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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ DI ISTITUTO  

PER EMERGENZA COVID-19 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 84 del 07.08.2020 

 

Marrëveshja e përgjegjësisë së ndërsjellë midis Institutit Gjithëpërfshirës Shtetëror Rachel Behar dhe familjeve 

të nxënësve të regjistruar në lidhje me masat organizative, shëndetësore dhe higjienës dhe sjelljet individuale 

që synojnë kontrollimin e përhapjes së infeksionit Covid-19. 

MARRDHNIA E P -RGJEGJSIS CO E CO-P RESRGJEGJSIS IS INSHT IN P INRQET WITHSISHME NDRMARRJEN P 

TOR T DUHET T TO BTANI KUJTSIN E VIRUSIT T CO KUVIT-19. 

Në veçanti, prindi deklaron: 

▪ të jetë i vetëdijshëm për masat e kontrollit të infektimit në fuqi që nga sot; 

▪ që djali / vajza që merr pjesë në institucion ose bashkëjetues i të njëjtit brenda njësisë familjare nuk i 

nënshtrohet masës së karantinës ose që ai nuk ka testuar pozitivisht për Covid-19; 

▪ të marrin përsipër ta mbajnë fëmijën në shtëpi në prani të etheve (e barabartë ose më e madhe se 37.5 ° 

C) ose simptoma të tjera si dhimbje të fytit, kollë, kongjestioni i hundës, konjuktiviti, humbja e erës ose shijoni 

dhe informoni menjëherë pediatrin; 

▪ të pranojë që fëmija i tij / saj i nënshtrohet, nëse është e nevojshme, në matjen e temperaturës duke 

përdorur një termoscanner pa kontakt brenda strukturës së shkollës dhe që, në rast të një temperature të 

barabartë ose më të madhe se 37.5 ° ose në prani të simptoma të tjera, përfshirë ato të përmendura më lart, 

do të kontaktohen nga stafi i shkollës për të marrë nxënësin nga shkolla; 

▪ të pranojë që, në rast të një ethe (temperatura e barabartë ose më e madhe se 37.5 °), shkolla do të sigurojë 

izolimin e fëmijës ose adoleshencës në një hapësirë të veçantë deri në ardhjen e anëtarit të familjes, i cili do 

të informohet menjëherë nga stafi i shkollës . 

Be të jetë i vetëdijshëm dhe të pranojë që, në rast të një rezultati pozitiv, fëmija i tij / saj nuk mund të ripranohet 

në aktivitetet e shkollës derisa të shërohet plotësisht, i çertifikuar sipas protokolleve të përcaktuara; 

▪ të jetë i vetëdijshëm që fëmija i tij / saj duhet të respektojë të gjitha indikacionet higjeno-sanitare brenda 

objektit; 

Have të jenë informuar në mënyrë të duhur nga instituti për të gjitha dispozitat organizative dhe sanitare për 

sigurinë dhe kontrollimin e rrezikut të përhapjes së infeksionit nga Covid-19 dhe në veçanti për dispozitat për 

hyrjen dhe daljen nga objekti, përfshirë përmes komunikimeve në faqen e internetit të Institutit; 

 Adopt të adoptojë një sjellje paraprake maksimale në lidhje me rrezikun e infektimit, madje edhe jashtë 

veprimtarive shkollore, nga djali / vajza e tij / saj dhe nga e gjithë njësia e familjes; 

▪ të jetë i vetëdijshëm që, pasi të fillojnë aktivitetet e ndërveprimit të lidhura me aktivitetet e shkollës, madje 

edhe me masat e nevojshme, nuk do të jetë e mundur të eliminohet rreziku i infektimit; 

▪ që ky rrezik duhet të zvogëlohet në minimum, përmes respektimit skrupuloz dhe rigoroz të masave 

paraprake dhe të sigurisë, të parashikuara nga protokolet specifike për kryerjen e aktiviteteve dhe që, për këtë 

arsye, do të jetë e rëndësishme të sigurohet kujdes maksimal edhe jashtë veprimtaritë shkollore dhe shkollore; 
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▪ të pranojë që hyrjet dhe daljet në shkollë rregullohen (në kohën dhe vendet e përcaktuara) siç tregohet 

nga menaxhimi i shkollës dhe u komunikohet familjeve gjithashtu përmes faqes së internetit të Institutit; 

▪ të sigurojë furnizimin personal të maskës kirurgjikale ose komunitare për fëmijën e tij / saj nëse 

parashikohet nga indikacionet e Këshillit Teknik Shkencor dhe nga dispozitat ministrore që do të ndërhyjnë; 

▪ të ndërmarrë hapa për të siguruar që fëmija i tyre të pajiset me një shishe plastike personale ose shishe 

nga e cila të pijë dhe nuk ndan shishe dhe gota me shokët e tyre të klasës; 

▪ të udhëzojë fëmijën tuaj të mos lërë materiale personale në shkollë, përveç nëse është e domosdoshme, 

dhe të mos lërë materiale personale nën tavolinën e tij, në veçanti shami letre të përdorura, për të lejuar 

pastrimin dhe sanitare ditore të mjediseve shkollore; Në veçanti, shkolla, në personin e përfaqësuesit të saj 

ligjor, Drejtori, deklaron: 

 • të sigurojë, para fillimit të vitit shkollor, informacion në kohë në lidhje me çdo pajisje organizative dhe 

sanitare të miratuar për të përmirësuar përhapjen e infeksionit Covid-19 dhe për të kryer, gjatë periudhës së 

ndjekjes në aktivitetet e shkollës, për komunikoni çdo ndryshim ose plotësim të dispozitave; 

• që personeli shkollor ka qenë i informuar dhe trajnuar në mënyrë të duhur për të gjitha aspektet që i 

referohen rregulloreve aktuale dhe procedurave të shëndetit dhe higjienës për të luftuar përhapjen e 

infeksionit. Vetë stafi merr përsipër të respektojë në mënyrë skrupuloze të gjitha kërkesat e shëndetit dhe 

higjenës dhe të shkojë në punë vetëm në mungesë të simptomave që i referohen Covid-19; 

• të respektojnë në mënyrë rigoroze dhe skrupuloze, në rastin e infeksionit të provuar Covid-19 nga nxënës 

ose të rritur që ndjekin institucionin, në çdo dispozicion të autoriteteve lokale shëndetësore; të kenë pajisur 

klasat, tualetet dhe pikat e tjera të ndërtesave shkollore me shpërndarës specialë që përmbajnë produkte 

sanitizuese të bazuara në hidro alkoolikë ose përbërës të tjerë aktivë të autorizuar nga Ministria e 

Shëndetësisë, për higjenën e duarve të studentëve dhe stafit të shkollës; 

• të përgatisë masat e nevojshme në mënyrë që të gjitha aktivitetet të kryhen duke ruajtur distancën reciproke 

të paktën një metër; 

• të sigurojë sinjalet e rrugës brenda ndërtesave shkollore; 

• të sigurojë diversifikimin e hyrjeve dhe daljeve të nxënësve në mënyrë që të shmangen tubimet jashtë 

shkollës. 

Nënshkrimi i kësaj marrëveshje i detyron palët ta respektojnë atë me mirëbesim. 

Nga pikëpamja juridike, nuk i çliron subjektet që e nënshkruajnë atë nga çdo përgjegjësi në rast mosrespektimi 

të rregullave që kanë të bëjnë me kontrollin e epidemisë Covid-19, rregullat e zakonshme për sigurinë në 

vendin e punës dhe udhëzimet kombëtare 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Stefania Ardizio 

 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

              ex art. 3, co 2, D. Lgs. 39/93.    

 


