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Protokoll për veprim të shkollave të mesme në Republikën e Maqedonisë së Veriut për
realizimin e procesit edukativo – arsimor me prani fizike të nxënësve në vitin shkollor

2020/2021

1. Procesi arsimor dhe puna edukativo-arsimore në vitin shkollor 2021/2022 realizohet me
prani fizike në shkollë.

2. Dita e parë e mësimit detyrimisht fillon me udhëzime për të gjithë nxënësit mbi mënyrën e
drejtë dhe të sigurt të sjelljes, të mbajnë maska, të mbajnë distancë fizike, higjienën e
duarve dhe mbrojtjen e shëndetit personal, por edhe shëndetin e nxënësve tjerë dhe
punonjësve në shkollë.

3. Shkolla për hyrje dhe dalje të nxënësve vendos në funksion të gjitha hyrjet e objektit
shkollor.

4. Në hyrje të shkollës, në korridore dhe në klasa, materialet edukative-informative dhe
udhëzimet për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë në shkollë vendosen në mënyrë të
detyrueshme.

5. Dezinfektuesit vendosen në hyrje të shkollës, si dhe në klasa dhe hapsirat të tjera.
6. Hyrja në shkollë lejohet vetëm me përdorimin e detyrueshëm të maskës mbrojtëse dhe

dezinfektimin e duarve për të gjithë punonjësit dhe nxënësit në shkollë. Gjatë pushimit të
madhë, mbajtja e maskave jashtë nuk është e detyrueshme, por në lidhje me distancën e
kërkuar midis nxënësve.

7. Për hyrje dhe dalje të kontrolluar në / nga shkolla, para dhe brenda shkollës, organizohet
një shërbim roje, për të zbatuar urdhrin, dezinfektimin e detyrueshëm dhe mbajtjen e
maskave mbrojtëse, duke ruajtur distancën e nevojshme midis nxënësve. Gjatë pushimit
të madh, organizohet një shërbim sigurie në oborrin e shkollës, rojet e sigurisë merren
nga personeli i shkollës, i cili vendoset nga drejtori i shkollës së mesme.

8. Të gjithë punonjësve u matet temperatura e trupit para hyrjes së shkollës me një
termometër pa kontakt dhe në rast të rritjes së temperaturës (mbi 37.4 °) punonjësi i
referohet mjekut të familjes.

9. Temperatura e trupit të nxënësve matet para hyrjes së shkollës me një termometër pa
kontakt. Në rast të rritjes së temperaturës së trupit (mbi 37.4 °) nxënësit nuk i lejohet të
hyjë në shkollë dhe prindi i referohet një konsultimi me mjekun familjar të nxënësit.
Fëmijët me shenja të sëmundjeve të tjera infektive gjithashtu nuk duhet të lejohen të vijnë
në shkollë.

10. Prindërit / kujdestarët / i dërgojnë nxënësit në hyrjen e caktuar të shkollës dhe hyrja e
tyre në shkollë është e ndaluar, me përjashtim të prindërve / kujdestarëve / ndihmësve
arsimorë ose personalë të nxënësve me nevoja të veçanta arsimore me mbajtje të
detyrueshme të maskës / mbulimin e fytyrës.

11. Të gjitha llojet e kontakteve fizike për përshëndetjet midis stafit të shkollës dhe nxënësve
janë të ndaluara

12. Nxënësit dhe punonjësit që përdorin transportin publik në shkollë respektojnë protokollin
për transportin e udhëtarëve në transportin publik.

13. Mësuesit duhet të shmangin qëndrimin më gjatë në zyrën e mësuesit dhe duhet të
mbajnë distancë fizike dhe të mbajnë maskë për fytyrën.
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14. Transferimi i informacionit dhe takimeve me prindërit / kujdestarët bëhet me telefon ose
përmes një aplikacioni online, për të cilin do të bien dakord nga prindërit dhe mësuesit,
ose nëse kushtet e motit e lejojnë;

15. Klasat duhet të ajrosen pas çdo ore, të paktën gjysmë ore para mbërritjes dhe largimit të
nxënësve, dhe nëse kushtet e motit e lejojnë, është e dëshirueshme të lini një dritare të
hapur gjatë orës.

16. Sipërfaqet dhe objektet që janë më shpesh të prekura nga personeli i shkollës dhe
nxënësit dezinfektohen në fillim dhe në fund të çdo ndërrimi, dhe të paktën dy herë në
ditë. Shkolla përgatit një listë të të gjitha zonave që duhet të pastrohen rregullisht.

17. Për realizimin e trajnimit praktik dhe mësimit përmes punës, shkolla përgatit një orar për
përdorimin e objekteve shkollore të cilat i thekson në një vend të spikatur në shkollë.
Përdorimi i objekteve shkollore është në përputhje me të gjitha protokollet për sigurinë e
nxënësve.

