kryerjen e 

testimeve për kushtet e mjedisit të punës, raportet për ekzaminimet parandaluese 

mjekësore të punonjësve, të dhënat për lëndimet në vendin e punës, sëmundjet 

profesionale dhe sëmundjet që lidhen  me punën, rezultatet e inspektimit nga inspektimet 

e kryera, udhëzimet për punë të sigurtë, dokumentacioni i paraparë për përdorim dhe 

mirëmbajtje, ose paketim, transportim, deponim, përdorim, shfrytëzim, shkatërrim, etj. 

Neni 4 

Vlerësimi i Dëmeve dhe Rrezikshmërisë në Vendet e Punës 

1. Vlerësimi i dëmeve dhe rrezikshmërisë në vendet e punës bëhet me qëllim të 

parandalimit të rrezikut, përfshirë ekspozimin e të punësuarve nga elementet e dëmshme 

dhe të rrezikshme për shëndetin dhe sigurinë në punë gjatë procesit të punës. 

2. Vlerësimi i riskut bazohet në analizat e probabilitetit të shfaqjes dhe shkallës së 

lëndimit të mundshëm në punë, dëmtimit të shëndetit ose sëmundjes së të punësuarit 

lidhur me punën në vendin e punës dhe ambientin e punës.  

3. Vlerësimi i riskut kryhet me zgjedhjen dhe zbatimin e metodave të përshtatshme, duke 

u bazuar në rreziqet dhe dëmtimet e njohura dhe të përcaktuara në listën e rreziqeve dhe 

dëmtimeve në ambientin e punës dhe në çdo vend të punës. 
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Neni 5 

Natyra e Rreziqeve dhe Dëmtimeve në Objektet Administrative 

1.Të punësuarit i ekspozohen një numri të madh të faktorëve të cilët dëmshëm veprojnë 

dhe ndikojnë në shëndetin dhe aftësinë punuese të tyre. Analiza e kushteve të punës 

tregon që shumë faktorë të ambientit të punës janë të llojllojshëm dhe të ndërlikuar, 

reaksionet fiziologjike të punonjësve si përgjigje ndaj ndikimit të këtyre faktorëve, po 

ashtu janë komplekse. Punonjësit në kuadër të Objekteve Administrative i’u ekspozohen 

në vendet e tyre të punës dëmeve dhe rreziqeve që ndërlidhen me ato vend pune. 

2. Dëmet që lindin në lidhje me karakteristikat e vendit të punës në Objektet 

Administrative, përfshijnë: 

 Pozitën e imponuar të trupit gjatë orarit të përcaktuar të punës 

 Iradiacionin (rrezatimin) nga ekrani i kompjuterit 

 Ndikimin e dritës artificiale e cila është prezente përgjatë punës 

 Puna me orar të zgjatur dhe intensitet të tepruar 

 Zhurma permanente 

2. Rreziqet që lindin në lidhje me karakteristikat e vendit të punës në Objektet 

Administrative të cilat kanë efekt negativ në kualitetin e punës, produktivitetin dhe 

efikasitetin në punë, si dhe në shëndetin e të punësuarve, përfshijnë: 

 Gjendjen psikike të punonjësve 

 Dëmtimin e shqisës së të pamurit, duke shkaktuar shpesh shkurtëpamësinë, 

largpamësinë dhe sëmundjet tjera të syve 

 Dëmtimin e shqisës së të dëgjuarit 

 Indisponimin, depresionin, monotoninë  të cilat jo rrallë mund të jenë shkaktar të 

lëndimeve në punë, për shkak të lodhjes dhe stërlodhjes 

 Shfaqjen e venave varikoze (venave të zgjeruara) në ekstremiteteve të poshtme 

shpesh të kombinuara me pezmatin e tyre 

 Hemorroidet, opstipacioni 
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 Deformitetet e sistemit kockor – nyjor, spondiloza të pjesës cervikale dhe  

lumbosakrale të kolonës vertebrale, poliartralgjija romatike – kronike, reumatoid 

artriti,  obeziteti, hipertensioni etj. 

Neni 6 

Natyra e Rreziqeve dhe Dëmtimeve në Njësitë Operative për Mirëmbajtjen e Rrjetit 

të Ujësjellësit dhe Kanalizimit, Inkasimit të Mjeteve në Terren 

1. Të punësuarit e angazhuar në mirëmbajtjn e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit në 

Njësitë Operative Gjakovë, Prizren dhe Rahovec me fshatrat përreth, janë në gjendje 

gatishmërie gjatë 24 orëve. Punonjësit në kuadër të Njësive Operative për Mirëmbajtjen e 

Rrjetit të Ujësjellësit dhe Kanalizimit, Inkasimit të Mjeteve në Terren i’u ekspozohen në 

vendet e tyre të punës dëmeve dhe rreziqeve që ndërlidhen me ato vend pune. 

