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I. FAKTE PËR COVID-19 

Çfarë është COVID-19  

COVID-19 është një sëmundje e shkaktuar nga një lloj i ri i koronavirusit. ‘CO’ qëndron për Korona, ‘VI’ 

për virus, dhe ‘D’ për sëmundje (‘disease’ në anglisht). Më parë, kësaj sëmundjeje i janë referuar si 

‘koronavirusi i ri i 2019-ës’, ose ‘2019-nCoV’. 

Virusi COVID-19 është një virus i ri që ka lidhje me të njëjtën familje virusesh si Sindroma e Rëndë 

Respiratore Akute (SARS) dhe disa llojesh ftohjesh të zakonshme. 

  

Cilat janë simptomat e COVID-19?  

Simptomat mund të përfshijnë ethe, kollë dhe vështirësi në frymëmarrje. Në rastet më të rënda infeksioni mund të 

shkaktojë pneumoni ose dispnea. Në raste të rralla, sëmundja mund të jetë fatale. Këto simptoma mund të jenë të 

ngjashme me gripin (influenza) ose ftohjen e zakonshme, që është më e përhapur se COVID-19. Për këtë arsye, 

është e nevojshme që të bëjmë testim për të konfirmuar nëse dikush ka COVID-19. 

  

Si përhapet COVID-19?  

Virusi transmetohet nëpërmjet kontaktit të drejtpërdrejtë me anë të spërklave respiratore të një individi të infektuar 

(nga kollitja dhe teshtima) Gjithashtu, individët mund të infektohen duke prekur sipërfaqe të kontaminuara me 

virusin dhe duke prekur fytyrat e tyre (p.sh. sytë, hundën, gojën). Virusi COVID-19 mund të mbijetojë në sipërfaqe 

për disa orë, por dezinfektantët e thjeshtë mund ta vrasin. 

  

Cilët janë më të rrezikuar?  

Ne po mësojmë çdo ditë e më shumë se si COVID-19 prek njerëzit.  Të moshuarit dhe njerëzit që vuajnë nga 

sëmundje kronike, si diabeti dhe sëmundjet kardiovaskulare, duket se janë më të rrezikuarit për të shfaqur 

simptoma të rënda.  Duke qenë se ky është një virus i ri, jemi ende duke zbuluar mënyrën se si prek fëmijët. Dimë 

që individët e çdo moshe mund të infektohen me virusin, por deri tani ka relativisht pak raste të raportuara për 

fëmijë të prekur me COVID-19. Duke qenë se ky është një virus i ri, jemi ende duke zbuluar mënyrën se si prek 

fëmijët. Në raste të rralla virusi mund të jetë fatal, por deri tani ka rezultuar i tillë kryesisht për të moshuarit që 

vuanin më përpara nga sëmundje të tjera. 

  

Si trajtohet COVID-19?  

Aktualisht nuk ka një vaksinë të disponueshme për COVID-19. Megjithatë, shumë nga simptomat mund të trajtohen 

dhe marrja e përkujdesjes që në fazat e para nga një ofrues i kujdesit shëndetësor mund ta bëjnë sëmundjen më 

pak të rrezikshme. Po kryen disa prova klinike për të vlerësuar terapitë e mundshme ndaj COVID-19. 

 
Si mund të ngadalësohet apo parandalohet përhapja e COVID-19? 

Ashtu si me infeksionet e tjera të rrugëve respiratore, si gripi apo e ftohja e zakonshme, masat e shëndetit publik 

janë thelbësore për të ngadalësuar përhapjen e sëmundjeve. Masat e shëndetit publik janë veprime parandaluese 

të përditshme që përfshijnë: 

✓ Qëndrimin në shtëpi kur jeni të sëmurë; 

✓ Mbulimin e gojës dhe hundës me pjesën e brendshme të bërrylit të përthyer ose me pecetë, kur 

kolliteni ose teshtini. Hedhja e pecetës së përdorur menjëherë; 

✓ Larja e shpeshtë e duarve me ujë dhe sapun; dhe 

✓ pastrimi i vazhdueshëm i sipërfaqeve dhe objekteve që prekni shpesh. 

Ndërkohë që mësojmë më shumë mbi COVID-19, zyrtarët e shëndetit publik mund të rekomandojnë ndërmarrjen e 
veprimeve të tjera. 
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II. HYRJE 
Shpërthimi i koronavirusit COVID-19 u deklarua Emergjencë e Shëndetit Publik me Rëndësi 
Ndërkombëtare (PHEIC) dhe virusi tani është përhapur në shumë shtete dhe territore. Ndonëse ende nuk 
dimë shumë për virusin që shkakton COVID-19, ne dimë që transmetohet nëpërmjet kontaktit të 
drejtpërdrejtë me spërkla respiratore të individit të infektuar (nga kollitja dhe teshtima) individët mund të 
infektohen dhe duke prekur sipërfaqe të kontaminuara me virusin dhe duke prekur fytyrën (p.sh., sytë, 
hundën, gojën). Ndërkohë që COVID-19 vazhdon të përhapet, është e rëndësishme që komunitetet të 
ndërmarrin veprime për të parandaluar transmetimin e mëtejshëm, reduktimin e impaktit të shpërthimit 
dhe masat kontrolluese mbështetëse. 

