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PËRMBLEDHJE E PERGJITHESHME E RAPORTIMIT 

 

Muaji Maj gjithashtu ka qenë i ngarkuar me shumë aktivitete dhe angazhime për shkak të 

situatës që u krijua nga Pandemia Covid-19.  

Ne si Departament Komunal kemi vazhduar bashkëpunimin dhe kemi vazhduar me të gjitha 

masat Sipas udhëzimeve dhe rekomandimeve të IKSHP- së, MSH, Divizionit të Kujdesit Parësor 

Shëndetësor, Qendrës Operative Emergjente në bashkëpunim me  Aeroportin, Shërbimin Policor, 

gjitha instancat Komunale, Komisionit Ad – hoc etj. 

Duke filluar nga Kujdesi Shëndetësor, kemi vazhduar me gjitha masat paraprake për parandalim 

të sëmundjes, janë mbajtur takime për trajnimin e stafit me më të rejat ndaj infeksionit me 

COVID -19, mënyrat e prevenimit të cilin veq e patëm filluar në muajin shkurt. 

 

 

PUNËT DHE AKTIVITETET E REALIZUARA (IMPLEMENTUARA) GJATË PERIUDHËS 

RAPORTUESE 

 

Kemi vazhduar me masat preventive ndaj virusi COVID -19 të parapara nga MSH dhe 

rekomandimet e Institutit, për të parandaluar infeksionin e mundshëm. 

Jemi furnizuar me pajisje mbrojtëse personale për staf nga MSH 
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Fatmirësisht që nga mesi i muajit Prill nuk u shënua asnjë rast pozitiv me Covid- 19 në Komunën 

tonë! 

Mirëmbajtja e objektit të QKMF dhe punkteve, si dhe dezinfektimi i rregullt i hapësirave të 

QKMF, QMF dhe AMF-ve pastaj edhe autoambulancat janë bërë rregullisht! 

Orai i punës në QKMF ka vazhduar sipas emergjencës shëndetësore! 

Shërbimi i Stomatologjisë ka vazhduar sipas rekomandimeve të MSH vetëm për raste urgjente  

Ka vazhduar implementimi i regjistrimit të pacientëve në kompjuter nga projekti i MSH për 

digjitalizimin e SISH-it, por me problemet e njejta lidhur me rrjetin dhe cilësinë e internetit! 

Gjatë gjithë muajit kemi dërguar ekipin mjekësor në aeroport për mbështetje të parandalimit të 

përhapjes së koronavirusit, sa herë ka pas thirrje nga ANP! 

Gjithashtu edhe në Shtëpinë e Azilit në Magurë. 

Kemi kryer dezinfektimn e objektit të Qerdhës së fëmijëve në Lipjan, 

Automjete kanë qenë në gjendje të rregullt në sigurimin e ofrimit të shërbimit të pacientëve, 

servisimet janë kryer me kohë dhe regjistrimi i automjeteve. 

Ekipi i kujdesit paliativ ka shërbyer rregullisht për çdo ditë pune! 

Rivaksinimi i fëmijëve parashkollor ka filluar me rekomandim të Institutit dhe me mbështetjen e 

UNICEF- it dhe thirrjes i janë përgjegjur mirë prindërit! 

Lajmërimin e kam bërë përmes faqes zyrtare të Komunës 

Po nga UNICEF –i,  janë shpërndarë pako ushqimore dhe higjienike për nëna dhe fëmijë, 

shpërndarjen e kanë realizuar mamitë e Maternitetit në bazë të regjistrit të cilin e posedojnë! 

Ndërsa vizitat shtëpiake për nëna dhe fëmijë ende janë të pezulluara, presim të fillojnë me lirimin 

e masave me 1 qershor! 

Edhe shërbimi i Pediatrisë nuk ka punuar prej gjysmës së dytë të muajit, për shkak se Pediatri ka 

probleme shëndetësore dhe gjendet i shtrirë në QKUK – Prishtinë  

Furnizimi me material mjekësor dhe laboratorik është kryer sipas kërkesave nga shefat e 

sektorëve, furnizimi me barna dhe materijal mjekësor nga MSH është rreth 75%! 

Në QMF- Janjevë është hapur pusi nga OJQ ,,Qatar Charity”-Kosova,   

Janë kryer paramasat për renovimet në QKMF, QMF dhe AMF. 

