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ABSTRAKT

Higjiena në shkolla paraqet një rol të rëndësishëm në procesin e arsimimit te fëmijëve të cilët
mund të ndikoj negativisht në rritjen, zhvillimin dhe gjendjen shëndetësore të tyre në moshat
shkollore.
Për mbrojtjen e shëndëtit të nxënësve rol të rëndësishëm luan ambienti I shëndëtshëm shkollor,I
cili me mundësit e tij higjieniko-teknike mundëson një efekt edukativ pozitiv fiziologjik dhe psiqik
në zhvillimin e nxënësve.Ambienti shkollor ka për qëllim të mbrojë dhe të përmisoj shëndëtin ë
fëmijëvë dhe të rinjëvë në shkollë dhe jashtë saj.
Qëllimi kryesor që unë zgjodha këtë temë, e cila në dukje është shumë thjeshtë, ishte sensibilizimi
i të gjithë personelit arsimor të të gjitha niveleve për rëndësinë e higjenës në shkollë sepse higjena
në këto ambiente, në dukje është shumë thjeshtë, por ajo është shumë e ndërlikuar. Kushtet
higjeniko-sanitare në shkollë duhet të ecin paralel me shërbimin që ofrohen.
Metodologjia e hulumtimit: kemi vizituar tri shkolla në Komunën e Gjakovës, ku permes
intervistës, me respodentë të grupmoshave të ndryshme rreth kushteve higjeniko-sanitare në
shkolla.
Janë intervistuar 30 respodentë të grupmoshave të ndryshme, nxënës, mësimdhënës, drejtor,
persona të mbikëqyrjes së higjenes si dhe inspektoriati.
Bazuar ne kushtet higjieniko- sanitare mund të konkludojmë se jkushtet nuk janë aspak të mira
dhe qe nuk plotësojnë kriteret e ambientit ne të cilin fëmijët kalojnë pjesën më të gjatë të fëmijërisë
dhe rinisë së tyre. Kushtet e shkollave ne Kosovë janë shpesh të pakënaqura, për efekt të
problemeve që lidhen me mungesen e ngrohjes në stinën e ftohtë, dritaret e vjetra, lageshtine e
tepërt nga rrjedhjet e ndryshme dhe mbingarkesen e klasave me nxënës.
Ndër ndotësit kryesor te ajrit në shkollat e Kosovës janë sasia e madhe e dioksidit të karbonit
CO2 që rezulton nga ventilimi i pamjaftueshem dhe numri i madh i nxënësve në klasa, lageshtia
e tepert në strukturën e ndërtesave ose ajrin e brendshem dhe shumë elementë të tjerë që natyrshëm
i kontribojnë fatkeqësisht jo për të mirë kushteve në shkollë.
Fjalët kyçe: fëmijët, nyjet sanitare, shkollat e shëndetshme.
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Deklarata Studentore
Quhem Diellza Mullahasani, studente e rregullt e Universitetit të Gjakovës, përkatësisht Fakultetit
të Mjekësisë, drejtimi Infermieri. Me një përgjegjësi të madhe deklaroj se punimin me titull
“Kushtet higjeniko-sanitare në shkolla” e kam shkruar në mënyrë të pavarur dhe se ai është
tërësisht punimi im autorial duke respektuar rregullat etike të punës shkencore dhe akademike
sipas Universitetit “Fehmi Agani”. Gjithashtu deklaroj se punimi në fjalë nuk është i publikuar e
as i përdorur për qëllime të kryerjes së obligimeve mësimore në këte apo ndonjë institucion tjetër
të shkollimit.
Gjakovë, mars, 2019.