2. Dëmet që lindin në lidhje me karakteristikat e vendit të punës në Njësitë Operative për 

Mirëmbajtjen e Rrjetit të Ujësjellësit dhe Kanalizimit, Inkasimit të Mjeteve në Terren 

përfshijnë: 

 Puna nën qiellin e hapur jashtë objektit, rrugëve të fshatrave dhe qyteteve ku 

ndodhë plasaritja e gypave apo gypave të ujësjellësit, të punësuarit i ekspozohen 

të reshurave atëmosferike, temperaturat e larta dhe të ulëta, erërave të ftohta, 

erërave të ngrohta 

 Ndikimin e rrezeve ultraviolete të diellit në sezonën pranverë – verë 

 Ajër ndotjet në ambientin punues 

 Zhurma e lartë - punonjësit e mirëmbajtjes i ekspozohen edhe zhurmës së 

automjeteve të cilat janë në qarkullim, si dhe gazrave toksik që pasojnë nga djegia 

e derivateve të naftës prej qarkullimit të automjeteve 

 Ndriçimit jo të mjaftueshëm gjatë kryerjes së punëve sidomos gjatë natës në 

sanimin e gypave të plasaritur të ujësjellësit, duke pasur parasysh frekuencën e 

ndërtimit të banesave pa skemën e rrjetit të ujësjellësit, me rastin e gropimit të 

thellë për fillimin e themelit të bazamentit të ndërtesës duke dëmtuar gypat e 

ujësjellësit, e ndonjëherë edhe të kanalizimit 

 Ngritjen e peshave të rënda (ngarkesa fizike) 
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 Pozita jo normale e trupit gjatë kryerjes së punëve 

 Punonjësit e ngarkuar me punë dhe detyra pune në cilësinë e inkasantëve 

ekspozohen në hapësirë pa mbulesë - rrugëve të qytetit dhe fshatrave duke ecur në 

staza të gjata, duke qëndruar tërë kohën në këmbë, puna e shoqëruar me zhurmë, 

ajër ndotjet, nervozitet, me polemika dhe  kacafytje me shpenzues të ujit për 

shkak të mos gatishmërisë së tyre për pagesë, kushteve jo të volitshme 

meteorologjike dhe mundësia e ndodhjes së lëndimeve, aksidentet gjatë punës etj. 

2. Rreziqet që lindin në lidhje me karakteristikat e vendit të punës në Njësitë Operative 

për Mirëmbajtjen e Rrjetit të Ujësjellësit dhe Kanalizimit, Inkasimit të Mjeteve në Terren 

të cilat kanë efekt negativ në kualitetin e punës, produktivitetin dhe efikasitetin në punë, 

si  dhe në shëndetin e të punësuarve,  përfshijnë: 

 Çrregullimi i sistemit nervor qendror, endokrin, sistemit kardiovaskular, sistemit 

respirator, sistemit kockor – nyjor, sistemit digjestiv për shkak të konsumit të 

ushqimit të thatë në pjesët jo të mbuluara, shqisës së të pamurit, shqisës së të 

dëgjuarit, dëmtimin e lëkurës, lodhje, paraqitja e venave varikoze për shkak të 

qëndrimit në këmbë gjatë tërë orarit të punës dhe jashtë orarit të punës etj. 

 Punonjësit në kanalizim i ekspozohen infeksioneve të lëkurës, si dhe sëmundjeve 

parazitare ankilostomiaza. Infeksioni përmes lëkurës është shumë më i shpeshtë se 

sa ai peroral. Larva kryesisht depërton përmes lëkurës të këmbëve ose duarve dhe 

pjesëve tjera jo të mbuluara të trupit prej nga arrijnë në qarkullimin e vogël të 

mushkërive dhe përmes bronshëve dhe trahës me aktin e përbirjes depërtojnë në 

lukth dhe zorrë. Për zhvillimin e parazitit më rëndësi është temperatura e lartë në 

kontinuitet dhe lagështia, si  dhe mungesa e kushteve higjenike për asgjësimin e 

larvave. Punonjësit në kanalizim, po ashtu mund të pësojnë nga sëmundja e 

Hepatit C, si dhe piodermisë – pezmatimit të lëkurës i shoqëruar me qelb.  

