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PËRMBLEDHJE  E PERGJITHSHME E RAPORTIT. 

 

Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim ka vazhduar të kryej punët dhe detyrat që ka në bazë të ligjit 

për mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera. 

Në fillim të muajit Korrik është hartuar plani mujorë i punës në bazë të planit vjetor të pinës dhe 

janë caktuar prioritetet me të cilat DMSH do të merret gjatë muajit Korrik.DMSH ka vazhduar të 

kryej punët dhe detyrat gjithnjë duke pasur parasysh edhe masat mbrojtëse nga pandemia. 

 

Sa i përket kërcënimit nga zjarret situata ka qen nën kontroll edhe përkundër numrit të 

konsiderueshëm të zjarreve sidomos fushore ,duke pasur parasysh se edhe tmperatuarat kan qenë 

të larta si dhe ka qenë koha e korrje shirjeve. Në muajin korrik nuk kemi pasur ndonjë kërcënim 

nga vërshimet . 

Aksidentet e trafikut dhe aksidentet e tjera në muajin Korrik nuk kanë qenë numerikisht të 

theksuara . 

Gjitha aktivitete e zhvilluara janë realizuar duke i respektuar masat mbrojtëse nga pandemia 

KOVID-19 në të gjitha situata. 

Të gjitha obligimet për shpenzime të naftës dhe shpenzime tjera janë kryer . 

Mund të themi që kemi pasur një muaj kryesisht të qetë ,të gjitha punët dhe proceset janë zhvilluar 

me ritëm normal . 
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PUNËT DHE AKTIVITETET E REALIZUARA (IMPLEMENTUARA) GJATË 

PERIUDHËS RAPORTUESE. 

DSKUTIME PUBLIKE. 

Intervenime në teren nga NjPZSH: 

16 –zjarre. 

1 intervenim teknik. 

2 intervenime n[ aksidente trafiku. 

1 shpëtim të nje kafshe nga ngulfatja. 

Gjithsej – 19 intervenime. 

 

TAKIME TJERA 

 

SFIDAT . 

 

REKOMANDIME . 

 

QËSHTJE TË TJERA  

 

 

 

 