 
Veçanërisht e rëndësishme është mbrojtja e fëmijëve dhe strukturave arsimore. Masat paraprake janë të 

nevojshme për të parandaluar shpërhapjen e COVID-19 në ambientet shkollore; megjithatë duhet të 

kujdesemi që të mos stigmatizojmë nxënësit dhe stafin që mund të jenë ekspozuar ndaj virusit. E 

rëndësishme të kemi parasysh që COVID-19 nuk bën diferencime ndërmjet kufijve, etnive, statusit të 

aftësive të kufizuara, moshës ose gjinisë. Ambientet arsimore duhet të vazhdojnë të jenë mirëpritëse, të 

respektueshme, gjithëpërfshirëse, pra mjedise mbështetëse për të gjithë. 

Masat e ndërmarra nga shkollat mund të parandalojnë hyrjen dhe përhapjen e COVID-19 nga nxënësit 

dhe pjesëtarë të stafit që mund të jenë ekspozuar ndaj virusit, duke minimizuar përçarjen dhe duke 

mbrojtur nxënësit dhe stafin nga diskriminimi. 

 

Qëllimi 
Të rinjtë dhe fëmijët sot janë qytetarë globalë, agjentë të fuqishëm të ndryshimit dhe brezi i ardhshëm i 

kujdestarëve, shkencëtarëve dhe doktorëve. Çdo krizë paraqet mundësinë për t’i ndihmuar ata që të 

mësojnë, ndjejnë dhembshuri dhe zhvillojnë reziliencën teksa ndërtojnë një komunitet më të sigurt dhe 

më të dashur. Disponimi i informacionit dhe fakteve mbi COVID-19 do të ndihmojë në reduktimin e frikës 

dhe ankthit te nxënësve rreth sëmundjes dhe do të mbështesin aftësinë e tyre për t’u përballur me çdo 

ndikim të mëvonshëm në jetën e tyre. Ky udhëzues ofron mesazhe kyçe dhe konsiderata për të 

angazhuar administratorët e shkollave, mësuesit dhe stafin, prindërit, kujdestarët dhe pjesëtarët e 

komunitetit, si dhe vetë fëmijët në promovimin e shkollave të sigurta dhe të shëndetshme. 

 
Qëllimi i këtij dokumenti është të ofrojë udhëzime të qarta që mund te zbatohen lehtësisht për të vepruar 

në mënyrë të sigurt nëpërmjet parandalimit, zbulimit të hershëm dhe kontrollin e COVID-19 në shkolla 

dhe struktura të tjera arsimore. Ndonëse është specifik për shtetet që kanë konfirmuar tashmë rastet e 

prekura nga COVID-19, udhëzuesi është ende i vlefshëm në të gjitha kontekstet e tjera. Arsimi mund të 

inkurajojë nxënësit të advokojnë për parandalimin e sëmundjes dhe kontrollin në shtëpi, shkollë dhe 

komunitetin e tyre, duke folur me të tjerët mbi si të parandalojnë përhapjen e viruseve. Zhvillimi i sigurt i 

mbarëvajtjes në shkolla ose rihapja e shkollave pas një periudhe mbylljeje kërkon shumë kujdes, por që 

nëse bëhet siç duhet mund të promovojë shëndetin publik. 
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III. ANDMINISTRATORËT, MËSUESIT DHE STAFI 

I SHKOLLËS 
Mesazhe dhe veprime kyçe 

Parimet bazë 

Ndjekja e parimeve bazë mund të ndihmojë në ruajtjen e sigurisë së nxënësve, mësuesve në shkolla dhe për të 

ndihmuar në mospërhapjen e kësaj sëmundjeje. Rekomandimet për shkolla të shëndetshme janë: 

• Nxënësit, mësuesit dhe pjesëtarët e stafit të shkollës të sëmurë nuk duhet të vijnë në shkollë. 

• Shkollat duhet të imponojnë larjen e rregullt të duarve me ujë të pastër dhe sapun, alkool, 
dezinfektant duarsh ose solucion klorinë dhe minimalisht dezinfektimin dhe pastrimin e përditshëm 
të sipërfaqeve të shkollave. 

• Shkollat duhet të sigurojnë ujë, kushte sanitare dhe struktura për menaxhimin e mbetjeve, 
për të ndjekur procedurat për pastrimin dhe dekontaminimin e ambientit. 