 Punonjësit e ngarkuar me punë dhe detyra pune në cilësinë e inkasantëve 

rrezikohen nga sëmundjet si vijojnë: venat varikoze të ekstremiteteve të poshtme, 

syndromaluballe (dhembje e boshtit kurrizor – pjesës së poshtme), spondylosis 

cervicalis (ndryshimet spondylotike të pjesës qafore të boshtit kurrizor), 

spondylosis lumbosacralis (ndryshimet spondylotike të pjesës lumbosakrale të 
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boshtit kurrizor), gastritis acuta (pezmatim akut i mukozës së lukthit), neurosis 

(neuroza), infectio trakti urinare (infektim i traktit urinar), laesio nervi cochaleares 

(dëmtim i nervit kohlear i cili pason me zvogëlim të të dëgjuarit dhe dëmtim të 

shqisës së dëgjuarit), bronchitis acuta (bronshit akut) , laryngotracheitis acuta 

(pezmatim akut i laringut dhe trahes), cephalea (kokëdhemje), hypertensio 

asterialis (shtypje e lartë e tensionit të gjakut), prostates acuta (pezmatim akut i 

prostates), polyarthralgiachronica rheumatica (dhembje të të gjitha nyjeve të vogla 

dhe të mëdha në bazë reomatike me karakter kronik – të përhershëm) , rheumatuid 

arthritis (pezmatimi reumatoid i nyjeve) etj. 

Neni 7 

Natyra e Rreziqeve dhe Dëmtimeve në Stacionin e Filtrimit 

1. Punonjësit e punësuar në vendet e punës ku përpunohet uji, në fakt të punësuar në 

Stacionin e Filtrimit i ekspozohen dëmeve dhe rreziqeve që ndërlidhen me ato vend pune, 

siç janë kemikalet e ndryshme - ndër këto kemikale më i rrezikshmi për shëndetin e 

punonjësve është klori në gjendje të gaztë dhe të lëngët, i cili mund të jetë edhe 

vdekjeprurës. Klori është gaz, me ngjyrë të verdhë - të gjelbërt me erë të ashpër 

ngacmuese, nuk është ndezës në ajër, por kimikisht reagon me shumë materie dhe në 

kontakt me ato materie mund të shkaktojë zjarr ose eksplodim Nën ndikimin e shtypjes së 

lartë kalon në gjendje të lëngët dhe ruhet në boca të çelikta, të cilat mund të përballojnë 

shtypjen prej 22 atëmosferë. Një kilogram i klorit të lëngët mundëson dhënien 

përafërsisht të 300 litrave të gazit. Klori përfitohet me elektrozen e Natrium Klorit. Klori 

përdoret me të madhe në industri, si dhe përdoret shumë për dezinfektimin e ujit të 

pijshëm dhe ujërave të zeza në qytete, baseneve për larje dhe notim, për zbardhimin e 

pambukut, letrës për përfitimin e preparateve për dezinfektim. Po ashtu klori përdoret për 

përfitimin e hidrokarbureve të klorueme me ndihmën e katalizatorëve përkatës për 

përfitimin e polivinilkloritidit, gomës sintetike etj.  

2. Karboni aktiv pluhur i tretur në kadë të laboratorit përdoret në rastet kur uji i pijshëm i 

liqenit ka erë për ta neutralizuar erën. Aluminium Sulfati dhe Polielektrolitet në gjendje të 

ngurtë, ndërsa Aluminium Sulfati në formë të granulave treten në kadë dhe përdoren për 
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koagulim me çka nënkuptojmë që fundrinat inorganike dhe organike i lidhin duke 

formuar koagulime të cilat  me peshë specifike më të madhe se uji sedimentohen. Sot 

shumë më rrallë për këtë qëllim përdoret Fluori i Hekurit. Për filtrimin e ujit përdoret rëra 

e kuarcit e klasit të parë me madhësi prej 0.5 - 3mm.  

3. Të punësuarit e angazhuar në Stacionin e Filtrimit janë në gjendje gatishmërie gjatë 24 

orëve. Punonjësit në kuadër të Stacionit të Filtrimit i’u ekspozohen në vendet e tyre të 

punës dëmeve dhe rreziqeve që ndërlidhen me ato vende pune. 

3. Dëmet që lindin në lidhje me karakteristikat e vendit të punës në Stacionin e Filtrimit 

përfshijnë: 

 Punonjësit e ngarkuar me punë dhe detyra pune në Stacionin e Filtrimit i 

ekspozohen punës me ndërrime 

 Puna me kemikale të ndryshme 

 Ndriçimi gjatë natës artificial dhe jo i mjaftueshëm 

 Zhurma e lartë etj. 

4. Rreziqet që lindin në lidhje me karakteristikat e vendit të punës në Stacionin e Filtrimit 

të cilat kanë efekt negativ në kualitetin e punës, produktivitetin dhe efikasitetin në punë, 

si  dhe në shëndetin e të punësuarve,  përfshijnë: 

 Klorin i cili ka veprim ngacmues dhe shkakton djegie të mukozës së rrugëve të 

frymarrjes dhe kontraktimeve.  