Falënderim
E gjendur para një paneli vlerësues, ndihem me fat që isha studente e Universitetit “Fehmi Agani”,
ku përgjatë studimeve mësova shumë gjëra të cilat natyrshëm do ti kontribojnë profesionit tim të
zgjedhur të cilin sot po e kurorëzoj përmes diplomimit zyrtar.
Prandaj me kënaqësi shprehi mirënjohjen time për të gjithë pedagogët dhe profesorët e
Universitetit “Fehmi Agani” në Gjakovë të cilët nuk kursyen asnjë çast sygjerimet, përkushtimin,
idetë dhe njohuritë për të gjitha ato që unë ndihesha e pasigurtë por që vazhdimisht kërkoja nga
vetja profesionalizëm.
Fillimisht ndaj mirënjohjen dhe falenderimin tim për prof.Antigona Ukëhaxhaj, njiherit mentoren
e punimit ku fal angazhimit dhe konkluzave të vazhdueshme sot e kemi të gatshëm punimin me
synimin që ky material tu shërbej gjeneratave të reja. Krahas mentorit falenderoj edhe anëtarët e
komisionit vlerësues të cilët pas studimit të hollësishëm të punimit ja dhanë dritën jeshile punimit
tim.
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Informacione rreth punimit
Punimi me titull “Kushtet higjeniko-sanitare në shkolla” është një material i bazuar në rishikim të
literaturës dhe poashtu kemi bërë një hulumtim ne tri shkolla në Gjakovë, me qëllim të zgjerimit
të njohurive të infermierëve të ardhshëm në segmentin e kushteve higjeniko-sanitare nëpër shkolla.
Punimi përmbanë tre kapituj, ku në secilin prej tyre jemi përpjekur të ndjekim një vijë kronologjike
të gjërave që kemi trajtuar gjithmonë duke u përpjekur edhe ti ilustrojmë përmes skedave dhe
grafikonëvë plotësues të mundësuar nga puna e terenit.
Tema: Kushtet higjeniko-sanitare në shkolla
Mentori: Prof. Ass.Dr. Antigona Ukëhaxhaj
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1. HYRJE
Higjiena në shkolla paraqet një rol të rëndësishëm në procesin e arsimimit te fëmijëve të cilët mund
të ndikoj negativisht në rritje, zhvillimin dhe gjendjen shëndetësore të tyre në moshat shkollore.
Për mbrojtjen e shëndëtit të nxënësve rol të rëndësishëm luan ambienti i shëndëtshëm shkollor, i
cili me mundësit e tij higjieniko-teknike mundëson një efekt edukativ pozitiv fiziologjik dhe psiqik
në zhvillimin e nxënësve. Ambienti shkollor ka për qëllim të mbrojë dhe të përmisoj shëndëtin ë
fëmijëvë dhe të rinjëvë në shkollë dhe jashtë saj.1
Ndikimi negative i ambientit shkollor del në pah nëse nuk është në përputhje me parimet higjienike
dhe kërkësave të higjienës shkollore, duke pasur parasysh që fëmijët kalojnë në ambientet
shkollore pjesën më të madhe të kohës.
Për arsye se bëhët fjalë për një moshë peëj 7-19 vjeç, kohë kur rritja dhe zhvillimi janë më intenziv,
shmë faktorë të mbientit shkollor ndikojnë në zhvillimin fizik (ndërtesa shkollore dhe vendndodhja
e saj, orientimi, ndriçimi, ajrosja, ngrohja, higjiena në ambientet shkollore, orenditë shkollore dhe
mjetet ndihmëse), dhe zhvillimin psiqik (regjimi i mësimit, vlerësimi, denimet, raporti ne mes
mësuesit dhe nxënësit etj). Fëmijët dhë adoleshentët deri në 18 vjeç janë në një periudhë të
zhvillimit intenziv psikofizik, me ndryshime të theksuara në raportet shoqërore, gjë që e rrit
ndjeshmërin e tyre ndaj agjensëvë të ndryshëm të ambienteve shkollore ose të ambientit jetësor.
1.1 Higjiena e procesit mësimor
Procesi mësimor, organizimi i tij dhe mënyra se si realizohet mund të ndikojë dukshëm në
shëndetin e fëmijëvë parashkollor dhe shkollorë.
Ky paraqet një aktivitet të përbashkët mes mjekut, pedagogut, mësuesit dhe psikologut me
qëllim që të gjendet një zgjidhje sa më e drejtë për racionalizimin sa më të mirë të aktivitetve
shkollore dhe për arritjën e qëllimeve të dëshiruara:
-përcaktimin e sasive të aktiviteteve të ndryshme shkollore
- një trajshmëri në aktivitetet e ndryshme shkollore
-njëtrajshmëri ne aktivitete dhe pushim i plotë.
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Pas fillimit të jetës shkollore fëmijën duhët ta kontrolloj mjeku, me qëllim që ta vlerësoj
gjendjen e tij psiko –fizike dhe shëndetësore. Gjatë viteve të shkollimit bëhet kontrolla
sistematike e nxënësve që ka për qëllim të monitoroj rritjen dhe zhvillimin e tyre.1
1.2 Higjiena shkollore dhe parashkollore
Fëmijët ë moshës prashkollore dhe asaj shkollore përfaqësojnë një pjesë të konsideruar të
popullatës. Fillimi i jetës shkollore ka një rëndësi të madhe për shëndëtin psiqik dhe fizik të
fëmijës. Me vet ardhjen në një ambient të ri fëmiu përballet me një numër ndryshimesh në
mënyrën jetesës që që paraqet një ndryshim të madh në jetën ë tij. Në ambientin e ri ai përballet
me rrziqe te reja për shëndëtin.
Banka shkollore johigjienike në të cilën gjatë shkrimit dhe leximit duhet të rrijë i kërrusur
mund të jetë shkaktarë i deformimeve të sistemit kockor. Skolioza dhe kifo-skoliaoza janë
dukuri e shpeshtë tek nxënësit.
Ndriçimi i dobët në kombinim me një bankë te papërshtatshme e cila nuk i mundëson qëndrim
të drejtë të kokës dhë trupit gjatë shkrimit dhe leximit ka rezultat paraqitjen e miopisë shkollore
(shkurtëpamësisë).Ventilimi dhe ngrohja e dobët kanë pëe pasojë shpërndarjn e sëmundjeve
virale dhe bakteriale.Poashtu të ushqyerit e dobët dhe ngarkesa e madhe me lëndë mësimore si
dhe ndenja për një kohë të gjatë në ambiente të nbyllura mundëson paraqitjen e anemisë tek
fëmijët.
Si elemente të ambientit shkollor të cilët ndikojnë në shëndetin e nxënësvë mund t’i
përmendim: ndërtesën shkollore dhe ambientin në të, orenditë dhe pajisjet shkollore,
mirëmbajtja e higjienës dhe regjimi i procesit mësimor.
a) Ndërtesa shkollore
Në zonat urbane vendi i shkollës përcaktohet në përputhje me planet urbanistike të
qytetit.Në të shumtën e rasteve, shkolla paraqet një bërthamë të lagjeve të qytetit. Gjatë
përcaktimit të vendit të shkollës merren parasysh këto elente: distance nga rruga e qytetit,
fillimisht për shkak të zhurmës, ndotjes së ajrit,dhe trafikut rrugor.
Nga aspekti higjienik rekomandohet që shkolla të jetë së paku 100 m larg rrugës kryesore,
në një zonë të qetë,në afërsi të paqeve dhe sa më larg nga fabrikat.
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Për të pasur një ndriçim dhe ventilim sa më të mirë,rekomandohet që ndërtesa shkollore të
jetë e larguar më së paku 25 m nga ndërtesat e para fqinje,dhe nuk rekomandohet që në
oborrin e shkollës të mbillen drunjë të lartë sepse mund të pengojnë hyrjen e dritës në klasa.
Në zona rurale objekti shkollor mund të ndërtohët në vënd i cili është i arritshëm për të
gjithë nxënësit. Rekomandohet distance maximale e ndërtesës shkollore të jetë deri në dy
km larg shtëpivë të nxënësve.
Toka mbi të cilën ndërtohët shkolla duhet të jetë e thatë dhe poroze, e rrafshët dhe të mjaftoj
për objektin shkollor. Sipërfaqja e shkollës përcaktohet në bazë të numrit të nxënësvë,
rekomandohet që të ketë 25 m2 për nxënës.
Bazuar në kushtet klimatike në vendin tonë pozitë më të volitshme për objektin shkollor
do të ishte sikur ai të ishte i kthyer kah jugu, juglindja ose jugperëndimi meqë rasti
shfrytëzohet drita e diellit gjatë gjithe ditës, posaqërisht gjatë periudhës së dimrit. Ana e
veriut është e përshtatshme për koridoret dhe pjesët ndihmëse, banjot, kuzhinën
ambulantën.
Normativi hapësinor i cili rekomandohet për shkollat fillore është 3-3.75 m2 për nxënës,
por duke mos përfshirë këtu hapësirën për sallën e edukatës fizike dhe banjot.
Norma hapsinore për shkollën e mesme është më e madhe, gjegjësisht rreth 7.5 m2 për
nxënës.Nuk rekomandohet qe një godinë shkollore të jetë e ndërtuar më shumë se dy kate.
b) Ambientet shkollore
Ambientet më të rëndësishmë shkollore janë klasat. Në to nxënësit kalojnë pjësën më të
madhe të kohës gjatë së cilës ata qëndrjnë në ambientet e shkollës së tyre. Numri optimal i
nxënësvë në një klasë duhet të jetë 30-34 nxënës. Dyshemeja në klasë duhet të jetë e
materialit i cili astrohet dhe mbahet lehte, që i mundëson një izolim i mirë akustik,ti jetë e
lëmuar dhe të mos ketë qarje.
Ajrosja dhe ngrohja e ambienteve
Kjo mund të jetë natyrale dhe artificiale.Ajrosja artificiale rekamandohet për kabonetet për
lëndë të caktuara mësimore dhe labopratoret.
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Ndriçimi
Ndriçimi i drejtë i klasave është faktorë i rëndësishëm i cili luan rol në mbrojtjen e shëndetit
fizik dhe psiqik të nxënësvë. Në shkolla përdoret ndriçim natyral dhe artificial. Ndriçimi
varet nga vendodhja dhe orientimi i ndërtesës së shkollës, madhësia e klasës, madhësia e
dritareve, cilësia dhe pastërtia e xhamave të dritareve. Rekomandohet që ndriçimi të jetë
më I mirë në anën ë majtë të klasës. Koeficienti i ndriçimit paraqet raportin në mës të pjesës
qelqore të dritares dhe sipërfaqes së dysgemesë, dhe ky raport për klasën është 1:4 ose 1:5.
c) Hapësirat shtesë
–Kuzhina shkollore
Kuzhina duhet të jetë e ndërtuar sipas standardeve sanitaro-higjienike për parashikuara për
objektet ushqimore publike.Vendet hyrëse dhe dalëse nga dhoma e ngrënjës duhet të jenë
të vëçanta, duhet të ketë një paradhomë me një llavaman në të cilën nxënësit mund të
mbajnë higjienën.
-

