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Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim në fillim të muajit Shkurt ka hartuar Planin mujor të punës në bazë të 

Planit vjetor të punës dhe janë përcaktuar prioritet me të cilat do të merret DMSH gjatë këtij muaji. 

 

Sa i përket kërcënimit nga vërshimet situata ka qenë e qetë , ngase niveli i reshjeve ka qenë normal dhe nuk 

është paraqitur ndonjë kërcënim serioz . 

 

Në javën e dytë të muaji shkurt kishim fryrje të  erërave me shpejtësi të theksuar, si pasoj janë dëmtuar disa 

shtylla elektrike të cilat edhe ashtu ishin të vjetruara ,si dhe është dëmtuar kulmi i një objekti kolektiv. 

 

Në këtë rast është intervenuar me kohë dhe është sanuar rreziku i shkaktuar nga pjesët e kulmit të cilat u 

demoluan si pasoj e erës . Fatmirësisht pasoja në njerëz nuk pati edhe për kundër faktit që rreziku ishte i madh 

, ngase objekti gjendet afër një stacioni të autobusëve nga ku udhëtojnë numër i konsiderueshëm i udhëtarëve. 

 

Me që situata ishte emergjente DMSH në bashkëpunim edhe me drejtoratin për shërbime publike ka 

intervenuar në sanimin e dëmeve te shkaktuara në kulmin objektit të lartpërmendur. 

 

Më poshtë po paraqesim në formë tabelore numrin intervenimeve të ndara në lloje dhe në javë: 

 

 

NjPZSh Lipjan, shkurt 2019 
Lloji i Interven/ muaji  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Gjithësejt    

1      Zjarre  32               

Shtëpi banimi  1               

Shtëpi ndihmëse                 

Shtalla / Pleme *                 

Locale  1               

Objekte afariste/ Burgu Lipjan                 

Male  3               

Ushqim bagëtish/grunajë*  1               

Bari i thatë/ sternishtë  16               

Goma  /  Mazut *  1               

Mbeturina – Kontejnerë  6               



 

 

 

 

 

Trafo /gjenerator *                 

Orë rryme/ bomb.gazi*                 

Instalime të rrymës                 

Shtylla  1               

Automjete/ kamion*  2               

Dru teknik/ thëngjill*                 

2 
Intervenime 
Teknike 

 4               

Aksidente komunikacioni                 

Automjete                 

Hapje dyersh/ashensor*                 

Rrënime                 

Terhqje automjetesh                 

Thithje e ujit/ thyrje akulli*  2*               

Intervenime tjera teknike  2               

3 Shërbime                 

Furnizime me ujë                 

Pastrim rrugësh                 

Sigurime                 

 prerje-largim drunjësh                 

4 Shpëtime  1               

Shpëtime nga lartësia  1               

Shpëtime nga uji                 

Shpëtime në hekurudha                 

Vërshime                 

Pjesëmarrje në xhirim filmi                 

Ushtrim me nxenes                 

Alarme të rreme  1               

Zjarre  32               

Shërbime                 

Shpëtime  1               

Intervenime Teknike  4               

Gjithsejt  38               


