
Siguria në punë për profesionistët e sektorit të ujit;
Eksperienca e Ujësjellës Kanalizime Shkodër

Arben Cani, Valbona Paja
Ujësjellës Kanalizime Shkodër

Prishtinë, 3-5 Nëntor 2021



Struktura
• Pse është e rëndësishme të diskutojmë për sigurinë dhe

shëndetin në punë? 
• Kultura e sigurisë dhe shëndetit në punë
• Analiza e riskut
• Rreziku, parandalimi i tij dhe aksidentet
• Trajnimi, aftësimi, konsultimi dhe komunikimi
• Përshtatshmëria me vendin e punës
• Sa investohet në parandalim?
• Rekomandime dhe konkluzione



Qëllimi i punimit
• Qëllimi kryesor, është paraqitja e mënyrës sesi UK Shkodër ka

adresuar çështjen e sigurisë, dhe aktivitet periodike që realizon me 
qëllim zbatimin e programit të sigurisë në punë nga I gjithë stafi i
saj. 

• Objektivat kryesorë:
– Paraqitja e rëndësisë së organizimit dhe drejtimit të çështjeve të

sigurisë dhe shëndetit në punë. 
– Evidentimi i rëndësisë së parandalimit të aksidenteve/sëmundjeve në

punë.
– Përgjegjësia në lidhje me sigurinë në punë dhe shëndetin dhe

strukturat përkatëse.



Pse është e rëndësishme të diskutojmë
për sigurinë në punë?

• Mosha mesatare e punëmarrësve të aksidentuar është
rreth 42 vjeç.

• Kosto direkte
– Kosto për burimet njerëzore.
– Kosto e pezullimit të punëve.
– Rënia e produktivitetit të punonjësve dhe cilësisë së punës.

• Kosto indirekte
– Kostot e kontrolleve.
– Kosto e mbajtjes së punëtorëve.



Statistika të ISHPSHSH
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Arsyet e aksidenteve

• Sipas raportit të ISHPSHSH-së për vitit 2020, 
arsyet janë:
– Mungesa e vlerësimit të riskut.

– Mospërdorimi i pajisjeve mbrojtëse.

– Moszbatimi i rregullave të sigurimit teknik.

– Formalitet në formim dhe trajnim të punonjësve.

– Mungesa e pajisjeve mbrojtëse individuale.



Debatet kryesore & problematika
• Kultura e sigurisë dhe shëndetit në punë, duhet të promovohet si një koncept

që prek çdo aspekt të jetës dhe punës së çdo individi.
• Siguria dhe shëndeti në punë janë një pjesë e rëndësishme e mbrojtjes sociale

të punëmarrësve, e cila sanksionohet nga aktet ligjore kombëtare dhe
ndërkombëtare. 

• Kuadri ligjor në fuqi përmban larmi aktesh ligjore për sigurinë dhe shëndetin
në punë, por në praktikë shohim shumë problematika në lidhje zbatimin e 
tyre. 

• Origjina e këtyre problemeve qëndron në mendësinë dhe qëndrimin që kanë
ndaj rrezikut të gjitha palët e përfshira në këtë çështje të rëndësishme.

• Sipas statistikave ndërkombëtare 3 ndër 4 aksidente në punë janë të lidhura
me sjelljen në vendin e punës.



Kultura e sigurisë dhe lidershipi
• Menaxhimi efektiv i sigurisë, është një proces

që ndikon sigurinë dhe fillon me qëndrimin
dhe sjelljen e të gjitha palëve të përfshira në
të.

• Kultura e sigurisë fillon me përkushtimin e 
skuadrës drejtuese.

• Menaxhimi i riskut nuk është thjesht
procedurë, por një filozofi e menaxhimit dhe
mënyrë e të sjellurit të punonjësve.

• Përpjekjet orientohen drejt formimit dhe
edukimit të punonjësve.

Drejtimi

Mbikqyrja

Punëtorët



Analiza e riskut

• Perceptimi i rrezikut nga palët e përfshira

• Çfarë është rreziku?
– është probabiliteti i ndodhjes së një dëmtimi, në

kushtet e ekspozimit ndaj një lloj rreziku/ose
kombinim i tyre. ”Risk zero nuk ekziston”.

