
1. Adoptoni një Protokoll për Sigurim të Shërbim Social gjatë 
kontaktit fizik / lëvizjes së kufizuar fizike.

2. Krijoni një trup koordinues për përgjigje të menjëhershme me punë 
sociale ndaj krizave me përfaqësues të MPMS-së, QPS-së, komunave 
dhe ofruesit privat të shërbimeve.  

3. Në finalizimin e Kodit të ri të Punës, (ri)konsideroni mundësinë për 
punë nga shtëpia dhe punën me orar fleksibil që gjithashtu t’u përshtatet 
situatave si ajo e imponuar nga pandemia.

4. Vëni në konsideratë hartimin e një mase të ardhshme e cila do 
të mbulojë koston (apo një pjese të saj) e pushimit të paguar të prindit 
për përkujdesje ndaj fëmijës shkaku i Kovid-19; apo zgjatni skemën e 
subvencioneve për kompanitë që do të zëvendësojnë punëtorin gjatë 
pushimit të tij/saj gjatë pushimit e pagesë; apo bëni adaptim fizik të 
objekteve parashkollore dhe shkollore (klasa 1 - 4) me qëllim të rihapjes 
në shator edhe në rast se rreziqet ndaj shëndetit të mos jenë larguar në 
atë kohë. 

5. Vazhdoni të drejtën për ushqim në shkollë për fëmijët e varfër 
gjatë periudhës së zgjatjes së mbylljes së shkollave.   
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6. Propozoni një prag të dytë për shtesë fëmijërore për ato amvisëri 
që kanë tre apo më shumë fëmijë dhe përshtatni çdo kusht që lidhet me 
posedimin e pasurive të paluajtshme dhe të luajtshme, dhe lidhur me 
kohëzgjatjen e masës, me amendamentet / ndryshimet në Ligjin për 
Mbrojtje Sociale të miratuara në mars të vitit 2020.

Ne propozojmë këtë prag të dytë si vijon (ndërhyrje në nenin 31 të Ligjit 
për Mbrojtje të Fëmijëve):

- 1,000 denarë për një fëmijë të moshës shkollore; 1,600 denarë për dy 
fëmijë; 2,000 denarë për tre apo më tepër fëmijë;

- 1,200 denarë për një fëmijë të moshës parashkollore; 1,900 MKD 
denarë për dy fëmijë; 2,400 denarë për tre apo më tepër fëmijë;

- 1,600 denarë për dy fëmijë të moshës parashkollore; 2,000 MKD për 
tre apo më shumë fëmijë të moshës parashkollore.

Pasi efektet e Kovid-19 kanë qenë më të mëdha, një dispozitë më të 
veçantë mund të propozohet për vajza. 

7. Adaptoni kornizën ligjore dhe adoptoni një strategji për mësim në 
distancë dhe mësimdhënie online. 

8. Bëni përgatitjet për përdorim të teknologjisë në shtëpi. Bëni një 
plan për përdorim të laptopëve apo tabletave të cilat fëmijët dhe stafi 
mësimdhënës mund t’i huazojnë nga shkollat apo institucionet e tjera 
publike dhe që mund t’i shfrytëzojnë në shtëpi me qëllim të përfshihen 
në mësimin digjital/në distancë. Forconi kapacitetet sistemore për 
menaxhimin e të dhënave dhe përdoruesve, veçanërisht brenda sistemit 
EMIS.

9. Krijoni hapësira të sigurta brenda shkollave dhe objekteve 
parashkollore, të pajisura me teknologji të nevojshme për mësim digjital/
në distancë.

10. Jepuni mësuesve mundësi për zhvillim profesional në aspektin e 
integrimit të mësimit digjital brenda orëve të rëndomta si dhe në rrethana 
të jashtëzakonshme.

11. Mundësoni mbështetje të vazhdueshme ndaj mësuesve në 
implementimin e mësimit digjital.



12. Përgatitni një plan për mësimin korrigjues që do të duhet kur 
nxënësit të kthehen me prezencë fizike nëpër shkolla.

13. Mendoni përsëri kurikulën dhe planet mësimore me qëllim 
që t’u jepni mësimdhënësve më shumë fleksibilitet nga aspekti i             
implementimit.

14. Bëni një databazë të fëmijëve që janë të cenueshëm në nivel 
shkolle.

15. Përgatitni një plan për asistencë arsimore për ata që kanë nevojë 
kur shkollat rihapen, si për shembull fëmijët që janë në rrezik të lënies së 
shkollës, apo atyre që po kalojnë në një nivel tjetër të arsimit. Përfshini 
shërbimet lokale për mbrojtjen e fëmijëve dhe shërbimet e mbrojtjes 
sociale në përgatitjen e këtyre planeve. 

16. Menaxhimi i krizës shëndetësore dhe ekonomike shkaku i Kovid-19 
duhet të ndodh në të njëjtën kohë. Qeveria duhet të adoptojë menjëherë 
një plan veprimi dhe të fillojë zbatimin e masave për përmirësimin e 
shëndetit të popullatës, i cili është përkeqësuar për shkak të mbylljes së 
sistemit shëndetësor.

17. Sigurimi i qasjes në kujdesin rutinor gjatë kujdesit para lindjeve 
dhe pas lindjeve si dhe shërbimeve parandaluese dhe mjekuese për 
fëmijë duhet të jetë prioritet. Ministria e Shëndetësisë duhet të koordinojë 
gjinekologët dhe mjekët pediatër në të gjitha nivelet e sistemit shëndetësor 
për t’u siguruar që nuk ka vonesa në lidhje me këto shërbime.

18. Ekziston një nevojë për të parandaluar vonesat në qasje të kujdesit 
spitalor dhe për të rritur sigurimin e një kujdesi të koordinuar me cilësi 
të lartë nga ofruesit e kujdesit shëndetësor. Ministria e Shëndetësisë 
duhet urgjentisht të mundësojë që popullata të fillojë të marrë të gjitha 
shërbimet shëndetësore të nevojshme në të gjitha qendrat shëndetësore, 
duke bërë kontrollet Kovid-19 para shtrimit në spital.



19. Duhet patjetër që të rritet ndërgjegjësimi mes prindërve se rreziqet 
nga vonesat në marrjen e kujdesit spitalor në gjendje urgjente mund të 
jenë shumë më të larta sesa ato të Kovid-19. Kampanjat publike mund të 
jenë efektive në edukimin dhe ndërgjegjësimin e prindërve.

20. Veprimet lehtësuese duhet të ndërmerren me qëllim mbështetjen 
e zhvillimit të hershëm të fëmijërisë dhe atë të mëvonshëm në fushën 
e shëndetit mendor për fëmijët si një paketë mbështetëse familjare. 
Ministria e Shëndetësisë duhet të theksojë politikat dhe veprimet në 
fushën e shëndetit mendor në periudhën e rimëkëmbjes pas Kovid-19.

21. Sapo të kalojë pandemia, vendi duhet të rifreskojë kërkesën 
për kujdes shëndetësor dhe vaksinim rutinor, si dhe të rritë kontrollet 
preventive te fëmijët me qëllim që të frenojë sa është e mundur rreziqet 
që vijnë nga anulimi i kujdesit shëndetësor gjatë periudhës së Kovid-19.
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