Ofrimi i shërbimeve mjekësore në Aeroport dhe qendrën e Azilit Magurë janë bërë rregullisht në 

bazë të kërkesave! 

Aktivitetet: 

Kemi planifikuar, përfunduar dhe dorëzuar kornizën buxhetore dhe e kemi dorëzuar! 

Pyetësorin për Përformancën e kemi plotësuar dhe dorëzuar në kohë!  

Gjatë muajit Maj janë zhvilluar aktivitete edhe në kuadër ZHVP-së me staf lidhur me COVID 

19, pastaj Kujdesi ndaj të moshuarve dhe Menaxhimi i infeksioneve! 

Takim me zyrtarët e AQH –së për programin “Shërbimet e integruara” 

Vizitat në punkte për vlerësimin e shërbimeve dhe veshtirësive në situatën e re me epidemi! 

Procedurat e konkursit për dy mjek të përgjithshëm dhe një Stomatolog! 

 



Drejtorati për Shëndetësi dhe Mirëqenje Sociale 

Gjatë periudhës së muajit maj, ky sektor ka vazhduar me natyrën e njejtë të punës duke pranuar 

kështu dhe shqyrtuar nje numër të konsiderueshëm të kërkesave dhe lëndëve.  

Edhe në këtë sektor kemi zbatuar rekomandimet për punë me staf të reduktuar por nuk janë 

ndërprerë shërbimet! 

 

Qendra për Punë Sociale - QPS 

 

Gjithashtu edhe në kuadër të QPS janë zhvilluar aktivitete shtesë referuar situatës së krijuar për 

shkak të virusit Covid-19, janë respektuar masat e ndërmarrura, urdhëresat, dhe udhëzimet e 

dalura nga Ekzekutivi Komunës dhe Qeveria, andaj edhe kanë punuar me staf të reduktuar dhe 

masa preventive.  

Pjesa e stafit që është liruar është arsyetuar me vërtetim me shkrim, qoftë për gjendje 

shëndetësore apo për kujdesin ndaj fëmijëve. 

Sherbimi Social ka mbajtur kujdestari 24/7 dhe nuk ka dështuar asnjë rast! 

Situata e krijuar ka reflektuar fluks më të madh të palëve në kërkesat për asistencë sociale, pastaj 

për pako ushqimore dhe higjenike, dhe janë marrë në konsideratë të gjitha!  

Gjatë kësaj periudhe raportuese në kuadër të Shërbimit të Ndihmave Sociale është zbatuar masa 

15 e Pakos Emergjente Fiskale nga Qeveria!. 

Për zbatimin e kësaj mase janë kujdesur zyrtarët social të dy shërbimeve: shërbimit të asistencës 

sociale dhe shërbimet sociale. 

Aplikacionet e Pakos Emergjente Fiskale janë pranuar, administruar dhe regjistruar në afat prej 

21.04.2020-15.05.2020.  

Filllimisht puna është realizuar me staf prej shtatë zyrtarëve, e më pastaj me kapacitete të plota.  

Numri i aplikacioneve të regjistruara në testin e të hyrave financiare është: 2370. 

Përfitues të pakos emergjente fiskale janë: 326 familje, për muajin Prill/2020 

Gjithashtu QPS ka ndërmarr të gjitha masat preventive edhe për popullatën me A.S. me c’rast 

janë hartuar dhjetëra regjistra për të ndihmuar familjet me pako ushqimore dhe higjienike ku janë 

përfshirë qindra familje!  

Njëherit gjatë periudhës së pamndemisë janë realizuar aktivitete me disa nga organizatat me 

interes rreth shërbimeve sociale! 

Një numër i konsideruershëm i aktiviteteve janë ralizuar përmes platformës online, për respektim 

të masave në ruajtje të shëndetit publik.  

Gjatë gjendjes emergjente për ti dalur në ndihmë familjeve në nevojë dhe kategorive të caktuara 

sociale, QPS në Lipjan Shtabit të Emergjencave dhe Zyrës së Kryetarit i ka ofruar listat e 

përfituesve të asistencë sociale, fëmijëve pa përkujdesje prindërore, dhe me Aftësi të kufizuar,  

për subvencionim gjatë kësaj periudhe Pandemie nga Covid 19.  

Është realizuar kujdestaria 24/7 ditë në javë, gjithashtu është mbajtur kujdestari në Qendrën e 

Studentave për viktimat e dhunës në Karantinë.  