Blloku sanitar
Kusht themelor është që ato të jenë të lidhura me rrjetin e ujësjellësit dhe
kanalizimit.Vendosja e tyre duhet të jetë e vendosur në very, kabinë të ndriçuar mirë, e
ngrohtë,e ventiluar.Duhet te ketë parahyrjes llavaman me ujë të rrjëddhshëm për
shpërlarjen e duarve. Normativi higjienik një WC kabinë dhe dy pisoarë për 20 nxënës
ose një kabinë në 20 arsimtarë.Ato duhet pastruar me dezinfektues rregullisht.
Furnizimi me ujë për pije mund të jetë qendror dhe local, rekomandohet 60 l ujë per
një fëmijë.

Normat për pastërtinë nuk janë njësoj në të gjithë botën dhe si rezultat i kësaj njerëzit rriten me
koncepte të ndryshme për pastërtinë. Në të kaluarën, në shumë shtete një mjedis i pastër e i rregullt
në shkollë i ndihmonte të gjithë nxënësit që natyrshëm të zhvillonin zakone të mira për pastërtinë.
Fatkeqësisht në ditët e sotme, imazhet e disa oborreve të shkollave në Kosovë lënë shumë për të
dëshiruar sepse disa prej tyre janë plot e përplot me mbeturina e gjëra të thyera, saqë më shumë i
ngjajnë një koshi plehrash, sesa një vendi për të luajtur ose për të bërë ushtrime. Fatkeqësisht disa
nxënësve sidomos në shkollat publike tendenca për një edukim të përgjithshëm rreth mirëmbajtjes
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së objektit shkollor has në vështirësi dhe fjalia “Pastroje vendin” ose “Kujdes ku hedh mbeturinën”
u duket si një ndëshkim.2
Fjalori i gjuhës shqipe i botuar në vitin 2006 higjenën e përkufizon si “tërësinë e rregullave dhe
të masave praktike për ruajtjen dhe përmirësimin e shëndetit” dhe si degë të mjekësisë që studion
mjedisin dhe mënyrën si duhet të jetojë njeriu për të ruajtur shëndetin”.2
Bazuar në shumë studime “higjenë” konsiderohet çdo praktikë e njeriut përmes së cilës synohet të
mbahen gjërat shëndetshëm dhe pastër.
Kjo fjalë përfshinë një grup të veçantë të praktikave të lidhura me ruajtjen e shëndetit, pastrimin e
mjedisit, sterilizimin e paisjeve, higjenen e duarve, ujit, kanalizimit dhe dhe asgjesimin e sigurtë
të mbeturinave mjekësore.
Mirëmbajtja e objekteve shkollore është e rëndësishme edhe nga aspekti ekonomik. Me
mirëmbajtjen e duhur të objektit shkollor, me shfrytëzimin racional të burimeve energjetike dhe
me instalimin e materialeve me efikasitet energjetik, shkolla do të kursejë energji, që do të thotë
se do të harxhojë më pak mjete financiare gjatë punës. Me mjetet e kursyera për mirëmbajtje,
shkolla do të mund të investojë në përmirësimin e kushteve për të qëndruar në shkollë, si dhe në
modernizimin dhe zhvillimin e procesit arsimor.
Një nga mënyrat që nxënësit sëmuren në shkollat ku ata frekuentojnë shumë ditë gjatë jetës së tyre
është nëpërmjet mikrobeve. Mikrobet janë gjallesa shumë të vogla për t’u parë me sy, të cilat mund
të shkaktojnë sëmundje.
Ato grupohen në disa grupe, duke përfshirë bakteret dhe viruset. Të njejtat mund të transmetohen
nga një nxënës tek tjetri përmes prekjes së gjërave të ndotura me mikrobe, nëpërmjet frymëmarrjes,
ose nëpërmjet seksit, që gjithsesi vijnë si rezultat i mirëmbajtjes jo të rregullt të ambienteve
shkollore.
Punimi me titull “Kushtet higjeniko-sanitare në shkolla” synon të përshkruaj një situatë reale dhe
shumë faktike të kushteve higjenike në shkollat e komunës së Gjakovës me theks të veçantë në dy
shkolla në zonën urbane dhe një tjetër në zonën rurale.