• Shkollat duhet të promovojnë distancimin social (një term që përdoret për veprimet e ndërmarra për të 
ngadalësuar përhapjen e sëmundjeve shumë ngjitëse, duke përfshirë kufizimin e organizimin e 
grupeve të mëdha të njerëzve). 

 
Njihuni me faktet më të fundit 

Kuptoni informacionet bazë mbi koronavirusin (COVID-19), duke përfshirë këtu simptomat e tij, komplikimet, si 
transmetohet dhe si të parandaloni transmetimin. Qëndroni të informuar për COVID-19 nga burime të 
besueshme si UNICEF, OBSH dhe këshillat e ministrisë kombëtare të shëndetësisë. Jini të kujdesshëm ndaj 
informacioneve false/miteve që mund të qarkullojnë gojë më gojë ose online. 

 
Siguroni mbarëvajtjen e sigurt të shkollave 

Shikoni ‘Listën e Kontrollit për Ambiente të Sigurta Shkollore’ më poshtë 

Përditësohuni dhe zhvilloni një plan për emergjencat dhe rastet e pasigurisë në shkollë. Punoni me nëpunësit 

zyrtarë për t’u siguruar që shkollat nuk do të përdoren si streha, njësi trajtimi etj. Merrni në konsideratë anulimin 

e çdo eventi/mbledhjeje të komunitetit që zakonisht do të zhvillohej në ambientet e shkollës, sipas rrezikut. 

 
Përforconi larjen e shpeshtë të duarve dhe higjienën publike dhe siguroni mjetet e nevojshme. Përgatisni dhe 

mirëmbani vendet e larjes së duarve me sapun dhe ujë dhe nëse është e mundur vendosni dezinfektues duarsh 

me bazë alkooli në çdo klasë, në hyrjen dhe daljen e shkollës, pranë dhomës së ngrënies dhe tualeteve. 

 
Pastroni dhe dezinfektoni objektin e shkollës, klasat dhe veçanërisht ambientet sanitare dhe ato me ujë të pakën 

një herë në ditë, veçanërisht sipërfaqet që preken nga shumë njerëz (parmakët, tryezat e ngrënies, pajisjet 

sportive, dorezat e dyerve dhe dritareve, lodrat, pajisjet e mësimdhënies dhe ato ndihmëse, etj.) 

 
Zbatoni praktikat e distancimit social, që mund të përfshijnë këto veprime: 

• Organizoni fillimin dhe fundin e ditës mësimore 

• Anuloni asambletë, lojërat sportive ose evente të tjera që krijojnë kushte që ambientet të jenë të mbushura me 
njerëz. 

• Nëse është e mundur krijoni hapësirë që bankat e fëmijëve të jenë të paktën në distancë 1 metër. 

• Mësojuni dhe bëhuni shembull si të krijojnë hapësirë e tyre dhe të shmangin prekjet e panevojshme 
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Vendosni procedura në rast se nxënësit ose pjesëtarë të stafit nuk ndihen mirë 

Planifikoni që më parë së bashku me autoritetet lokale të shëndetësisë, stafin mjekësor të shkollës dhe 

përditësoni listën e kontakteve të emergjencave. Siguroni një procedurë për ndarjen e nxënësve të sëmurë dhe 

pjesëtarëve të stafit që nuk ndihen mir, pa krijuar stigma, dhe një proces për informimin e 

prindërve/kujdestarëve dhe konsultimin me ofruesit e kujdesit mjekësor/autoritetet shëndetësore kudo të jetë e 

mundur. Mund të jetë e nevojshme që nxënësit/stafi t’i referohet direkt një institucioni shëndetësor, duke u 

bazuar në situatën/kontekstin ose të dërgohen në shtëpi. Ndani në mënyrë paraprake procedurat me stafin, 

prindërit dhe nxënësit. 

 
Promovoni ndarjen e informacionit 

Koordinoni dhe ndiqni udhëzimet nga autoritetet kombëtare të shëndetësisë dhe arsimit. Ndani informacionet e 

njohura me stafin, kujdestarët dhe nxënësit duke ofruar informacione të përditësuara mbi situatën e sëmundjes, 

duke përfshirë parandalimin dhe përpjekjet për parandalimin në shkollë. Përforconi idenë se kujdestarët duhet të 

lajmërojnë autoritetet e kujdesit shëndetësor dhe shkollën në rast se dikush në shtëpinë e tyre është 

diagnostikuar me COVID-19 dhe të mbajnë fëmijën e tyre në shtëpi. Përdorni komitetet mësues-prindër dhe 

mekanizma të tjerë për të promovuar ndarjen e informacionit. Gjithashtu sigurohuni të adresoni pyetjet dhe 

shqetësimet e fëmijëve, edhe nëpërmjet zhvillimit të materialeve miqësore me fëmijët si posterat të cilat mund të 

vendosen në këndin e lajmërimeve, në tualete dhe vendndodhje të tjera qendrore. 