QPS në Lipjan është vlerësuar në nivel të Kosovës si Qendra me aplikacione më të rregullta dhe 

më të suksesshme për Paknës Emergjente Fiskale Masa 15, potencuar nga Ministria e Financave 

dhe Transfereve ( minister Besnik Bislimi)  

Në Shtëpinë ma bazë në Komunitet, gjithashtu është punuar me masa preventive dhe me staf të 

reduktuar dhe janë kryer aktivitetet e zakonshme. Gjendja shëndetësore e rezidentëve gjatë këtij 

muaji në përgjithësi ka qenë e mirë në përjashtim të disa krizave psiqike që kanë pasur disa 

rezidentë, mirëpo janë menaxhuar mirë. 

Vizitat nga familjarët janë ndaluar pos në raste të veqanta! 

Gjatë kësaj periudhe kemi bërë mirëmbajtjen e oborrit, aktivitete me rezident, kryerjen e 

dezinfektimit, deratizimit dhe dezinsektimit në hapësiren mbrenda objektit dhe jashtë objektit, si 

kryerjen e të gjitha obligimeve që kanë pasur për këtë periudhë! 

 

 

 

 

STATISTIKAT 

 

Struktura e punëtorëve në QKMF në muajin Maj 2020 

 

Totali 

Punëtor 

Shëndetëso

r 

Struktura   Kualifikuese Struktura  Etnike Struktura 

Gjinore 

Superiore I/e 

lartë 

Sh. e 

Mesm

e 

Sh. 

Fillo

re 

Sh S B Kro

. 

A R Te 

tjerë 

Meshku

j 

Femra 

185 53 0 132 0 177 3 1 1 1 0 0 63 122 

Totali 

Punëtor 

Administrat

e 

Struktura   Kualifikuese Struktura  Etnike Struktura 

Gjinore 

Superiore I 

lartë 

Sh. e 

Mesm

e 

Sh. 

Fillor

e 

Sh S B Kro

. 

A R Te 

tjerë 

Meshku

j 

Femra 

8 3 0 5 0 8 0 0 0 0 0 0 4 4 

Totali i 

punëtorve 

në SISH 

             

2   2  2       2 0 



Totali 

Punëtor 

Sh. 

Teknike 

Struktura   Kualifikuese Struktura  Etnike Struktura 

Gjinore 

Superiore I 

lartë 

Sh. e 

Mesme 

Sh. 

Fillore 

Sh S B Kro. A R Te 

tjer

ë 

Meshkuj Fem

ra 

35 0 0 29 6 26 0 0 0 0 0 0 22 13 

 

 

Në QKMF dhe punkte gjatë muajit Maj 2020 janë kryer këto vizita dhe shërbime shëndetësore 

sipas statistikave të poshtë shënuara në tabelat 1 dhe 2 

            

Tabela 1  Raporti  statistikor:  Vizita mjekësore  

 

Tabela 2  Shërbime shëndetësore 

Totali i punëtorëve 230 Meshkuj 92 Femra 138 

01 Vizita mjeksore në QKMF 4251 

02 Vizita mjeksore në Punkte 2617 

03 Vizita emërgjente 2317 

04 Vizita stomatologjike 554 

05 Vizita gjinekologjike 243 

06 Vizita pediatrike 68 

07 Vizita pulmologjike 23 

08 Vizita paliative 64 

09 Gjithsejt vizita mjeksore 10137 

10 Gjithsej ineksione 4447 

11 Gjithsej infuzione 1245 

12 Gjithsej lidhje-pasrim plage 1007 

13 Gjithsej Rtg exponime 279 

14 Gjithsej pacient ne laborator 793 



 

Përqindja e referimeve 8.52% 

Aksidente trafiku 09, në bazë të raporteve nga intervenimi i shërbimit  të  urgjencës së QKMF-së  

 

 

QENDRA PER PUNE SOCIALE 

 

Struktua Aktuale e punëtorëve në QPS 

 (kualifikuese, nacionale dhe gjinore)  

 
   I.  Struktura kualifikuese e zyrtarëve në QPS 

 

Nr 

 

Kualifikimi 

 

Numri i zyrtarëve 

 

Përqindja sipas kualifikimit 

 

 

 