 Rrjedha masovike e klorit të lëngët apo eksplodimit të rezervuarit me gaz, kur nuk 

ka shanse për largim të shpejtë nga mjedisi i rrezikshëm ndodh helmimi akut me 

klor ku për pasojë kemi një numër të madh të vdekjeve. Në ato raste punonjësit 

thithin koncentrime të larta të klorit të gaztë (100-1000 ppm) dhe për disa minuta 

për shkak të ndaljes së punës refleksivisht të qendrës për frymarrje i helmuari 

ngulfatet, fytyra – faqet mavijosen , tenton të ikë prej zonës së rrezikshme, mirëpo 

së shpejti humbë vetëdijen, përplaset në tokë dhe përfundon me vdekje 

 Sasitë e mëdha të klorit në ujë duke kaluar nëpër gypat e ujit ku janë prezente 

myshqet - biocina mundëson formimin e triholemetaneve që janë kancerogjene 

 Dëmtimi i shqisës së të pamurit 
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 Dëmtimi i shqisës së të dëgjuarit 

 Monotonia, poashtu lodhja dhe stërlodhja meqenëse natën e kalojnë pa gjumë, dhe 

kjo manifestohet me neurozë, indisponim, jo rrallë edhe me depresion si pasojë e 

lodhjes jo aq fizike sa mendore - psikike 

Neni 8 

Natyra e Rreziqeve dhe Dëmtimeve tek Diga dhe Liqeni 

1. Të punësuarit e angazhuar tek Diga dhe Liqeni janë në gjendje gatishmërie gjatë 24 

orëve. Punonjësit në kuadër të Digës dhe Liqenit i’u ekspozohen në vendet e tyre të punës 

dëmeve dhe rreziqeve që ndërlidhen me ato vende pune. 

2. Dëmet që lindin në lidhje me karakteristikat e vendit të punës tek Diga dhe Liqeni 

përfshijnë: 

 Punonjësit i ekspozohen kushteve jo të volitshme e meteorologjike, ajër ndotjeve, 

qëndrimit të gjatë në këmbë dhe pranë mbeturinave brigjeve të liqenit 

 Temperaturat tejet të larta gjatë verës, goditja e rrezeve ultraviolete të diellit, 

temperaturat tejet të ulëta gjatë dimrit 

 Lagështia e lartë e ajrit gjatë sezonës vjetore vjeshtë - verë, ndriçimit jo të 

mjaftueshëm në dhomën ku janë të përqendruar, daljeve të shpeshta jashtë 

dhomës për të kontrolluar anë e mbanë liqenin duke shëtitur brigjeve të liqenit, pa 

marrë parasysh kushtet meteorologjike të favorshme apo të disfavorshme për 

shëndetin e tyre 

 Pickime apo thumbime nga insektet e ndryshme 

3. Rreziqet që lindin në lidhje me karakteristikat e vendit të punës tek Diga dhe Liqeni të 

cilat kanë efekt negativ në kualitetin e punës, produktivitetin dhe efikasitetin në punë, si  

dhe në shëndetin e të punësuarve,  përfshijnë: 

 pakujdesia dhe sy qeltësia edhe ramje në Liqe duke përfunduar me fatalitet 

 kancere në lërkurë në pjesët e mbuluara të trupit nga të nxehtit tejet i lartë verës 

 mbërdhierje e pjesëve jo të mbuluara të trupit kur bën të ftohtit e madh-acar 
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 Pickime apo thumbime nga insektet e ndryshme që mundë të kenë përfundim fatal 

në qoftë se me urgjencë nuk intervenohet. Pra bëhet fjalë për shok anafilkatik-

pasqyrë klinike tejet dramatike pasi që i prekuri prej punonjësve reagon me një 

hipersenzibilitet ndaj pickimit nga insekti –grejza meqë liron materie helmuese të 

lëngët në mikrohapsira.  

 Të punësuarit që vuajnë nga epilepsia dhe gjendje tjera të sinkopës, diabeti, 

tuberkoloza, nguroza, psikozat latente, sëmundjet organike të sistemit nervor, 

arterioskleroza, hipertensioni, të pamurit e dobësuar dhe dëgjimit poashtu të 

dobësuar asesi nuk guxojnë të punojnë në këto vende pune të cekura më lartë, 

sepse punëdhënësi bënë shkelje ligjore dhe penalisht ndiqet. 

 Rreziku nga grupet diverzante, ato terroriste të helmojnë ujin dhe në këtë mënyrë 

të shkaktojnë një katastrofë të paparë njerëzore 

Neni 9 

Natyra e Rreziqeve dhe Dëmtimeve tek Njësia Punuese Trafostacioni dhe 

Mirëmbajtja e Pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike 

1. Të punësuarit e angazhuar tek Njësia Punuese Trafostacioni dhe Mirëmbajtja e 

Pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike janë në gjendje gatishmërie gjatë 24 orëve. Punonjësit 

në kuadër Njësisë Punuese Trafostacioni dhe Mirëmbajtja e Pajisjeve dhe Instalimeve 

Elektrike i’u ekspozohen në vendet e tyre të punës dëmeve dhe rreziqeve që ndërlidhen 

me ato vende pune. 