 
Përshtatni politikat shkollore nëse është e nevojshme 

Zhvilloni politika fleksibël për pjesëmarrjen dhe lejen për sëmundje që inkurajojnë stafin dhe nxënësit të 

qëndrojnë në shtëpi nëse janë të sëmurë ose duke u kujdesur për pjesëtarë të sëmurë të familjes. Dekurajoni 

dhënien e çmimeve ose nxitësit për pjesëmarrje pa asnjë mungesë në shkollë. Identifikoni pozicionet e punës 

ose funksionet thelbësore dhe planifikoni trajnimin e stafit për më shumë se një rol ose funksion për të mbuluar 

mungesat. Planifikoni për ndryshime të mundshme në vitin kalendarik, veçanërisht në lidhje pushimet dhe 

provimet. 

 
Monitoroni pjesëmarrjen në shkollë 

Zbatoni sisteme të monitorimit të mungesave për të ndjekur mungesat e stafit dhe nxënësve në shkollë dhe për ta 

krahasuar me strukturën e zakonshme të mungesave në shkollë. Lajmëroni autoritetet lokale të shëndetësisë mbi 

shtimin e lartë të mungesave së nxënësve dhe stafit për shkak të sëmundjeve të rrugëve respiratore. 

 
Planifikoni për vazhdimësinë e të nxënit 

Në rast mungesash/leje për sëmundje ose mbyllje të përkohshme të shkollave, mbështesni aksesin e 

vazhdueshëm në arsim cilësor. Kjo mund të përfshijë: 

• Përdorimin e strategjive të të nxënit online/në mënyrë elektronike 

• Caktimin e pjesëve për të lexuar dhe ushtrime për studim në shtëpi 

• Transmetimin në radio, podcast-e ose televizor të përmbajtjeve akademike 

• Caktimin e mësuesve që do të zhvillojnë përforcimet ditore ose javore me nxënësit 

• Rishikoni/zhvilloni strategji arsimimi të përshpejtuar 
 

Zbatoni edukimin shëndetësor të shenjëstruar 

Integroni parandalimin dhe kontrollin e sëmundjes në aktivitete dhe mësime të përditshme. Sigurohuni që 

përmbajtja të jetë e përshtatshme për moshën, gjininë, etninë dhe aftësinë e kufizuar dhe që aktivitetet të 

zhvillohen në subjektet ekzistuese. (Shikoni Seksionin mbi Edukimin Shëndetësor të Përshtatshëm për Moshën) 



6 

 

 

 

Adresoni nevojat e Shëndetit Mendor dhe Mbështetjes Psikosociale 

Inkurajoni fëmijët të diskutojnë për pyetjet dhe shqetësimet e tyre. Shpjegojuni që është normale të përjetojnë 

reagime të ndryshme dhe inkurajojini të flasin me mësuesit e tyre nëse kanë pyetje ose shqetësime. Jepini 

informacion të vërtetë në mënyrë të përshtatshme me moshën. Jepini udhëzime nxënësve mbi si të mbështesin 

bashkëmoshatarët e tyre dhe parandaloni përjashtimin dhe bullizmin. Sigurohuni që mësuesit të jenë të 

vetëdijshëm për burimet lokale dhe mirëqenien e tyre. Bashkëpunoni me punonjësit e shëndetësisë/ 

shërbimeve sociale për të identifikuar dhe mbështetur stafin dhe nxënësit që shfaqin shenja shqetësimi. 

 
Mbështesni popullatat e cenueshme 

Bashkëpunoni me sistemet e shërbimit social për të siguruar vazhdimësisë në e shërbimeve thelbësore që mund 

të zhvillohen në shkolla si trajnime shëndetësore, programe për ushqyerjen e nxënësve dhe terapi për fëmijët me 

nevoja të veçanta. Merrni në konsideratë nevojat specifike të fëmijëve me aftësi ndryshme dhe se si popullsia e 

margjinalizuar mund të ndikohet në mënyrë akute nga sëmundja ose efektet dytësore të saj. Shqyrtoni implikimet 

specifike për vajzat që mund të rrisin rrezikun për to, si përgjegjësia për t’u kujdesur për të sëmurët në shtëpi ose 

shfrytëzimin e tyre jashtë shkollës. 

 
LISTA E KONTROLLIT PËR ANDMINISTRATORËT, MËSUESIT DHE STAFIN E SHKOLLËS 

 

 

☐ 1. Promovoni dhe demonstroni larjen e rregullt të duarve dhe sjellje pozitive për higjienën dhe monitoroni 

marrjen e këtyre sjelljeve. Sigurohuni që tualetet të jenë të përshtatshme, të pastra dhe të ndara për 

djemtë dhe vajzat. 

 o Sigurohuni që të ketë ujë të pastër dhe sapun në vendet e larjes së duarve të 

përshtatshme për moshën 

 o Inkurajoni larjen e shpeshtë dhe të tërësishme të duarve (të paktën 20 sekonda) 

 o Vendosni higjienizues duarsh në tualete, klasa, korridore dhe pranë daljeve kur është 

e mundur 

o Sigurohuni që tualetet të jenë të përshtatshme, të pastra dhe të ndara për djemtë dhe vajzat. 