1.3 RËNDËSIA E HIGJENËS NË OBJEKTET SHKOLLORE
Një numër i madh i shkollave në Republikën e Kosovës akoma nuk i plotësojnë kushtet themelore
të cilat duhet t’i ketë një objekt arsimor në të cilin qëndrojnë nxënësit. Cilësia e mirëmbajtjes së
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ndërtesave shkollore në nivel republikan ndryshon nga shkolla në shkollë. Shumë objekte
shkollore, menjëherë pas renovimit, bien në gjendje të keqe. Një studim i Institutit të Shëndetit
Publik, i kryer pak kohë më parë në shkolla të Kosovës, si (Koncepti i planeve të sigurisë dhe
ujrave nga Punëtoritë e ISHP-Kosovë, qershor 2017) tregon se nxënësit dhe mësimdhënësit
ndeshen në ambientet shkollore me zhurmat, lagështirën dhe shumë shpesh edhe me mykun në
klasa. Një tjetër problem me shkollat është edhe trafiku shumë i rënduar pranë këtyre ndërtesave.
Cilësia e mjedisit në brendi të objekteve shkollore konsiderohet të jetë shumë e rëndësishme sepse
mjedisi i brendshëm është një kosmos i ndërlikuar që varet nga shumë ndryshore siq janë
temperatura dhe cilësia e ajrit.2
Kushtet jo të volitshme higjenike në institucionet shkollore të ciklit të ulët dhe të mesëm në disa
shkolla të komunës sonë kanë shqetësuar jo vetëm prindërit që kanë fëmijët në këto shkolla, por
edhe institucionet komunale, përgjegjëse të arsimit dhe mantelbardhët. Për shkak të papastërtisë
në shkollë, shumë nxënës nuk përdorin tualetet edhepse qëndrimi i tyre në shkollë është gjashtë
orë të plota. Në një situatë të tillë aspak të volitshme edhepse në numër të vogël, më së shumti të
shqetësuar janë prindërit, pasi kanë frikë se mungesa e higjenës mund të shkaktojë ndonjë
sëmundje te fëmijët.
Mirëmbajtja e objekteve shkollore paraqet një përmbledhje aktivitetesh, terminesh dhe personash
të obliguar të cilët duhet të organizohen dhe të veprojnë në mënyrë të organizuar dhe të dobishme.
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I mbron
investimet
kapitale

siguron shëndetin
e fëmijëve dhe
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Mirëmbajtja
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Egzistojnë faktorë të ndryshëm në procesin edukativo arsimor të cilët vazhdimisht duhet të jenë
përgjegjës në mirëmbajtjen e objekteve shkollore.
Të gjithë përgjegjësit nga drejtoritë komunale në bashkëpunim me drejtorët e shkollave dhe
komunitetin duhet të dinë se mirëmbajtja dhe kujdesi ndaj objekteve shkollore ndikon në
mirëqenien fizike dhe financiare të secilit objekt shkollor.3
1.3.1 Pastrimi i duarve për nxënësit në shkolla
Një nga masat më të rëndësishme për higjenë të mirë në shkollë është pastrimi dhe larja e duarve
me kujdes të veçantë.
Nxënësit që dëshirojnë të mbajnë higjenë të pastër në shkollat ku frekuentojnë mësimin duhet
pastruar duart gjatë këtyre rasteve:
 Para dhe pas përgatitjes së konsumit
të ushqimit në shkollë
 Para dhe pas përdorimit të toaletit në
shkollë
 Pas kollitjes dhe teshtitjes në mjediset
e klasave
 Pas hedhjes së mbeturinave
Foto 1. Pastrimi i duarve element i rëndësishëm
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1.3.2 Mosmbajtja e higjenes dhe pasojat
Mosmbajtja e higjenës në institucionet shkollore mund të ndikojë në paraqitjen e epidemive të
ndryshme, të cilat mund të barten përmes ujit apo mjeteve tjera.
Higjena në shumë shkolla publike konsiderohet të mos jetë në nivelin e duhur, sidomos në shkollat
fillore, ku nxënësit janë të rrezikuar nga përhapja e ndonjë infeksioni, në veçanti klasat që janë
afër tualeteve. Ka shkolla që nuk kanë ujë të mjaftueshëm, nuk u funksionojnë kazanet e tualeteve,
nuk ka sapunë dhe letra higjenike, dhe as që bëhet fjalë për ujë të ngrohtë gjatë stinës së dimrit.
Një situatë e tillë e cila nuk lë shumë për tu dëshiruar mundëson edhe përhapjen e sëmundjeve si
verdhëza, dukuri që shumë shpesh paraqitet sidomos tek grupmoshat e ciklit të ulët.
Mjekë infektologë bazuar në studimet e tyre rekomandojnë higjenë më të madhe në shkolla sepse
mosmbajtja e higjenës në institucionet shkollore mund të ndikojë në paraqitjen e epidemive të
ndryshme, të cilat mund të barten përmes ujit apo mjeteve tjera. Një nga mënyrat që nxënësit
sëmuren në shkolla është përmes mikrobeve. Mikrobet janë gjallesa shumë të vogla për t’u parë
me sy, të cilat mund të shkaktojnë sëmundje. Ato grupohen në disa grupe, duke përfshirë bakteret
dhe viruset. Disa nga këto baktere dhe viruse mund ti sëmurin shumë rëndë nxënësit. Ato mund të
transmetohen nga një nxënës tek tjetri përmes prekjes së gjërave të ndotura me mikrobe, përmes
frymëmarrjes, ose nëpërmjet seksit. Përhapja e mikrobeve nga njëri nxënës tek tjetri bëhet përmes:
 Lëngjëve si një mënyrë nëpërmjet ujit. Mikrobet nga feçet në tokë mund të kalojnë në ujin
e kanalizimeve, i cili mund të pihet nga dikush në shkollë.
 Duart: Mënyra e dytë është përmes gishtave apo duarve që nuk janë larë pasi keni shkuar
në tualet. Duart e papastra mund të kalojnë mikrobet në duar të tjera ose mbi ushqim.
 Insektet: Mënyra e tretë është nëpërmjet mizave (insekteve). Ato qëndrojnë mbi feçe dhe
pastaj ngjitin mikrobet mbi ushqime, njësoj si ngjitet balta në këpucët e pista.
 Toka është mënyra e katërt. Mikrobet mund të depërtojnë në kulturat dhe burimet e tjera
të ushqimit, nëse feçet nuk janë asgjësuar siç duhet.