2. Dëmet që lindin në lidhje me karakteristikat e vendit të punës tek Njësia Punuese 

Trafostacioni dhe Mirëmbajtja e Pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike përfshijnë: 

 Qëndrimi në këmbë, puna me orar të zgjatur meqenëse janë në gatishmëri gjatë 24 

orëve, ecje në relacione jo të shkurta 

 Temperatura të larta dhe të ulëta varësisht prej sezonës vjetore, lagështisë së lartë 

apo të ulët të ajrit, puna në kushtet jo të volitshme meteorologjike 

 Zhurma e lartë, ndriçimi jo i mjaftueshëm gjatë punës, sidomos në ndërrimin e 

natës etj. 
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3.Rreziqet që lindin në lidhje me karakteristikat e vendit të punës tek Njësia Punuese 

Trafostacioni dhe Mirëmbajtja e Pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike të cilat kanë efekt 

negativ në kualitetin e punës, produktivitetin dhe efikasitetin në punë, si  dhe në 

shëndetin e të punësuarve,  përfshijnë: 

 Rreziku për jetën e punonjësve me përdorimin e energjisë elektrike është kontakti 

i drejtpërdrejtë me pjesët elektrike dhe pajisjet në tension, kontakti indirekt me 

pjesët elektrike dhe pajisjet në tension 

 Rreziku prej efekteve të temperaturave të larta të cilën e shkaktojnë pajisjet dhe 

instalimet elektrike etj (lidhjet e shkurta, eksplodimi, qarku elektrik ose shkëndijat 

elektrike, kabllot e zhveshura, të këputura) 

 Rreziqet nga rrufeja dhe pasojat nga zbrazja atmosferike  

 Rreziku nga ndikimet e dëmshme të elektricitetit elektrostatik dhe rreziqe të tjera 

që mund të paraqiten lidhur me përdorimin e energjisë elektrike të cilat jo rrallë 

përfundojnë me fatalitet dmth që janë vdekjeprurëse 

 Ndër pasojat më të shpeshta të cilat pasojnë nga rreziqet në lidhje me përdorimin 

e energjisë elektrike janë djegia e duarve, fytyrës, jo rrallë e sipërfaqes së trurit të 

shkallës së parë deri tek ajo më e rënda dhe shpesh vdekjeprurëse të shkallës së 

tretë.  

Neni 10 

Bashkëpunimi i Punëdhënësve në Zbatimin e Masave të Sigurisë dhe Shëndetit në 

Punë 

1.Punëdhënësit të cilët shfrytëzojnë të njëjtën zonë (hapësirë, lokale, rrugë, etj.) të punës, 

janë të detyruar që të bashkëpunojnë në zbatimin e masave që lidhen me sigurinë dhe 

shëndetin në punë, duke marrë parasysh natyrën e aktiviteteve të subjekteve punuese.  

2. Punëdhënësit duhet të koordinojnë aktivitetet e tyre për të krijuar kushte të sigurta dhe 

të shëndetshme në punë, dhe t’i informojnë të punësuarit ose përfaqësuesit e tyre për 

rreziqet.  
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Neni 11 

Detyrimet e Punëdhënësit për Zbatimin e Masave për Parandalimin e Aksidenteve 

në Punë dhe Sëmundje Profesionale 

 

1. Për garantimin e zbatimit të masave për të parandaluar aksidentet në punë dhe 

sëmundjet profesionale, punëdhënësi është i detyruar që të:  

1.1. mbikëqyrë punën dhe cilësinë e kryerjes së shërbimeve të personave ose të 

shërbimeve të jashtme të kontraktuara prej tij për sigurinë dhe shëndetin në punë;  

1.2. ndërmarrë masat për të siguruar materialet e nevojshme për informimin dhe trajnimin 

e të punësuarve dhe të vendosë shenja adekuate për siguri; 

1.3. sigurojë informimin e çdo të punësuari përpara fillimit të punës për rreziqet ndaj të 

cilave ai mund të ekspozohet në vendin e tij/saj të punës, si dhe për masat e nevojshme  

parandaluese dhe mbrojtëse;  

1.4. sigurojë që të punësuarit të jenë të pajisur me kualifikimet përkatëse profesionale;  

1.5. sigurojë funksionimin e vazhdueshëm dhe të duhur të sistemeve dhe mjeteve 

mbrojtëse, mjeteve të matjes dhe të kontrollit, si dhe të pajisjeve të diktimit, mbajtjes nën 

kontroll dhe neutralizimit të substancave të rrezikshme që lirohen gjatë zhvillimit të 

proceseve teknologjike;  