Reduktimi i dëmit masa mbrojtëse

Reduktimi i probabilitetit masa parandaluese



Llojet e rreziqeve

• Elektrike

• Mekanike

• Zjarrit

• Termike

• Pluhërat

• Kimikate

• Biologjike
• Fizike
• Mjedisi i punës
• Sforcimi fizik
• Organizimi i

punës
• Të tjera



Faktorët që cenojnë sigurine
• Faktorë personal

– Lodhja, probleme shëndetësore, aftësi të pamjaftueshme, 
intoksimi (alkol, drogë)

• Kushtet e punës
– Përdorimi i mjeteve/pajisjeve difektoze, mungesë ventilimi, ose

drite, mungesë e veshjeve dhe pajisjeve mbrojtëse.

• Faktorë sjelljeje
– Mos përdorimi i veshjeve dhe mjeteve mbrojtëse, operimi pa 

autorizim, manovrimi me shpejtësi të lartë, mbajtja e një
qëndrimi të pasigurtë etj



Reduktimi i riskut

• Masa parandaluese

– Masa teknike, organizative dhe proçeduriale.

• Masa mbrojtëse

– Mjete/pajisjeve mbrojtëse



Masat parandaluese

• Organizimi, palët e përfshira në parandalim
– Këshilli i administrimit Role ekzekutive

– Punëdhënësi
– Këshilli i sigurisë
– Përgjegjësi i sigurimit Role këshilluese

– Mjeku i UKSH
– Drejtuesit e departamenteve
– Mbikqyrësit/përgjegjës sektori Role operative

– Punëtorët



Masat parandaluese
Trajnimi dhe komunikimi

• Stafi teknik trajnohet periodikisht në lidhje me 
çështjet e sigurisë në punë.
– Minimumi një herë në vit nga përgjegjesi për

sigurinë ne punë, për temat të vlerësuara me risk 
të lartë nga Analiza e Riskut.

– Çdo muaj nga përgjegjësat e sektorëve.
– Çdo ditë instruktohen nga inxhinierët, apo

teknikët e sektorëve. 

• Komunikimi
– Përgjegjësat dhe teknikët kanë një rol shumë të

rëndësishmë në rrjedhën e informacionit, në
komunikim dhe në zbatimin e programit të
sigurisë dhe shëndetit në punë.



Masat parandaluese
Trajnimi dhe komunikimi



Masat parandaluese
Zbatimi i RRST nga stafi i UKSH

• UKSH ka të miratuar dhe përditësuar rregulloren e sigurimit
teknik dhe Mbrojtjes ndaj zjarrit.

• Çdo ditë bën instruktimin operativ të punonjësve për punët
që do të realizohen.

• Ndiqet me rigorozitet e gjithë proçedura e realizimit të
aktiviteteve punuese nga stafi teknik.



Statistika UKSH
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Po sa investohet realisht në
parandalim?

• UKSH ka bërë përpjekje në këtë drejtim:
– Ofron sigurimin e jetës dhe shëndetit të punonjësve dhe familjeve të tyre.
– Sigurimi i veshjeve dhe pajisjeve mbrojtëse për punëtorët.
– Sigurimin e veglave dhe paisjeve të punës konform standarteve europiane.
– Realizimi i shërbimeve profilaktike të planifikuara dhe cilësore për Impjantet e 

ujrave te ndotura,stacionet e pompimit ujit pijshëm dhe makineritë
mbështetëse.

– Çertifikimi vjetor i punonjësve për RRST.
– Realizimi i Analizës Vjetore të Riskut për UKSH-në.
– Kontraktimi i mjekut të UKSH-së.



Rezultatet
• Rritja e aksidenteve në punë në nivel kombëtar, është një këmbanë

e fuqishme alarmi për të gjitha palët e përfshira.
• Largimi i profesionistëve nga sektori/ vendi. 
• Mungesa e formimit profesional të përshtatshëm, është një tjetër

rrezik i shtuar për punëdhënësit që bëjnë punë më rrezikshmëri të
mesme/ lartë.

• Nuk është aspak e lehtë të gjenden persona me zotësitë dhe
aftësitë e duhura, për punë specifike të sektorit UK. 

• Niveli i ulët i pagës është pengesë serioze në tërheqjen dhe
mbajtjen profesionistëve në sektorin e ujit.



Rekomandimet
• Çertifikimi i aftësive dhe zotësive të stafit teknik, në kuadër të projektit ”Zhvillimi i

Qëndrueshëm i Kapaciteteve në sektorin e Ujit në Shqipëri”
• Identifikimi i nivelit të profesionalizmit të punonjësve me kategorinë, mund të jetë

një formë e përshtatshme për diferencim në pozicionet e punës dhe të pagës dhe
shoqërohet me uljen e aksidenteve në punë.