Mosmbajtja e higjenes shkakton:
 Predispozitë për bartjen e infeksioneve
 Mundësi të vogla për menaxhim të situatave të tilla
 Mundësi të epidemive të ndryshme

Një rëndësi të veçantë për kushtet higjeniko-sanitare në institucionet shkollore ka padyshim
përpilimi i një plani të saktë për secilin mjedis shkollor që i korrespodon ligjeve në fuqi. Ky plan
nuk duhet të jetë vetëm një plan pastrimi dhe dezefektimi vetëm në një ditë, por i njejti duhet të
përmbajë planet për të gjitha masat higjenike të çdo lloji, instruksionet e përdorimit të aparaturave
të sterilizimit siq ndodh me rastet e kabineteve të shkencave ekzakte ngase shpesh kemi aparatura
kimike të cilat kërkojnë sterilizim për të pamundësuar bartjen e infeksioneve të mundshme si dhe
planin e kontrollit të herëpashershëm për mirëfunksionimin e tyre. Gjithashtu planet duhet të kenë
në fokus edhe planin higjenik për ambientet e ngrënies dhe planin e organizimit të heqjes së
mbeturinave në shkollë.4
1.4 Efektet shendetësore
Në ambientet shkollore, varësisht nga mosha fëmijët kalojnë një kohë të caktuar me ç’rast mund
të ndikohen nga efektet potenciale të dëmshme nga:
Agjensët biologjik
–viruset, bakteret, myshqet që shfaqen për shkak të higjenës së dobët dhe ajrosjes së
pamjaftueshme.
Agjensët kimik:
-dioksidi i karbonit, monoksidi i karbonit, dioksidi i sulfurit, tymi i duhanit etj.
Agjensët fizik
-rrezatimet jojonizuese,
-zhurma, valet UV (ultraviolet) dhe elektromagnetike
-rrezatimet jonizuese
-ndotja me radon 222 emiter alfa qe rrjedh nga gazrat nëntokësore nga materialet ndërtimore.
1.5 Sëmundjet ngjitëse:
A) Agjenset biologjik
-viruset
-bakteret
-parazitet
- myshqet.
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B) Agjenset kimik
-sindromi i krahërorit të sëmurë
-monoksidi i karbonit
-bashkëdyzimet kimike të avullueshme.
Efektet akute-iritimi i syve dhe traktit respirator, kokëdhimbje, mungesë e koordinimit, nauze,
ç’rregullime visive, reaksione alergjike, asme dhe rinit.
Efektet kronike –dëmtim të mëlqisë, veshkëve, sistemit të qarkullimit të gjakut dhe sistemit
nervor qendror.1

2. Qëllimi dhe objektivat
Qëllimi kryesor është rëndësia e higjenës në shkollë sepse higjena në këto ambiente, në dukje është
shumë thjeshtë, por ajo është shumë e ndërlikuar dhe nje mënyre e mundhsme e bartjes së rreziqeve
të transmetimit të sëmundjeve të ndryshme ngjitëse te fëmijët.
Objektivi kryesor:
 Zhvillimi i strategjive dhe vendosja e rregullave standarte për higjenën në shkolla, në
mënyrë që të parandalohet rreziku i infeksioneve.

3. Metodologjia
Për realizimin e këtij punimi është zbatuar:
Metodologjia e këtij punimi është hulumtimi i bërë në shkollat e Komunës së Gjakovës. Gjithsej
kemi përfshirë 3 shkolla. Janë intervistuar 30 respodentë të grupmoshave të ndryshme, nxënës,
mësimdhënës, drejtor, persona të mbikëqyrjes së higjenes si dhe inspektoriati.
Pergjigjet e respondentëve i kemi paraqitur në tabela dhe grafikone.
4. Rezultatet
Aktualisht në komunën e Gjakovës frekuentojnë mësimet rreth 20191 nxënës dhe fëmijë të cilët
frekuentojnë mësimet e tyre në 44 shkolla fillore dhe të mesme të ulëta dhe 5 të tjera shkolla të
mesme të larta. Në të gjitha këto institucione të shkollimit parauniversitar krahas projekeve dhe
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angazhimeve për procesin edukativo-arsimor krijohen edhe programe të veçanta për mundësinë e
mirëmbajtjeve sa më efektive të kushteve që ofrojnë të gjitha këto objekte shkollore përmes së
cilave synohet që të krijohen ambiente të përshtatshme higjeniko-sanitare.
Mirëmbajtja e një objekti shkollor konsiderohet të jetë i një rëndësie të veçantë për faktin se një
gjë e tillë pos që ndikon në pamjen vizuale të objektit ajo njiherit mundëson edhe funksionimin e
paisjeve, shëndetin e nxënësve dhe personelit edukativ si dhe mundëson klimë të përshtatshme për
zhvillimin e procesit mësimor. Që të funksionoi sa më mirë ky proces atëherë secili person që
frekuenton objektin shkollor duhet të jetë përgjegjës për mirëmbajtje të suksesshme.
Mësimdhënësit duhet të:
 Të ngrisin nivelin e rëndësisisë së ndikimit të drejtpërdrejtë të mirëmbajtjes së objektit
shkollor gjatë gjithë procesit mësimor.
 Vazhdimisht tu japin leksione nxënësve se si duhet të sillen brenda dhe jashtë objektit
shkollor
 Të kenë impact në mirëmbajtjen e kushteve higjeniko-sanitare individualisht dhe në formë
grupore
 Të respektojnë secilën procedurë apo rregull shkollore që synon mirëmbajtje shkollore