☐ 2. Pastroni dhe dezinfektoni objektin e shkollës, klasat dhe veçanërisht ambientet sanitare dhe ato me ujë 

të pakën një herë në ditë, veçanërisht sipërfaqet që preken nga shumë njerëz (parmakët, tryezat e 

ngrënies, pajisjet sportive, dorezat e dyerve dhe dritareve, lodrat, pajisjet e mësimdhënies dhe ato 

ndihmëse, etj.) 

o Përdorni hipoklorit natriumi prej 0.5% (e barasvlershme me 5000ppm)për dezinfektimin 

e sipërfaqeve dhe 70% alkool etilik për dezinfektimin e objekteve të vogla dhe siguroni 

pajisjet e duhura për stafin e pastrimit. 

☐ 3. Mundësoni qarkullimin e shtuar të ajrit dhe ventilimit në klima e lejon (hapni dritaret, përdorni ajrin e 

kondicionuar kur është i disponueshëm, etj.) 

☐ 4. Vendosni shenja që inkurajojnë praktika të mira të higjienës së duarve dhe asaj respiratore 

☐ 5. Sigurohuni që plehrat të hiqen përditë dhe të hidhen në mënyrë të sigurtë 
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IV. PRINDËRIT/KUJDESTARËT DHE 

PJESËTARËT E KOMUNITETIT 
Mesazhe dhe veprime kyçe 

 
COVID-19 është një virus i ri, jemi ende duke zbuluar për mënyrën se si prek fëmijët. Ne dimë që është e 

mundur që njerëzit e çdo moshe të infektohen me virusin, por deri tani ka relativisht pak raste të raportuara për 

fëmijë të prekur me COVID-19. Në raste të rralla virusi mund të jetë fatal, por deri tani ka rezultuar i tillë kryesisht 

për të moshuarit që vuanin më përpara nga sëmundje të tjera. 

 
Njihuni me faktet më të fundit 

Kuptoni informacionet bazë mbi koronavirusin (COVID-19), duke përfshirë këtu simptomat e tij, komplikimet, si 
transmetohet dhe si të parandaloni transmetimin. Qëndroni të informuar për COVID-19 nga burime të 
respektuara si UNICEF, OBSH dhe këshillat e ministrisë kombëtare të shëndetësisë. Jini të kujdesshëm ndaj 
informacioneve false/miteve që mund të qarkullojnë gojë më gojë ose online. 

 
Dalloni simptomat e COVID-19 (kollitja, ethe, vështirësi në frymëmarrja) te fëmija juaj. 

Kërkoni këshillim mjekësor më parë duke telefonuar institucionin/ofruesin tuaj të kujdesit shëndetësore dhe më 

pas mund të çoni fëmijën tuaj atje nëse ju këshillojnë ta bëni këtë. Kujtoni se simptomat e COVID-19 si kolla 

ose ethet mund të jenë të ngjashme me ato të gripit ose të ftohurës së zakonshme të cilat janë shumë më të 

zakonshme. Nëse fëmija juaj është i sëmurë mbajini në shtëpi dhe lajmëroni shkollën për mungesën dhe 

simptomat e fëmijës suaj. Kërkoni që fëmijëve t’i jepen materiale për lexim ose ushtrime në mënyrë që të 

vazhdojnë të nxënë në shtëpi. Shpjegojini me fjalë të thjeshta fëmijës suaj çfarë po ndodh dhe sigurojini që janë 

të sigurtë. 

 
Çojini fëmijët në shkollë nëse janë të shëndetshëm 

Nëse fëmija juaj nuk shfaq simptoma si ethe apo kollë, gjëja më e mirë është t’i çoni në shkollë- përveç rastit 

kur këshillat e shëndetit publik ose paralajmërime të tjera dhe këshilla zyrtare të dhëna prekin shkollën e 

fëmijës suaj. 

 
Në vend që të mos i çoni fëmijët në shkollë, mësojini praktika të mira për higjienën e duarve dhe respiratore për 

në shkollë dhe kudo, si larja e shpeshtë e duarve (shikoni më poshtë),mbulimi i kollës ose teshtimës me bërrylin 

e përthyer ose pecetë, hedhja e pecetës në një kosh plehrash të mbyllur dhe mosprekja e syve, gojës ose 

hundës nëse duart nuk janë larë siç duhet. 