1.6. marrë në punë të punësuarin në bazë të ekzaminimit mjekësor të tij, në varësi të 

vendit të punës;  

1.7. lejojë përfaqësuesin e të punësuarve, me kërkesën e këtij të fundit, të marrë pjesë 

gjatë vizitës së inspektimit, si dhe në rastet e hetimit të ngjarjeve;  

1.8. lejojë të punësuarin të marrë pjesë në inspektimin dhe hetimin e ngjarjeve, me 

kërkesën e inspektorit të punës;  

1.9. ruajë të gjitha provat në vendngjarje ku ka ndodh aksidenti me pasojë vdekjeje, qoftë 

ky dhe kolektiv, me përjashtim të rasteve kur ruajtja e atyre provave në vendngjarje mund 

të shkaktojë një tjetër aksident;  
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1.10. sigurojë numër të mjaftueshëm të aparateve për fikjen e zjarrit dhe të njëjtat të jenë 

me mbushje adekuate sipas llojit të shkaktarit të zjarrit;  

1.11. mbajë në gjendje të rregullt dhe t’i rimbushë në afate të caktuara të cilat shënohen 

në tiketën e vendosur në aparat;  

1.12. vendosë në vende të përshtatshme aparatet për fikjen e zjarrit;  

1.13. instalojë hidrantë në subjektet punuese ku ka rrezik të shtuar për shpërthimin e 

zjarrit dhe ku konsiderohet që aparatet për fikjen e zjarrit nuk janë të mjaftueshme;  

1.14. vendosë hidrantet në vende të dukshme, të përshtatshme dhe duhet të jenë në 

gjendje të rregullt për përdorim në çdo kohë;  

1.15. të shënojë qartë ndalimin e pirjes së duhanit në vendet e punës dhe në vende 

publike;  

1.16. pajisë të punësuarit, në mënyrë të detyrueshme, me pajisje mbrojtëse individuale, të  

sigurojë mirëmbajtjen e tyre dhe të respektojë afatet e skadimit të përdorimit të tyre. 

Neni 12 

Detyrimet e të Punësuarit 

 

1. Çdo i punësuar ka përgjegjësi të përkujdeset për sigurinë dhe shëndetin e vet dhe të 

personave të tjerë në punë, në përputhje me trajnimin dhe udhëzimet që i janë dhënë nga 

punëdhënësi.  

2. Në përputhje me trajnimin, udhëzimet e dhëna nga punëdhënësi, doracakët, udhëzimet 

dhe rregulloret teknike, i punësuari është i detyruar të:  

2.1. përdorë me korrektësi makineritë, aparaturat, veglat, pajisjet e transportit mjetet tjera 

për punë dhe të veprojë me kujdes me substancat e rrezikshme;  

2.2. përdorë me korrektësi pajisjet mbrojtëse individuale të vëna në dispozicion të tyre 

dhe pas përdorimit t’i rikthejë ato në vendin që është planifikuar për ruajtjen e tyre të 

sigurt;  

2.3. mos nxjerrë jashtë shërbimit, të ndryshoj ose të zhvendosë arbitrarisht mekanizmat e  

sigurisë të montuara në makineri, aparatura, vegla, impiante, ndërtesa dhe t’i përdorë si 

duhet këta mekanizma;  

2.4. njoftojë menjëherë punëdhënësin, personin e ngarkuar për çështjet e sigurisë dhe  
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shëndetit në punë dhe përfaqësuesit e të punësuarve, për çdo situatë pune, për të cilën 

kanë një motiv të arsyeshëm për ta vlerësuar si rast që paraqet një rrezik të rëndë dhe të  

menjëhershëm për sigurinë dhe shëndetin në punë;  

 

2.5. respektojë të gjitha detyrimet e përcaktuara prej punëdhënësit nga fusha e sigurisë 

dhe shëndetit në punë, në të kundërtën do të jetë përgjegjës për dëmin ose aksidentin e  

shkaktuar.  

3. I punësuari do ta lajmërojë inspektorin e punës, nëse punëdhënësi nuk i ka ndërmarrë 

masat përkatëse për mënjanimin, evitimin dhe eliminimin e rrezikut. 

4. I punësuari mund të refuzojë urdhëresën për punë, nëse e ka lajmëruar punëdhënësin, 

personin për çështje të sigurisë dhe shëndetit në punë dhe përfaqësuesin e të punësuarve 

për rrezikun që i kanoset atij/asaj nëse punon në ato kushte të punës, derisa nuk evitohet 

rreziku dhe nuk krijohen kushtet normale për punë.  