1. Shkollë e Mesme 3 25% 

15 Gjithsej lindje 0 

16 Gjithsej EKG 228 

17 Gjithsej Mamogrfi 0 

18 Gjithsej USG 55 

19 Gjithsej vizita shtëpiake 96 

20 Gjithsej transport me autoambulancë 45 

21 Gjithsej Imobilizime 22 

22 Gjithsej Oksigjenoterapi 40 

23 Gjithsej Largim i Penjëve 41 

24 Gjithsej aksident trafiku 9 

25 Këshillimorja 7 

26 Gjithsej referime 864 

27 Gjithsej vakcina  

28 Gjithsej sherbime 8314 

29 Perqindja e referimeve 8.52% 



2. Bachelor 4 33% 

3. Master 5 42% 

 

     II. Struktura Gjinore  e zyrtarëve në QPS 

 

Nr.  

 

Struktura Gjinore 

 

Numri i zyrtarëve 

 

Përqindja sipas kualifikimit 

 

1. Meshkuj 3 75% 

2. Femra 9 25% 

 

Tab.2. struktura sipas vendit të punës,  kualifikimit, koeficientit, statusit,dhe përkatesisë  etnike në QPS. 

 

N

r. 

 

Emri dhe mbiemri 

 

Titulli i punës 

 

Përgatitja 

shkollore 

 

Koeficienti 

 

Shërbyes civil 

 

Status

i civil 

 

Nacionalit

eti 

 

1 

 

Makfirete Shamolli 

 

 Drejtore 

 

Fak. Filoz.  

 

8 

 

Akt-emërim 

 

‘’ 

 

Shqiptare 

2 Lorik Bërbatovci Udh. SHS-le Mas. Sociale. 7.0 Akt-emrim ‘’ Shqiptar 

3 Udhëheq. SHNS Udhëheq.SHNS Shk. Sociale 7..0 Pozitë e lirë ‘’ Shqiptar 

4 Habibe Selmani Zyrtar. AF. Bach. Ekon. 6.5 Akt-emrim ‘’ Shqiptare 

5 Bujare Haziri Zyrt. i SHS-le  Mast.Sociologj 6.5 Akt-emrim ‘’ Shqiptare 

6 Fjolla Ibrahimi Zyrt. i SHS-le Mas. Psikol. 6.5           ‘’ ‘’ Shqiptare 

7 Xheneta Isufi Zyrt. e SHS-le Mas. Juridik. 6.0 Akt-emërim ‘’ Shqiptare 

8 Behar Amerllahu  Zyrt. SHS-le. Bach. Juridik 6.5 Akt-emërim ‘’ Shqiptar 

9 Qefsere Sllamniku Nëp. e SAS-it Shk.mesme 5.5  Akt-emrim ‘’ Shqiptare 

10 Venera Jashanica Nëp. e SAS-it Bach psikolog 6.5  Akt-emrim ‘’ Shqiptare 

11 Igballe Berisha Nëp. e SAS-it Bach. Sociale 7.0 Akt-emërim ‘’ Shqiptare 

12 Florije Olluri Nëp. e SAS-it. Shk. Mesme 5.5 Akt-emërim ‘’ Shqiptare 



13 Slavisha 

Maksimoviq 

Nëp. i SAS-it. Sh. Messme 5.5 Akt-emërim ‘’ Serb 

 

 

Gjithsejt : 12 punëtorë:   
 

Raporti mujor i Qendrës për Punë Sociale, për aktivitetet e realizuara gjatë muajit Maj/2020. 
 
Tab. 1. Shërbimin Social: Shërbimet dhe klientët.  

 
Shërbimet 

 
Numri 

i 
rasteve 

 
Klientë 

 
Numri i 
rasteve 

 
Bashkim familjar 1 Femijë të keqtrajtuar-abuzuar / 

Realizim i kontakteve prind-fëmijë 9 Të mitur  konflik. ligjin 1 

Shërbime për të moshuar 2 Fëmijet me aftësi të kufizuar fëmijë / 

Sanim i marrëdhënieve familjare 1 Viktima të dhunës në familje 4 

Këshillime për bashkshortë. 3 Klient në nevojë për kshillime martesore 5 

Intervenime në kujdestari  6 Të mitur  me AK.  / 

Kshillime psiko-sociale 4 Vendosje e fëmijeve në strehim / 

Intervenim i viktimave 6 Vendosje e femijeve në adoptim / 

Intervenimet e pergj. 22 Klient të tjerë 8 

Total : 55 Totali: 18 

 
Shërbimi Social në QPS-Lipjan. 