• Punonjësit e rinj duhet të mbikqyren ngushtësisht në fillim nga profesionistët më
të vjetër, për të arritur përvetsimin e aftësive të nevojshme. 

• Me qëllim që të shmanget cënimi i shëndetit dhe jetës së punëmarrësve, apo edhe
qytetarëve, duhet të bëhen trajnime të vazhdueshme të punëdhënësëve, 
punëmarrësve me qëllim ndërgjegjësimin dhe aftësimin e tyre për rëndësinë e 
çështjes.

• TË MOS JEMI THJESHT FORMALË! Formaliteti në masat parandaluese dhe
mbrojtëse është aleat i rrezikut. 



E ardhmja e çështjes
• Çështja e sigurisë në punë do të jetë gjithnjë dhe më e 

rëndësishme.
• Duhet të punohet shumë për gjetjen e mekanizmave

për uljen e aksidenteve në punë.
– Kryesisht sugjerohet të merren masa parandaluese me anë

të formimit dhe trajnimit, efektiv e jo formal, pasi
formaliteti eshte aleat I riskut.

– masa mbrojtëse më qëllim reduktimin/eliminimin e 
dëmeve të mundshme.



Referencat
• Raporti i Analizës së Riskut UKSH
• Rregullore e sigurisë në punë e UKSH
• Analiza vjetore 2020 e ISHPSHSH
• Studim në lidhje me “Mbrojtja e jetës dhe shëndetit në punë. Roli dhe përgjegjësia

ligjore e punëdhënësit”, autorë Prof. Dr. Sokol Mëngjesi & Msc. Av. Arbesa Kurti, 
Shkurt 2020

• Kurse online “Diploma in workplace Safety and Health course” Alison Courses
• Manuali i trajnimit I SHUKALB “Siguria në punë për profesionistët e ujërave të

ndotur”
• http://www.dsc.unict.it
• https://oldsite.commercialisti.it
• https://icvincenzomonti.edu.it



Akte Ligjore
• Ligji Nr. 10.237 date 18.02.2010 “PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË”

– VKM Nr. 1012, datë 10.12.2010 për miratimin e Rregullores “Për sinjalet në kantier dhe vendin e punës”.

– VKM Nr.107, datë 09.02.2011“ Për përbërjen, rregullat e organizimit dhe të funksionimit të Këshillit të Sigurisë dhe
Shëndetit në Punë dhe Përfaqësuesit të Punëmarrësve’’

– VKM Nr.108 datë 09.02.2011“Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e 
specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë’’

– VKM Nr. 562, datë 3.7.2013, për miratimin e Rregullores “Për Kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit në
Përdorimin e Pajisjeve të Punës në Vendin e Punës”.

– VKM Nr. 563, datë 3.7.2013, për miratimin e Rregullores “Për Kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit për
Përdorimin e Pajisjeve Mbrojtëse Individuale në Vendin e Punës”.

– VKM Nr. 564, datë 3.7.2013, për miratimin e Rregullores “Për Kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit në Vendin e 
Punës”.

– VKM Nr. 522, datë 6.8.2014, për miratimin e Rregullores “Për mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit të punëmarrësve nga
risqet e lidhura me agjentët kimikë në punë”.



Akte ligjore
• VKM Nr. 550, datë 27.8.2014 për miratimin e Rregullores “Për mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit të punëmarrësve

nga risqet e lidhura me ekspozimin ndaj agjentëve biologjikë në punë”.
• VKM Nr. 841, datë 3.12.2014 “Për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet që lidhen me dridhjen mekanike në vendin

e punës”.
• VKM Nr. 842, datë 3.12.2014 “Për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet që lidhen me zhurmën në vendin e 

punës”.
• VKM Nr. 844, datë 3.12.2014 “Për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet që lidhen me rrezatimin jojonizues në

vendin e punës”.
• VKM Nr. 843, datë 3.12.2014 “Për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet që lidhen me rrezatimin optik në vendin e 

punës”.
• VKM Nr. 632, datë 15.7.2015 Për disa Ndryshime dhe Shtesa në Vendimin nr. 108, datë 9.2.2011, të Këshillit të

Ministrave, “Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren
me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”.

• VKM Nr. 634, datë 15.7.2015 Për Miratimin e Rregullores “Për prezantimin e masave për sigurinë dhe shëndetin në
punë të grave shtatzëna dhe nënave të reja”.

• VKM Nr. 523, datë 6.8.2014, për miratimin e Rregullores “Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për
mbrojtjen e punëmarrësve lidhur me punën e krahut me ngarkesa” 



PYETJE 
????


