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Inspektorati Shtetëror i Punës dhe 

Shërbimeve Shoqërore 

Eda Beqiri 

Përgjegjëse e Sektorit të Inspektimit të Shëndetit 

në Punë 
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Ligji nr.10433 date 16.06.2011 “Per inspektimin ne rsh”, 

 

Ligji Nr.7961 date 12.07.1995 “kodi I punes I republikes se 

shqiperise” I ndryshuar, 

 

Ligji Nr.9634 date 30.10.2006 “Per inspektimin e punes”, I 

ndryshuar, 

Ligji nr.10237 date 18.02.2010 “Per sigurine dhe shendetin 

ne pune” I ndryshuar, si dhe te gjitha VKM-te  te dala ne 

zbatim te tij. 

 

Gjithashtu ishpshsh kontrollon zbatimin e ligjit te nxitjes 

se punesimit, ligjit per te huajt, ligjit per mbledhjen e 

kontributeve te detyrueshme te sigurimeve shoqerore dhe 

shendetesore. 
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Dispozitat e ligjit per sigurine dhe shendetin ne pune 

zbatohen në të gjithë sektorët e veprimtarisë private dhe 

publike.  

 

Nuk do të zbatohen dispozita të caktuara të këtij ligji, kur 

në dispozitat e tjera ligjore për fushat përkatëse jepen 

trajtime më të favorshme për mbrojtjen e sigurisë e të 

shëndetit në punë të punëmarrësve.  

 

Ky ligj nuk do të zbatohet, kur veçoritë karakteristike të 

disa veprimtarive të veçanta të shërbimit publik, si forcat e 

armatosura, policia e shtetit, ose disa veprimtari për 

menaxhimin e emergjencave civile, janë në kundërshtim me 

përcaktimet e këtij ligji. Në këto raste siguria dhe shëndeti 

në punë duhet të sigurohen sa më shumë të jetë e mundur, 

në përputhje me kërkesat e këtij ligji.  
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Situata e krijuar tashme jo vetem ne vendin tone , por ne 

mbare boten me perhapjen e pandemise se covid-19, ka bere 

qe qeveria shqiptare te miratoje nje sere aktesh 

nenligjore dhe rregulla shtrenguese me qellim 

parandalimin e perhapjes se kesaj pandemie. 

 

Ishpshsh-ja si nje institucion ekzekutiv I administrates 

publike ne perputhje me te gjitha masat e marra nga 

qeveria ka miratuar urdherin per marrjen e masave te 

vecanta ne parandalimin e perhapjes se infeksionit te 

shkaktuar nga covid-19, ku e gjithe trupa inspektuese 

ushtroi kontrolle rastesore ne subjektet fason, call-

center e fabrika te tjera qe u lejuan te ushtrojne 

aktivitetitn e tyre ne periudhen e karantimit, te cilet kane 

nje perqendrim te larte te punonjesve ne te njejtin 

ambjent pune. 
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Fokusi I ketyre inspektimeve ishte vetem verifikimi dhe respektimi I 

masave te marra nga subjektet sipas udhezimeve te OBSH dhe 

ministrise se shendetesise, si: 

 

Dezinfektimi I ambjentit dhe dezinfektitmi I cdo porte hyrese te 

godines. 

 

Respektimi I distances se sigurise se punonjesve 1,5-2m. 

 

Reduktimin e personelit ne subjektet call-center per te 

mundesuar respektimin e distances se sigurise. 

 

Masat higjeno-sanitare per cdo punonjes, per ti aksesuar dhe 

perdorur lehtesisht. 

 

Perdorimi I mjeteve mbrojtese individuale nga te gjithe 

punonjesit, vecanerisht maska e doreza. 
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Bazuar ne Urdherin nr.266 date 21.04.2020 te Ministres 

se Shendetesise dhe Mireqenies Sociale, Udhezimit te 

Institutit te Shendetit Publik dhe protokolleve te 

percaktuara nga ky i fundit, me qellim parandalimin e 

perhapjes se COVID-19 ne ambjentet e punes, sipas 

percaktimit ne protokollin e kuq, te gjitha subjektet te 

cilat perfshihen ne kete protokoll duhet te deklarojne 

prane Inspektoratit Shteteror Shendetesor dhe 

Inspektoratit Shteteror te Punes dhe Sherbimeve 

Shoqerore gjeneralitetet dhe licensen e personit 

pergjegjes per shendetin (mjekut te ndermarrjes). 

 

Deri me tani prane ishpshsh-se kane deklaruar keto te 

dhena rreth 400 subjekte 



PËRGATITJA PËR EMERGJENCAT  

Workshop Online Tiranë, 11 Qershor 2020 

COVID-19: BACK 

TO THE 

WORKPLACE - 

Adapting 

workplaces 

and protecting 

workers 
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Agjensia europiane per sigurine dhe shendetin ne pune 

është përfshirë thellësisht, duke bashkëpunuar me 

qendren europiane per kontrollin dhe parandalimin e 

semundjeve(ecdc) dhe Komisionin europian, ne realizimin 

dhe publikimin e udhezuesve dhe artikujve te ndryshem, 

ne lidhje me masat qe duhet te marrin kompanite per 

parandalimin e perhapjes se covid-19 ne ambjentet e 

punes, ku theksi dhe  përqendrim I madh ka qene në 

perdorimin e  PPE , sesa të ndjekë hierarkinë e kontrollit 

siç përcaktohet në kornizën e direktives se agjentëve 

biologjikë. 

 

Gjithashtu shtetet anetare te be-se kane hedhur ne 

konsultim qe virusi covid-19 te shtohet ne listen e 

agjenteve biologjike ne grupin e trete ose te katert, e 

cila pritet te miratohet se shpejti. 
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https://osha.europa.eu/en/tools-and-
resources/oshwiki 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-
resources/oira 
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