Neni 13 

Aplimi i Masave Mbrojtëse në Ndërmarrje 

1.Siguria në punë dhe mbrojtja e shëndetit të punonjësve gjatë punës në proceset teknike-

teknologjike të prodhimit të vetmin qëllim e ka ruajtjen e shëndetit, praktikisht të aftësive 

psiko - fizike të punonjësve në mënyrë që produktiviteti të jetë në nivel sa më të lartë dhe 

cilësor, krahas kësaj edhe mirëqenia sociale e tyre sa më e kënaqshme. 

2.Hapat e parë për sigurinë në punë dhe mbrojtjen e shëndetit të punonjësve në punë 

duhet të merren që në fillim të ndërtimit të një objekti industrial apo fabrike duke 

zgjedhur konfiguracionin e terrenit, pozitën e lokacionit dhe ambientin ekologjik të 

përshtatshëm. Rëndësi të veçantë për sigurinë në punë dhe mbrojtjen e shëndetit të 

punonjësve gjatë punës nga dëmtuesit profesional,  ka ruajtja e aftësisë punuese të tyre 

duke zbatuar masat mbrojtëse.  

3.Masat mbrojtëse nga dëmtuesit profesional gjatë punës para së gjithash nënkuptojnë 

ndërmarrjen e hapave në avancimin e proceseve teknike - teknologjike të prodhimit, në 

përmirësimin e organizimit teknik të mbrojtjes në punë, në përmirësimin e kushteve 
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higjienike – sanitare, aplikimin e pajisjeve individuale të mbrojtjes në punë, si dhe 

aplikimin e vizitave mjekësore. 

4.Në masat teknike – teknologjike për sigurinë në punë dhe mbrojtjen e shëndetit të 

punonjësve gjatë punës bëjnë pjesë: aplikimi i metodës së suptituimit, segregimit, 

hermetizmit, mekanizimit, automatizimit, ventilimit dhe përdorimi i metodës së lagësht të 

cilat mundësojnë arritjen e eliminimit - evitimit apo minimizimit të dëmtuesve 

profesional, duke ruajtur shëndetin e punëtorëve dhe kondicionin psiko - fizik të tyre që 

të arrihet produktiviteti sa më i lartë dhe cilësor gjatë punës.  

5.Masat higjienike - sanitare të mbrojtjes në punë nga dëmtuesit profesional  nënkuptojnë 

para së gjithash një ambient ekologjik - të pastër për punë, ndriçim optimal gjatë punës, 

mënjanim të zhurmës në vendin e punës, gardërobat dhe nyjet sanitare, normativat për ujë 

të pijshëm etj. Poashtu edhe organizmi i punës gjatë proceseve teknike - teknologjike 

bënë pjesë në masat mbrojtëse nga dëmtuesit profesional, bëhet fjalë për racionalizimin e 

punës, regjimin e procesit të punës dhe pushimit të shkurtër gjatë punës, rekreacionin e 

punonjësve, ndërmarrjen e aktiviteteve sportive, fizike etj. 

6.Vendet e mbyllura të punës duhet të kenë ajrim të mjaftueshëm që mundëson 

shkëmbimin e nevojshëm të ajrit, duke pasur parasysh metodat dhe natyrën e punës, 

ngarkesat fizike të të punësuarve, si dhe standardet për qarkullimin e ajrit, temperaturën 

dhe lagështin relative. Kur përdoren instalime të kondicionimit të ajrit apo të ajrimit 

mekanik, ato duhet të funksionojnë në atë mënyrë, që të punësuarit mos të jenë të 

ekspozuar ndaj rrymave të ajrit që shkaktojnë pa rehati dhe respektimin e kërkesave 

higjienike. 

7.Gjatë orarit të punës, temperaturat ku ndodhen vendet  e punës duhet të jenë të 

përshtatshme për qeniet njerëzore duke pasur parasysh metodat e punës që përdoren dhe 

ngarkesat fiziket të të punësuarve. 

8.Përdorimi i pajisjeve vetanake - individuale të mbrojtjes në punë nga ana e punonjësve 

gjatë punës para së gjithash në rend të parë bëhet fjalë për mbrojtjen e kokës duke 

vendosur helmetën, pastaj organet respiratore me vendosjen e gazmasës,  shqisës së të 

pamurit duke mbajtur syza mbrojtëse, shqisës së të dëgjuarit duke futur supozitorët, 
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antifonet, mbrojtja e trupit duke veshur rrobat speciale antizjarr, duart me mbajtjen e 

dorëzave përkatëse dhe këmbët me mbathjen e këpucëve adekuate apo edhe çizmet sipas 

cilësive, karakteristikave dhe agresivitetit të dëmtuesve profesional. Kjo mundëson për 

mbrojtjen nga dëmtuesit profesional gjatë punës  dhe mbrojtjen nga lëndimet në punë. 

9.Në masat mbrojtëse bëjnë pjesë edhe vizitat mjekësore paraprake periodike, sistematike 

dhe ato të jashtëzakonshme.  