4.1 Kushtet higjeniko-sanitare në SHMU. “Mazllom Këpuska”, “At Gjergj Fishta” dhe “Zekeria
Rexha”
Objektet shkollore “Mazllom Këpuska” në Gjakovë dhe “At Gjergj Fishta në Bishtazhin
frekuentojnë mësimin e rregullt vetëm në ndërrimin e paraditës dhe kjo mund të jetë një nga arsyet
e shumta që kushtet higjeniko-sanitare në këtë ndërtesë shkollore të jenë shumë të mira dhe të
njejtat të korespodojnë me rregullat e inspektoriatit sanitar. Ndërkaq SHMU. “Zekeria Rexha”
zhvillon procesin mësimor në dy ndërrime dhe gjatë gjithë kohës bëhen përpjekje për kushte sa
më të mira higjenike në të gjitha ambientet e shkollës.
Këto vatra të diturisë janë ndërtuar shumë vite më parë në hapësira të përshtatshme për objekte
shkollore.
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Numri i kateve

P+1

Orientimi i dritareve

E kombinuar

Kushtet e koridoreve

gjërësia 36 m. me dritare në
njërën anë

Lloji i shkallëve

Gjërësia 2.5., lartësia 16 m dhe
30 cm thellësi

Aroma nga kuzhina dhe nyjet santitare

Kushina ndodhet në oborrin e
objektit shkollor

Foto 2. ShMU. “Mazllom Këpuska”

Të tri objektet posedojnë oborre të rrethuara të shkollës me rreth 6000m2, 5400m2.dhe me mbi
8000m2, me terene të përshtatshme të edukatës fizike, fushë futbolli si dhe kopësht mesatarisht të
vogël brenda objektit shkollor.
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4.2 Mirëmbajtja e nyjeve sanitare në shkolla
Fëmijët kanë pozitë qendrore në bashkësi. Pas shtëpisë dhe familjes, shkolla është vendi më i
rëndësishëm në të cilin qëndrojnë dhe mësojnë fëmijët. Objekti shkollor, klasat dhe hapësirat e
tjera në shkolla duhet të kenë qasje dhe të jenë të këndshme për qëndrimin e nxënësve për
zhvillimin e mësimit dhe aktiviteteve të tjera lidhur me mësimin.5
Mirëmbajtja e nyjeve sanitare është obligim i personelit teknik, më saktë punëtorëve të pastrimit
të shkollës. Detyrë e tyre është vazhdimisht t’i kontrollojë instalimet e ujësjellësit dhe kanalizimit,
si dhe pajisjet sanitare të cilat janë të instaluara në to. Defektet e paraqitura duhet të menjanohen
në një afat shumë të shkurtër dhe menjëherë të riaktivizohet përdorimi i tyre.
Nyjet sanitare në shkollat të cilat jemi duke i trajtuar janë të vendosura në pjesë të objektit të
brendshëm shkollor tek të cilat vërehet dukshëm një mirëmbajtje dhe higjenë e nivelit të
kënaqshëm duke ndikuar edhe në shëndetin e nxënësve të cilët frekuentojnë këto hapësira gjatë
kohës së qëndrimit të tyre në shkollë.
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Organizimi i nyjeve sanitare në këto shkolla qëndron sipas kësaj rënditje:
Toalete në formë guace

toelete për femra dhe për meshkuj

Egzistojnë ndarje për pastrimin e duarve

secila hapësirë posedon mure me pllaka

Dyshemetë janë të pastra

ato pastrohen 3 herë brenda ditës

Nyjeve sanitare ju mungojnë letrat higjenike

dizenfektimi i toaleteve bëhet shpesh

Dyert dhe dritaret janë plastikë

në disa toalete shpesh ka rrjedhje të vogla

Shkollat në fjalë në përgjithësi posedojnë një plan të mirë rreth organizimit për pastrimin dhe
mirëmbajtjen e tualeteve dhe pjesëve sanitare duke i konsideruar këto hapësira si shumë të veçanta
sepse nëse të njejtat nuk mirëmbahen mirë ato paraqesin rrezik të madh dhe ndikojnë drejtpërdrejtë
mbi shëndetin e fëmijëve dhe të punësuarve. Duhet theksuar se në këto mjedise për një mirëmbajtje
cilësore të nyjave sanitare dhe mirëmbajtje të higjienës, shkolla duhet të sigurojë pjesë rezerve,
mjete për higjenë, pajisje, si dhe ndarje të qartë të detyrave dhe përgjegjësive midis të punësuarve
të cilët janë të angazhuar. Diqka e tillë shpesh mund të sjellë edhe probleme sepse mjetet e
dedikuara për higjenë rezultojnë në disa raste të pamjaftueshme. Në raste të tilla punëtorët të cilët
merren me mirëmbajtjen e objektit detyrohen të jenë shumë të kufizuar gjatë përdorimit dhe
shpenzimit të tyre që mos të mbesin pa to sepse furnizmi realizohet sipas procedurave të tenderimit
dhe mund të sjellë edhe humbje në kohë nëse nuk menaxhohen mirë.
Higjena dhe mirëmbajtja e hapësirave sanitare bëhet:
 Çdo ditë gjatë pushimit të madh dhe pas përfundimit të orëve pastrohen, lavamanet,
guacat,
 Zbrazen shportat për mbeturina në secilën klasë, koridore dhe ambiente sportive
 Çdo muaj bëhet kontrolli i kazanëve, çezmave, rubinetave dhe ventileve
 Çdo vit bëhet kontrolli i instalimit të ujësjellësit, ngrohjes dhe kanalizimit
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4.3 Temperaturat dhe përshtatshmëria e klasave
Ndryshimet e kushteve klimatike në klasat ku zhvillohet mësimi shumë shpesh qëndrojnë të
papërshtatshme për një zhvillim stabil të procesit mësimor si rezultat i mungesës së aksesorëve
perde në dritaret e klasave. Gjatë muajit shtator dhe në muajt e stinës së pranverës më së shumti
hasin në vështirësi ata nxënës të cilët mësojnë në klasa pa perde. Brenda atyre klasave si rezultat i
rrezeve të diellit krijohet një temperaturë e cila mund të rezultojë në humbjen e interesimit për
mësim dhe shpesh edhe dhembje koke tek disa nxënës me sëmundje kronike.
Lagështia e ajrit shumë shpesh krijohet e papërshtatëshme sepse nuk mundëson ruajtjen e
lagështisë së duhur relative të ajrit.
Nga ana tjetër shpesh mund të ndodh që nxënësit të kenë probleme edhe me ngrohje të
mjaftueshme gjatë stinës së dimrit sidomos në ciklin e pasdites. Ndërkaq në ato klasë ku ka
sipërfaqe të mykut dhe lagështisë aroma gjatë stinës së dimrit është dukshëm më e theksuar
përshkak të dritareve të mbyllura.
Nivelet maksimale te CO2 varionin nga 2800-5800 ppm (5200 - 10800 mg/m3) gjate oreve te
mesimit ne shumicen e klasave, duke rene ne 1000-2500 ppm (1800- 4500 mg/m3) gjate
pushimeve te vegjel e te medhenj dhe 400-800 ppm (750- 1500 mg/m3) gjate nates, siç tregohet
me poshte:

Ky nivel është mjaft i lartë e i palejueshem higjienikisht dhe flet qartë për mbingarkesen e klasave
me nxënës. Shkalla mesatare e ventilimit gjatë orëve të mësimit ishte 1 liter për sekondë për person.
(Studim-viti 2016, OBSH organizoi në bashkëpunim me ISHP-Tiranë, nje studim pilot per
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vleresimin e ekspozimit te nxenësve ndaj rreziqeve mjedisore ne shkolla (Burimi: Andrey I.
Egorov et al. ‘Pilot WHO survey in Albania to assess pupils’ exposure to environmental hazards
in schools’, WHO Regional office for Europe. 2016).
4.4 Sistemimi i mbeturinave brenda objektit
Aspekt me rëndësi të veçantë gjatë aktiviteteve për renovimin dhe mirëmbajtjen e objekteve
shkollore është mbrojtja e mjedisit jetësor, shëndeti dhe siguria e nxënësve dhe të punësuarve. Kur
bëhet fjalë për mbrojtjen e mjedisit jetësor, duhet fillimisht të mendohet që kujdesi ndaj hapësirave
të ruhet shumë dhe të njejtat të shfrytëzohen sipas qëllimeve të caktuara. Ndryshimet e mëdha në
stilin e jetesës kanë sjellë në të gjithë vendet e civilizuara një rritje të madhe të sasisë së
mbeturinave, saqë me të drejtë mund të flitet për një ortek mbeturinash, i cili mund të mbahet nën
kontroll me shumë vështirësi.

Foto 3. Sistemimi i mbeturinave në shkolla

Shkollat në fjalë bëjnë një herë në javë bartjen e mbeturinave të cilat janë të vendosura në
kontinjerë dhe një pjesë e tyre shërben edhe për riciklime. Riciklimi është gjithnjë e më shumë i
pranishëm në këto ambiente shkollore, dobia e të cilit ka rezultuar fal projekteve të nxënësve për
procesin e riciklimit duke e konsideruar këtë proces edhe si një mënyrë e mirë për të mbledhur
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mjete shtesë. Nxënësit tashmë janë pjesë e rregullt e këtij procesi duke mundësuar riciklimin e
letrave të vjetra, shisheve të plastikës, kanaçeve, shisheve të qelqit dhe metali. Letrat dhe shishet
e plastikës mblidhen në kontenjerë të veçantë dhe në një periudhë të caktuar kohore.
4.5 Siguria e nxënësve në procesin edukativo-arsimor
Në shkollat e sipërpërmendura shumë shpesh organizohen aktivitete shkollore të cilat synojnë
mbrojtjen e ambientit shkollor, siq bie fjala mirëmbajtjen e pastërtisë në klasa, koridore apo edhe
në hapësirat gjelbëruese sado të vogla që janë ato.

Foto 4. Aktivitete të vullnetarizmit edukativ

Menaxherët e shkollës në organizime të tilla paraprakisht pregatiten për masat më të rëndësishme
për sigurinë e pjesëmarrësve në punë vullnetare. Shkolla siguron që nxënësit të mos dëmtohen
gjatë punës dhe të njejtit të ndihen komod gjatë realizimit të projektit.

4.6 Higjena në ambulancat shkollore
Ndonëse është e domosdoshme që shkollat mbi 1000 nxënës të jenë të paisura edhe me ambulancë
të vogël mjekësore, diqka e tillë fatkeqësisht nuk egziston. Në tri shkollat e vizituara vetëm në
njërën prej tyre funksionon vetëm shërbimi stomatologjik i cili kujdeset për higjenen e gojës tek
nxënësit. Në këtë mjedis vazhdimisht bëhen vizita sistematike të shoqëruara edhe me leksione
rreth higjenës së gojës nga ana e nxënësve.
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4.7 Kushtet higjeniko-sanitare në ambientet e ngrënies
Nga të tri shkollat që kemi vizituar vetëm në njërën prej tyre nuk egziston një ambient i
përshtatshëm në të cilën nxënësit do të kishin mundësi të ushqehen,
Në SHMU. “Mazllom Këpuska” dhe “Zekeria Rexha” funksionojnë dy ambiente të adaptuara në
të cilat nxënësit furnizohen me ushqime të shpejta (fast-food), tost, hamburger, sandëiq, me çmime
relativisht të pranuara dhe në përputhje me tregun. Këto ambiente fatmirësisht qëndrojnë mirë në
aspektin e higjenes dhe të njejtat pastrohen gjatë gjithë kohës nga pronarët të cilët kanë fituar
tenderin për ushtrimin e kësaj veprimtarie brenda objektit shkollor.
Tavolina e punës

E pastër

Aksesorët për pregatitjen e ushqimit

Të vjetër por të pastër

Mishi (sallamë, proshutë, salqice)

Të kontrolluara dhe me afate kohore të
mjaftueshme

Perimet ( domate, spec, lakër jeshile)