 
Larja e duarve siç duhet 

Hapi 1: Lagni duart me ujë të pastër e të rrjedhshëm  

 Hapi 2 Aplikoni mjaftueshëm sapun për të mbuluar duart e lagura 

Hapi 3: Fërkoni të gjithë sipërfaqen e duarve- duke përfshirë pjesën e pasme të duarve, midis gishtave dhe 

poshtë thonjve-për të paktën 20 sekonda 

Hapi 4: Shpëlani tërësisht duart me ujë të rrjedhshëm 

Hapi 5: Thani duart me një leckë të pastër e të thatë, me peshqir një-përdorimësh ose tharëse duarsh sipas rastit 
 

Lani duart shpesh, veçanërisht para dhe pas ngrënies; pasi shfryni hundët, kolliteni ose teshtini, pasi shkoni në 

tualet dhe kurdoherë që duart tuaja janë dukshëm të pista. Nëse nuk ka sapun 
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dhe ujë të disponueshëm, përdorni higjienizues duarsh me bazë alkooli me të paktën 60% alkool. Gjithmonë lani 

duart me sapun dhe ujë, nëse duart janë dukshëm të pista. 

 
Ndihmoni fëmijët të përballojnë stresin 

Fëmijët mund të reagojnë kundër stresit në mënyra të ndryshme. Reagimet e zakonshme përfshijnë vështirësi 

për t’i zënë gjumi, urinimi në shtrat, dhimbje të stomakut ose kokës, gjendje ankthi, të qenit i tërhequr, i inatosur, i 

ngjitur ose frikë të rrinë vetëm. Përgjigjuni reagimeve të fëmijëve në mënyrë mbështetëse dhe u shpjegoni se 

këto janë reagime normale për një situatë të tillë anormale. Dëgjoni shqetësimet e tyre dhe merrni kohë për t’i 

ngushëlluar, për t’i dhënë atyre afeksion dhe për t'i siguruar përsëri që janë të sigurtë dhe lavdërojini vazhdimisht. 

 
Nëse është e mundur, krijojini mundësi të luajnë dhe relaksohen. Ndiqni sa më shumë të jetë e mundur një rutinë 

dhe program të rregullt, veçanërisht para se të shkojnë në shtrat ose ndihmojini të krijojnë rutina ose programe të 

reja në një mjedis të ri. Jepini fakte të përshtatshme për moshën mbi çfarë ka ndodhur, shpjegojuni çfarë po ndodh 

dhe jepni shembuj të qartë mbi çfarë mund të bëjnë për të mbrojtur veten dhe të tjerët nga infeksioni. Ndani 

informacione mbi çfarë po ndodh dhe çfarë mund të ndodhë në një mënyrë që t’i japë siguri. 

 
Për shembull, nëse fëmija juaj nuk ndihet mirë dhe po qëndron në shtëpi ose spital, mund t’i thoni “Duhet të 

qëndrosh në shtëpi/spital sepse është gjëja më e sigurt për ty dhe miqtë e tu. E di që është e vështirë (ndoshta 

e frikshme ose edhe e mërzitshme) ndonjëherë, por duhet të ndjekim rregullat për të ruajtur veten dhe të tjerët. 

Gjërat do të kthehen në normalitet së shpejti.” 

 
LISTË KONTROLLI PËR PRINDËRIT/KUJDESTARËT DHE PJESËTARËT E KOMUNITETIT 

 
 

☐ 1. Monitoroni shëndetin e fëmijës suaj dhe mbajini në shtëpi nëse janë sëmurë 

☐ 2. Mësojuni dhe bëhuni shembull për praktika të mira higjiene për fëmijët tuaj 

 o Lani shpesh duart me sapun dhe ujë të pastër. Nëse nuk ka sapun dhe ujë të 

disponueshëm, përdorni higjienizues duarsh me të pakën 60% bazë alkooli.  

Gjithmonë lani duart me sapun dhe ujë, nëse duart janë dukshëm të pista 

o Sigurohuni që të ketë ujë të pijshëm të pastër të disponueshëm në tualete, nevojtore 

dhe në shtëpi 

o Sigurohuni që mbetjet të mblidhen, magazinohen dhe hidhen 

 o Kollituni dhe teshtini në pecetë ose në bërrylin tuaj dhe shmangni prekjen e fytyrës, syve, 

gojës, hundës 

☐ 3. Inkurajoni fëmijët të bëjnë pyetje dhe të shprehin ndjenjat e tyre me ju dhe mësuesit e tyre. Kujtoni 

se fëmija juaj mund të ketë reagime të ndryshme ndaj stresit; tregohuni të duruar dhe të kuptueshëm. 