9.1. Vizitave paraprake i nënshtrohen kandidatët për punë, para se të fillojnë punën. Këto 

vizita kryhen nga ana e ekipit të cilin e përfaqëson specialisti i mjekësisë së punës në 

bashkëpunim me psikologun, sociologun, referentin e mbrojtjes higjienike – teknike në 

punë dhe sipas nevojës edhe vizitat konsultative me specialistët të profileve të ndryshme. 

Punëtori i duhur në vendin e duhur të punës në bazë të vizitave paraprake, para punësimit 

do të përcaktohet vendi i punës që më së miri i përgjigjet aftësive psiko - fizike të 

kandidatit për punësim. Ky është një hap mjaftë i rëndësishëm në ngritjen e nivelit të 

sigurisë dhe mbrojtjes së shëndetit në punë, njëkohësisht edhe në parandalimin e 

fatkeqësive dhe lëndimeve të punonjësve në punë.  

9.2.Vizitat periodike mjekësore të cilat i dedikohen punonjësve të punësuar në vende të 

punës me kushte të posaçme të punës, më herët të emërtuara si vende të rrezikshme të 

punës për shëndetin e punonjësve, meqenëse ata i’u ekspozohen gjatë punës dy apo më 

shumë dëmtuesve profesional dhe me ndihmën e këtyre vizitave me kohë e parandalojmë 

shfaqjen e invaliditetit të kategorisë së parë para përfundimit të shekullit të punës që 

kishte me qenë humbje e madhe nga aspekti material - financiar për vetë punonjësin, 

familjarët e tij, ndërmarrjen ku ka punuar, qytetin ku banon dhe vet shtetin.  

9.3.Vizitat mjekësore sistematike punëdhënësi është i obliguar punonjëseve t’i  kryej një 

herë në tri vite, me përjashtim të kryerjes edhe më herët nëse në procesin teknik - 

teknologjik të prodhimit aktivizohet ndonjë linjë e re e prodhimit në rastet e ndodhjes të 

helmimeve me ushqim apo me ndonjë materie toksike e një numri të madh të punonjësve 

apo shfaqjes së ndonjë epidemie si ajo e gripit, atëherë punëdhënësi është i obliguar të 

kryej vizitat e jashtëzakonshme të punonjësve me qëllim të zbulimit të shkaktarit i cili ka 

sjellë deri te kjo gjendje.  
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10. Punonjësit e ngarkuar me detyrë të dezinfektimit të ujit me klor duhet me kujdesin e 

vëmendjen më të madhe të manipulojnë me aparaturën dhe bocat ku ruhet klori i lëngët 

dhe të jenë të trajnueshëm në kontinuitet për këtë obligim. Paraprakisht, nga ana e 

punëdhënësit duhet të jenë të informuar detalisht për vetitë dhe efektet e klorit si gaz apo 

në gjendje të lëngët, poashtu edhe për koncentrimet e klorit të gaztë në ajrin e ambientit të 

punës, boca të ketë etiketën me të gjitha të dhënat për gazin . 

11.Marrëdhënia njeri-punëtor-makinë të jetë optimale me qëllim të minimizimit të 

fatkeqësive dhe lëndimeve të punonjësve gjatë punës në proceset teknike - teknologjike të 

prodhimit. Monotonia dhe pozita jo fiziologjike e punonjësve gjatë punës janë ndër 

shkaktarët kyç në shfaqjen e lëndimeve gjatë punës dhe lodhjes e stërlodhjes. 

12.Instalimet dhe pajisjet elektrike projektohen dhe ndërtohen në mënyrë të tillë, që të 

mos përbëjnë risk për zjarre apo shpërthime. Projektimi, ndërtimi dhe zgjedhja e 

materialeve dhe mjeteve mbrojtëse të instalimeve elektrike t’i përshtaten tensionit 

elektrik, kushteve të jashtme, procesit të punës, dhe aftësive të personave që kanë akses 

në pjesët e instalimit. 

13.Vendet e punës duhet të pajisen me mjete të përshtatshme zjarrfikëse dhe sipas 

nevojës, me detektor dhe sisteme alarmi për zjarret në varësi të përmasave dhe përdorimit 

të ndërtesave, pajisjeve që ato përmbajnë, vetive fizike dhe kimike të substancave që 

ndodhen në to, dhe numrit maksimal të mundshëm të njerëzve të pranishëm. 

Neni 14 

Hyrja ne fuqi 

Kjo rregullore do të hynë në fuqi në momentin e nënshkrimit të saj, dhe do të vlejë 

deri sa të mos revokohet me një rregullore tjetër për lëmin e njëjtë. 

 

 

Kryesues i Bordit të Drjetorëve 

_________________                                 
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z. Fatos Koshi 

 