18. Nxënësit dhe mësuesit përgjegjës duhet të ndjekin protokollet e kompanive (në impiantet,
objektet higjieno-sanitare, departamentin e ushqyerjes dhe të gjitha pjesët e tjera ku
nxënësit mund të lëvizin në kompani).

19. Përdorimi i sallës sportive, bibliotekës dhe hapsirave të tjera rekomandohet të jetë nga
një grup nxënësish të së njëjtës klasë, në mënyrë që të mos ketë mundësi për përzierjen
e nxënësve nga klasa të ndryshme për të cilat shkolla përgatit një orar paraprakisht .

20. Përdorimi i tualeteve organizohet me praninë e një numri më të vogël nxënësish dhe një
distancë të vëzhguar (për shembull, nëse tualeti është më i vogël, snxënësi duhet të
presë jashtë tualetit derisa nxënësi që është brenda të dalë jashtë) gjatë mësime për të
cilat nxënësit informohen me kohë.

21. Mirëmbajtja e rregullt e tualeteve me mbajtje të detyrueshme të regjistrave për pastrimin
dhe dezinfektimin e kryer me një mjet që vepron mbi viruset sipas udhëzimeve të
prodhuesit, në mënyrë alternative 0.05% hipoklorit natriumi mund të përdoret (5%
zbardhues shtëpiak i përdorur në shkallën 1: 100) ose 70% alkool për dezinfektimin e
sipërfaqeve të sipërme.

22. Pastrimi i klasave bëhet para fillimit të orëve, në një kohë kur nxënësit janë në oborrin e
shkollës gjatë pushimeve të shkollës dhe pas përfundimit të të gjitha aktiviteteve të
shkollës, me ujë dhe sapun / detergjent dhe me një dezinfektues që vepron mbi viruset
sipas udhëzimeve të prodhuesit.

23. Sallat, shkallët dhe hapësirat e tjera të përbashkëta pastrohen para fillimit të mësimit,
gjatë orëve të mësimit dhe pas përfundimit të të gjitha aktiviteteve shkollore.

24. Pastrimi i palestrës, këndeve të lojërave, dhomave të zhveshjes dhe hapsirave të tjera
ndihmëse bëhet pas përdorimit nga secili grup nxënësish.

25. Hyrja e personave të tjerë (për shembull, për pastrimin, riparimin ose sjelljen e ushqimit)
në klasa ndërsa nxënësit janë në to duhet të shmanget, si dhe hyrja në ndërtesën e
shkollës të personave që nuk janë të punësuar në shkollë ose fëmijët që nuk janë janë
nxënës të asaj shkolle, me përjashtim të përfaqësuesve të Ministrisë së Arsimit dhe
Shkencës, BDE -së, LSI -së ose organeve të tjera shtetërore që mbikëqyrin zbatimin e
rregulloreve dhe ligjeve në fushën e arsimit dhe kujdesit shëndetësor.

26. Nëse një person me KOVID-19 shfaqet në shkollë ose një person që ka pasur kontakt
me një person me KOVID-19, personi duhet të izolohet në një dhomë të veçantë me
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bartjen e detyrueshme të një maskë mbrojtëse dhe drejtori duhet krijoni komunikim me
Qendrën për Shëndetin Publik për marrjen e udhëzimeve të mëtejshme. Shkolla i paraqet
një raport për aktivitetet e ndërmarra komunës, dhe komuna Ministrisë së Arsimit dhe
Shkencës.

27. Nëse një nxënës shfaq simptoma të KOVID-19 ndërsa është në shkollë, mësuesi /
profesionisti e izolon nxënësin në një dhomë të veçantë me bartjen e detyrueshme të një
maskë mbrojtëse dhe menjëherë njofton prindërit / kujdestarët, të cilët në periudhën më
të shkurtër kohore duhet ta merrni fëmijën me konsultë me porosi dhe aktivitete të
mëtejshme me mjekun e familjes së nxënësit.

28. Nëse vërtetohet se një nxënës është i infektuar me KOVID - 19, ndiqen protokollet nga
Ministria e Shëndetësisë për atë nxënës dhe shkolla konsultohet me Qendrën për
Shëndetin Publik, për veprime të mëtejshme me klasën në të cilën nxënësi i përket.

Rikujtesë: Shkollat e mesme shtetërore për arsimin e mesëm për nxënësit me nevoja të veçanta
me akomodim në internat, arsimi i mesëm i artit, gjimnazi i sporteve dhe akademia e sporteve,
dorëzojnë Protokoll të veçantë për mësimin me prani fizike në pajtim me specifikat e veprimtarisë
që e kryejnë.