☐ 4. Parandaloni stigmën duke përdorur fakte dhe kujtuar nxënësit të jenë të vëmendshëm ndaj 

njëri-tjetrit 

☐ 5. Koordinohuni me shkollën për të marrë informacione për të pyetur si mund të mbështesni 

përpjekjet e shkollës për sigurinë (nëpërmjet komiteteve mësues-prindër, etj.) 
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V. NXËNËSIT DHE FËMIJËT 
Fëmijët dhe të rinjtë duhet të kuptojnë informacionet bazë mbi koronavirusin (COVID-19), duke 
përfshirë këtu simptomat e tij, komplikimet, si transmetohet dhe si të parandaloni transmetimin. 
Qëndroni të informuar për COVID-19 nga burime të respektuara si UNICEF, OBSH dhe këshillat e 
ministrisë kombëtare të shëndetësisë. Jini të kujdesshëm ndaj informacioneve false/miteve që mund 
të qarkullojnë gojë më gojë ose online. 

 

LISTË KONTROLLI PËR NXËNËSIT DHE FËMIJËT 
 
 

☐ 1. Në një situatë të tillë është normale të ndihesh i trishtuar, shqetësuar, hutuar, i 

frikësuar ose i inatosur. Kuptoni që nuk jeni vetëm dhe flisni me dikë tek i cili keni 
besim, si prindërit tuaj ose mësuesi që mund t’ju ndihmojnë të mbani veten dhe 
shkollën tuaj të shëndetshme. 

o Bëni pyetje, edukoni veten dhe merrni informacion nga burime të 

besueshme 

☐ 

 
2. Mbroni veten dhe të tjerët 

 Lani duart shpesh, gjithnjë me sapun dhe ujë për të paktën 20 sekonda 

 o Kujtoni të mos prekni fytyrën 

 o Mos ndani me të tjerët gotat, servisin e ngrënies, ushqime ose pije 

☐ 

 
3. Bëhu udhëheqës në ruajtjen e shëndetit të vetes, shkollës , familjes dhe komunitetit 
tënd. 

 o Ndani atë çka mësoni në lidhje me familjen dhe miqtë tuaj, veçanërisht me 

fëmijët më të vegjël 

 Bëhu shembull për praktika të mira si kollitja ose teshtitja në bërrylin tuaj 

dhe larja e duarve, veçanërisht për pjesëtarët e rinj të familjes 

 

☐ 

 
4. Mos stigmatizoni ose tallni asnjë nga bashkëmoshatarët tuaj për faktin se është 

i/e sëmurë; kujtoni se virusi nuk ka kufij gjeografikë, nuk lidhet me etninë, moshën, 

aftësitë apo gjininë. 

 

☐ 

 

5. Thuajini prindërve tuaj, pjesëtarëve të tjerë të familjes ose kujdestarit nëse ndiheni 

të sëmurë dhe kërkoni të qëndroni në shtëpi. 
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Edukim shëndetësor sipas moshës 
 

Poshtë jepen disa sugjerime se si të angazhoni nxënës të moshave të ndryshme mbi parandalimin dhe 

kontrollimin e përhapjes së COVID-19 dhe viruseve të tjera. Aktivitetet duhet të kontekstualizohen më tej 

bazuar në nevojat specifike të fëmijëve (gjuha, aftësia, gjinia, etj.). 

 
Parashkollori 

• Përqendrohuni te sjelljet e mira për shëndetin, si mbulimi i kollës dhe teshtimës me bërryl dhe duke 

larë shpesh duart 

• Këndoni një këngë ndërkohë që lani duart dhe praktikoni kohëzgjatjen prej 20 sekondash. 

Fëmijët mund të praktikojnë larjen e duarve me higjienizues duarsh 

• Gjeni një mënyrë për të ndjekur larjen e duarve dhe shpërblejeni për larjen e shpeshtë të duarve 

• Përdorni marioneta ose kukulla për të demonstruar simptomat (teshtima, kollë, ethe) dhe çfarë duhet 

bërë nëse ndihen të sëmurë (p.sh i dhemb koka, stomaku, i duket se kanë temperaturë ose janë 

shumë të lodhur) dhe si të ngushëllojnë dikë që është i sëmurë (kultivojini ndjesinë e empatisë dhe 

sjellje të sigurta përkujdesjeje). 

• Ulini fëmijët larg njëri-tjetrit; praktikoni me ta tendosjen e krahëve ose të 'përplasjen e krahëve' dhe 

ruajtjen e distancës së mjaftueshme për të mos prekur shokët e tyre. 

 
Shkolla fillore 

• Sigurohuni të dëgjoni shqetësimet e fëmijëve dhe t’i përgjigjeni pyetjeve të tyre në mënyrë të 

përshtatshme për moshën; mos i tronditni me shumë informacion. Inkurajojini të shprehin dhe 

komunikojnë ndjenjat e tyre. Diskutoni për reagimet e ndryshme që mund të përjetojnë dhe 

shpjegojuni që këto janë reagime normale për një situatë anormale. 

• Theksoni se fëmijët mund të bëjnë shumë për të ruajtur veten dhe të tjerët. 

- Prezantoni konceptin e distancimit social (qëndrimi larg miqve, shmangien e turmave të 

mëdha, të mos prekin njerëz nëse nuk është e nevojshme, etj.) 