 

         

Aktivitetet 

 

Kategoria 

1  

 

Kategoria 

2 

 

Gjithsej 

 

A
P

L
IK

IM
I
 

A
P

L
IK

A
C

IJ
A

 

1.Numri  i rasteve që kanë aplikuar 

për  herë të parë. 

 

1 

 

0 

 

1 

Sa prej tyre janë të aprovuara 0 0 0 

Sa janë në shqyrtim  1 0 1 

Sa prej tyre janë të refuzuara  0 0 0 

R
IA

P
L
IK

IM
I 

R
IA

P
L
IK

A
C

IA
 

2. Numri  i rasteve të larguara për 

mos ri-aplikim 

 

0 

 

0 

 

0 



2.1 Numri i rasteve që  kanë ri-

aplikuar 

 

80 

 

75 

 

155 

2.2 Numri  i rasteve të larguar për 

mungesë të dokumentacioni.   

 

0 

 

0 

 

0 

 

V
E

R
I
F
IK

I
M

I
 

 

3.Numri total i familjeve të 

verifikuara/ri-verifikuara 

 

80 

 

75 

 

155 

 

Sa prej tyre janë aprovuara 

 

80 

 

75 

 

155 

Sa prej 

tyrjanërefuzuar/çregjistruara 

 

0 

 

0 

 

0 

 

K
O

M
.M

J
E

K
S

O
R

 

  

4. Numri  i rasteve të dërguara. në 

Komision  Mjekësor (KM) 

 

0 

 

0 

 

0 

Numri i rasteve të aprovuara 

nga KM 

 

0 

 

0 

 

0 

Numri i rasteve të refuzuara 

nga KM 

0 0 0 

Numri i rasteve të kthyra nga KM për 

kompletim dokumentacioni  
 

0 

 

0 

 

0 

 

A
N

K
E

S
A

T
 

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

 

5.Numri i ankesave të  

paraqitura nga Shfrytëzuesit    

0 0 0 

a) Në shkallë të 

parë( I ) 
0 0 0 

b) Në shkallë të 

dytë( II ) 
0 0 0 

Numri i ankesave të aprovuara  0 0 0 

Numri i ankesave të refuzuara  0 0 0 

Numri I ankesave në shqyrtim 0 0 0 

Kontestet në Gjykata 0 0 0 



a) Kontestet të 

pranuara 
0 0 0 

            b)Konteste të refuzuara 0 0 0 

 

 

Masa 15, e Pakos  Emergjente Fiskale 

 

 

Nr. 

 

Aplikimet fizike 

 

Aplikimet Online 

 

Gjithesejt të regjistruara për testin e 

mjeteve financiare 

 

1. 

 

2070 

 

300 

 

2370 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DREJTORATI PËR SHËNDETËSI DHE PËRKUJDESJE SOCIALE 

 

  Struktura aktuale e punëtorëve të Drejtorisë për Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale 

Nr. Emri dhe Mbiemri Titulli i Punës Prëgaditja Shkollore  Nacionaliteti 

1 Albert Mustafa Udhëheqës i DSHP-së Jurist Shqiptar 

2 Agim Krasniqi Zyrtar për çështje sociale Ekonomist Shqiptar 

3 Dr.Sevdije Vishesella Zyrtare  për shëndet public Doktorëshë Shqiptare 



Pasqyra totale e kërkesave  

# Lloji i kërkesës  Të 

pranuara  

Të 

aprovuara 

Të refuzuara Në procedur 

 

1 Kërkesa për Strehim  / / / / 

2 Kërkesa për ndërtim-renovim të shtëpive 1 / / 1 

3 Kërkesa për ndarjen e banesave me karakter 

social 

/ / / / 

4 Kërkesat për vazhdimin e kontratave për 

banim në Strehimore 

/ / / / 

5 Kërkesa për  mjete financiare  12 / / 12 

6 Kërkesa për shërim jashtë vendit / / / / 

7 Kërkesa për realizimin e të drejtave të 

familjeve të veteranëve të luftë së 

UÇK,dëshmorëve,invalidëve,viktimave 

civile. 

/ / / / 

8 Kërkesa për qërtifikat të shtesave fëminore 

për punëtoret në boten e jashtme. 