- Përqendrohuni në sjellje të mira për shëndetin, si mbulimi i kollës dhe teshtitjes me bërryl dhe 

duke larë shpesh duart 

• Ndihmoni fëmijët të kuptojnë konceptet bazë për parandalimin dhe kontrollin sëmundjes. Përdorni 

ushtrime që demonstrojnë si përhapen mikrobet Për shembull duke mbushur një shishe spray me ujë 

me ngjyrë dhe sprucojeni mbi një letër të bardhë. Vëzhgoni sa larg përhapen spërklat. 

• Demonstroni pse është e rëndësishme të lani duart për 20 sekonda me ujë dhe sapun 

- Vendosni një sasi të vogël xixash në duart e nxënësve dhe thuajuni t’i lajnë duart vetëm me ujë, 

nxirrni në pah sa shumë xixa kanë mbetur në duart e tyre dhe më pas thuajuni të lajnë duart me 

ujë dhe sapun për 20 sekonda 

• Bëjini nxënësit të analizojnë tekste dhe identifikojnë sjellje të rrezikshme dhe sugjeroni modifikimin e sjelljeve 
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- Për shembull, një mësues vjen i ftohur në shkollë Ai e mbulon teshtimën me dorë. Ai 

shtrëngon duart me një koleg. Më pas ai fshin duart me një pecetë dhe shkon në klasë 

të japë mësim. Çfarë ishte e rrezikshme nga sjellja e mësuesit? Çfarë duhet të kishte 

bërë? 

 

 
Arsimi i mesëm i ulët  

• Sigurohuni që të dëgjoni shqetësimet e nxënësve dhe t’iu përgjigjeni pyetjeve të tyre. 

• Theksoni se fëmijët mund të bëjnë shumë për të ruajtur veten dhe të tjerët. 

- Prezantoni konceptit të distancimit social. 

- Përqendrohuni në sjellje të mira për shëndetin, si mbulimi i kollës dhe teshtmës me 

bërryl dhe duke larë shpesh duart 

- Kujtojuni nxënësve që mund të bëhen shembull i sjelljeve të shëndetshme për familjet e tyre 

• Inkurajoni nxënësit të parandalojnë dhe adresojnë stigmat 

- Diskutoni për reagimet e ndryshme që mund të përjetojnë dhe shpjegojuni që këto janë 

reagime normale për një situatë anormale. Inkurajojini të shprehin dhe komunikojnë ndjenjat e 

tyre 

• Krijoni një agjenci të nxënësve që promovon fakte mbi shëndetin publik. 

- Bëni që nxënësit të bëjnë Njoftimet e tyre të Shërbimit Publik nëpërmjet 

njoftimeve në shkollë dhe posterave 

• Inkorporoni edukimin për shëndetin në lëndë të tjera 

- Shkenca mund të mbulojë studimin e viruseve, transmetimin e sëmundjes dhe 

rëndësinë e vaksinimit 

- Studimet sociale mund të përqendrohen në historinë e pandemive dhe 

evoluimin e politikave mbi shëndetin publik dhe sigurinë 

- Mësimet mbi median mund të fuqizojnë nxënësit të mendojnë në mënyrë kritike 

dhe të jenë qytetarë aktivë 

 

Shkolla e mesme  

• Sigurohuni që të dëgjoni shqetësimet e nxënësve dhe t’iu përgjigjeni pyetjeve të tyre. 

• Theksoni se fëmijët mund të bëjnë shumë për të ruajtur veten dhe të tjerët. 

- Prezantoni konceptit të distancimit social. 

• - Përqendrohuni në sjellje të mira për shëndetin, si mbulimi i kollës dhe teshtimës me bërryl si 

dhe larja e shpeshtë e duarve; inkurajoni nxënësit të parandalojnë dhe adresojnë stigmat 

- Diskutoni për reagimet e ndryshme që mund të përjetojnë dhe shpjegojuni që 

këto janë reagime normale për një situatë anormale. Inkurajojini të shprehin dhe 

komunikojnë ndjenjat e tyre. 

• Inkorporoni edukimin për shëndetin në lëndë të tjera 

Shkenca mund të mbulojë studimin e viruseve, transmetimin e sëmundjes 
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dhe rëndësinë e vaksinimit 

Studimet sociale mund të përqendrohen në historinë e pandemive dhe efekteve të 

mëvonshme të tyre dhe investigoni se si politikat publike mund të promovojnë 

tolerancën dhe kohezionin social. 

•  Bëni nxënësit të bëjnë Njoftimet e Shërbimit Publik nëpërmjet medias, radios ose 

transmetimit në televizionin lokal 

Mësimet mbi median mund të fuqizojnë nxënit të mendojnë në mënyrë kritike dhe të 

jenë qytetarë aktivë 
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