3 3 / / 

9 Aktvendime për pagesën e punëve jashtë 

orarit të punës për QKMF 

/           / / / 

10 Aktvendime për pagesën e punëve jashtë 

orarit të punës për Shtëpinë e Komuniteteve 

3 3 / / 

11 Aktvendime për pushim pa pagesë në 

QKMF  

/ / / / 

12 Aktvendime të ndryshme të QKMF-së 3 3 / / 

13 Aktvendime për vazhdimin e qëndrimit të 

rezidentëve në Sh. e Komuniteteve 

1 1 / / 

14 Aktvendime të ndryshme 2 2 / / 

15 Kërkesa për praktik në QKMF / / / / 

16 Vërtetime të ndryshme  4 4 / / 

17 Kërkesa të ndryshme  2          2 / / 

18 Ankesa Inspektorati të punës për pagesën e 

pagës jubilare për punëtoret e QKMF 

30           /  30 



  

19 Kërkesa për pagë jubilare nga punëtoret e 

QKMF 

2          2 / / 

 

 

 GJITHËSEJT   63 20  43 

 

Pasqyra totale e kërkesave javore  për të cilat nuk udhëhiqet procedurë administrative 

Nr. Lloji i kërkesës  

 

1 Kërkesa për derivate të QKMF-së 18 

2 Kërkesa për derivat të QPS-së / 

3 Kërkesa për material furnizues për QKMF-ë / 

4 Kërkesa për material furnizues për QPS-ë / 

 Nr. i përgjithshëm i kërkesave 18 

 

 

Shtëpia me bazë në Komunitet 

   

Struktura aktuale e rezidentëve në Shtëpinë e Komunitetit 
STRUKTURA E REZIDENTEVE 

NACIONALITETI NUMRI FRMRA  MESHKUJ 

SHQIPËTAR 8 4 4 

ROM 2 2  

BOSHNJAK 1 1  

NUMRI I PERGJITHSHEM 11 7 4 

 

 

STRUKTURA MOMENTALE E PUNËTORËVE TË RREGULLT NË SHTËPINË E KOMUNITETIT NË  

LIPJAN 



NR  
PERGATITJA 

PROFESIONALE 
Nacionaliteti  Femra 

 

Meshkuj 

 

  

 Gjithsej 

 

1 U.D e Menagjeres Shqipëtare 1  1 

2 Infermier  Shqipëtarë  1 1 

3 Xhamprerës Shqipëtarë  1 1 

4 Ndihmësa Mjekësorë Shqipëtarë/e 6 1 7 

    

Nr.përgjithshëm       

10 

 

STRUKTURA MOMENTALE E PUNËTORËVE ME KONTRATË MBI VEPER NË  

NR  
PERGATITJA 

PROFESIONALE 
Nacionaliteti  Femra 

 

Meshkuj 

 

  

 Gjithsej 

 

1 Punëtore Sociale Shqipëtare 1  1 

 Infermiere Shqipëtare 1  1 

  

 

 

Numri I 

përgjithshëm      

 

2 

 

 

STRUKTURA MOMENTALE E PUNËTORËVE ME KONTRATË KORNIZË- SIGURIM I OBJETIT NË 

SHTËPINË E KOMUNITETI NË LIPJAN 

NR  
PERGATITJA 

PROFESIONALE 
Nacionaliteti  Femra 

 

Meshkuj 

 

  

 Gjithsej 

 

1 SIGURIM I OBJEKIT Shqipëtarë  3 3 

    

Numri I 

përgjithshëm      

 

3 

 

 

 

 



DISKUTIME PUBLIKE 

Për shkak të situatës së krijuar nga Pandemia që u shkaktua nga Koronavirusi e cila potencial 

rrezikut e ka frekuentimin dhe grumbullimin e njerzëve, ne ju kemi përmbajtur rregullave dhe 

nuk kemi mbajtur asnjë takim me karakter publik.  

 

TAKIME TJERA 

Takime të rregullta me Kryetarin dhe me komisionin ad-hoc për menaxhimin e situatës për shkak 

të pandemisë së shfaqur, poashtu edhe me bordin e drejtorëve për punët e realizuara dhe 

problemet apo sfidat në realizmin e objektivave të punës dhe menaxhimin sa më të mirë të 

situatës! 

 

SFIDAT 

Krijimi i situatës emergjente për shkak të Pandemisë, shumë aktivitete të paplanifikuara,   

Nevoja e pajisjeve bazike (tensimetër, termometër, peshore, otoskop, oftalmoskop, glukometer 

uniforma,etj.) për ordinanca të mjekut! 

Ekipa mjekësore kujdestare në Aeroportin e Prishtinës, përgjegjësia profesionale dhe 

rrezikshmëria e tyre!  

Furnizimi jo i mjaftueshëm me barna esenciale dhe materijal shëndetësor nga MSH.   

Mungesa e veturës për shërbimet e QPS –së për kryerjen e shërbimeve në terren. 

Mbingarkesa e krijuar, dhe fluksi i madh i palëve, e sidomos aplikimi fizik ka qenë rrezik për 

shëndetin e të punësuarëve në QPS, përkundër faktit të thirrjes publike për shfrytëzimin e 

aplikimit online, si mundësi për ruajtjen e shëndetit publik.  

Gjatë kësaj periudhe një pjesë e konsiderueshme e stafit nga Shtabi Emergjent kanë qenë të 

angazhuar në shpërndarjen e pakove ushqimore dhe higjenike për familjet në nevojë. 

Duke u bazuar në Vendimin e Qeverisë Nr.35/2020 të datës 16.04.2020, për zbatim të Masës 15, 

të Pakos Emergjente Fiskale për stafin e eksponuar ndaj virusit Covid 19, stafi i QPS-së si staf 

esencial gjatë kësaj periudhe pandemie është përballuar me kontakt të drejtpërdrejt me qytetarët 

në zbatim të Masës 15. 

Pranadaj zyrtarët e eksponuar ndaj Covid 19 meritojnë të jenë pjesë e listës esenciale të zyrtarëve 

në komunë.  

Në Shtëpinë e Komunitetit nuk është raportuar për ndonjë vështirësi apo defekt në mbarvajtjen e 

punës dhe angazhimeve. Pas identifikimit të pengesave dhe vështirësive kam rekomanduar edhe 

punët shtesë në përmirësimin e tyre! 

 

REKOMANDIME 

 

Planifikimi për muajin qershor: 

Vazhdimi i monitorimit dhe aplikimit të masave për parandalimin e epidemisë me COVID-19!  



Mbajtja e ligjeratave me staf për të rejat lidhur me Pandeminë dhe tema tjera me interes për 

KPSH 

Vazhdimi i planifikimit dhe implementimit të trajnimeve me AQH dhe projekteve online 

Vazhdimi i furnizimit me pajisje/aparatura dhe renovimi i AMF-ve të planifikuara nga viti 2019! 

Vazhdimi i procedurave për zgjerimin e hapsirës në koridorin kryesor të hyrjes në QKMF! 

Plotësimin e vendit të lirë të punës me Pediatër! 

Ri-aplikimi i rasteve për asistencë sociale edhe gjatë muajit Qershor/2020 do të vazhdoj të bëhen 

nga zyrtarët e asistencës sociale, me të vetmit qëllim të ruajtjes së shëndetit publik. 

Vazhdimi i zbatimit të masave për parandalimin e Epidemisë me COVID 19 në Komunën tonë!  

Të fillohet me vizitat sistematike nga ekipa mjekësore e QKMF për 11 rezidentët e Shtëpisë së 

Komunitetit për shkak të nevojave të rezidentëve dhe për shkak të rregullorës për vizita qdo 6 

muaj. 

Aktivitetet tjera:  

Servisimi i aparaturave të laboratorit në QKMF dhe QMF.  

Promovimi i Shëndetit dhe Edukimi në Institucione shëndetësore dhe për Komunitetin me qëllim 

të ngritjes e vetëdijes dhe cilësisë të shëndetit dhe jetës! 

Edukim të vazhdueshëm shëndetësor edhe për personelin shëndetësor, ngritjen e kapaciteteve 

menaxhuese dhe përmirësimin e vazhdueshëm të qasjes gjatë shërbimeve që ofrojnë! 

Komunikimet dhe raportimet e rregullta me udhehëqes të shërbimeve!  

 

QËSHTJE TË TJERA  

Veprime sipas situatës së kërkuar të apo të pa planifikuara gjithnjë konform rregullave dhe 

përgjegjësive që na takojnë! 

 

 

 

 