Të freskëta, furnizim ditor

Ushqimet mbështillen me

Folie alumini dhe salveta

Ambienti i qëndrimit të nxënësve

I pastër

A qëndrojnë ushqimet në frigorifer

Po
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4.8 Rezultatet e pyetësorëve
Duke dashur të respektojmë metodologjinë e planifikuar në fillim të punimit me titull “Kushtet
higjeniko-sanitare në shkolla”, vëmendje të veçantë i kemi kushtuar edhe intervistave të
respodentëve tanë të cilët kanë vlerësuar cilësinë e kushteve higjenike në shkolla. Nxënësit
vazhdojnë të mbesin më pak të kënaqur me atë që ofrohet ndërkaq prindërit qëndrojnë shumë
skeptikë nëse puna rreth higjenës është duke u kryer mjaftueshëm.
Bazuar në raportet tona nga tereni mund të konstatojmë se kushtet higjeniko-sanitare pothuajse në
të gjitha objektet shkollore mesatarisht plotësojnë kushtet por nevoitet akoma për tu bërë në këtë
segment. Studimet tona për këtë element kanë qenë të fokusuara në tri objekte shkollore, dy prej
tyre shkolla në zonën urbane ndërkaq një shkollë në zonën rurale.
Përgjithësisht mund të themi se gjatë vizitës sonë kemi vërejtur se komuniteti, nxënësit dhe
mësimdhënësit së bashku me menaxherët e shkollave vazhdimisht përpjeken të krijojnë ambiente
sa më të përshtatshme sa i përket kushteve higjeniko-sanitare. Mirëpo për të ndërtuar gjithçka në
mënyrë optimale, duhet të përballemi gjithnjë me kufizime, sidomos përsa i përket anës financiare.

A KA PASTËRTI NË SHKOLLA?

stafi menaxhues

30%

punëtorë teknik

50%

prindër

10%

nxënës

45%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Grafikoni 1 tregon se gjendja aktuale rreth higjenes më shumë shqetësuese është për prindërit të cilët ngjallin
dyshime se fëmijët e tyre qëndrojnë në ambiente mjaftueshëm të pastërta përkundër angazhimit të mjaftueshëm të
punëtorëve teknik.
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Sa kujdesen punëtorët teknik për higjenën në shkolla?
komuniteti

mësimdhënës

persona zyrtar

prindër

0
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6

mesatarisht

8
shumë

10

12

14

pak

Grafikoni 2 pasqyron një gjendje reale të mirëmbajtjes së ambienteve shkollore nga ana e punëtorëve teknik

Sa janë të kënaqur nxënësit me kushtet higjeniko-sanitare
në shkollë
8
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0
Nxënësit
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NDOSHTA

Grafikoni 3 ripërsërit faktin se nxënësit nuk ndihen komod me pastërtinë që ju ofrohet në ambientet shkollore
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HIGJENA
DKA

INSPEKTORIATI

42%

58%

Grafikoni 4 dëshmon se raportet e inspektoriatit sanitar qëndrojnë relativisht të kënaqshme rreth higjenes në
shkolla gjatë inspektimit të tyre

A ndahen fonde të mjaftueshme për higjenën sanitare në shkolla?
9
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DREJTORIA

PUNËTORËT TEKNIK

MESATARISHT

Grafikoni 5 tregon se drejtoritë komunale dhe menaxherët e shkollave duhet të ndajnë më shumë fonde për
përmirësimin e kushteve higjeniko-sanitare
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Pyetësori:
Fletë-anketim për objektet shkollore
Emri i shkollës_____________
Ndërtesa është dedikuar për shkollë_____________________________
Viti i ndërtimit_____________________________________________
Materiali ndërtimor: tjegulla, gurë, beton________________________
Toka është e kulluar, ________________________________________
Niveli i ujërave nëntokësorë:_________________________________
Largësia nga ndërtesa më e afërt_______________________________
Largësia nga rruga kryesore__________________________________
Madhësia e ndërtesës, gjatësia ___________ dhe gjerësia_____________
Hyrja e shkollës: kryesore, anësore, të dyjat_______________________
Numri i kateve: p. p+1, p+2, p+3______________________________
Dritaret janë të orientuara veri, jug, lindje, perendim, e kombinuar
Koridoret, gjerësia______, të ngrohura, të ndriçuara, të ventiluara
Numri i ndërrimeve_____________________________________
Burime të ndotjes në afërsi të shkollës_______________________
Era e keqe nga kuzhina dhe nyjet sanitare____________________
Gjendja e oborrit të shkollës_______________________________
Furnizimi me ujë________________________________________
Toaletet_______________________________________________
Eliminimi i mbeturinave__________________________________
Ambulanca shkollore____________________________________
Klasët, orientimi i tyre___________________________________
Orenditë shkollore______________________________________
Kuzhina shkollore_______________________________________
Kabinetet______________________________________________
Mësimi________________________________________________
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4.9 HIGJENA NË SHKOLLAT E RAJONIT
Kushtet higjieno-sanitare në shkollat fillore, të mesme dhe të larta publike edhe në shtetet e rajonit,
Shqipëri dhe Maqedoni shpesh janë vënë nën vëzhgimin e rreptë të Inspektoratit Shtetëror
Shëndetësor.
Nje nga pyetjet më të shpeshta që bëjnë prindërit gjatë çdo fillim viti shkollor është a janë gati
kushtet higjeno-sanitare të objekteve shkollore të presim fëmijët pa u sjellë atyre probleme
shëndetesore gjatë vitit?
Bazuar në studimet e OBSH dhe Inspektoriatit Shtetëror Sanitar citohet se gjatë vitit shkollor
2017-2018 kanë dorëzuar gjatë raportit të inspektimeve rreth 726 rekomandime konkrete të cilat
presin shqyrtime të vazhdueshme lidhur me higjenen në ambientet shkollore.
Në kontroll kanë qenë edhe institucionet private ku disa prej tyre janë konstatuar pa leje higjenosanitare të ushtrimit të aktivitetit. Krahasuar me një vit më parë, Inspektoriati thotë se shkollat janë
më mirë por përqenderimi i nxnënësve në zonat urbane ka lënë jashtë vëmendjes ato në periferi
për të cilat edhe kushtet lënë për të deshiruar.
Vetem gjatë këtij vitit shkollor Drejtoria e Shëndetit Publik ka mbyllur katër shkolla në Vlorë, kjo
pasi nuk plotësonin kushtet e nevojshme higjeno-sanitare.
Të njëjtat monitorime janë të vazhdueshme edhe në shkollat dhe kopshtet e Republikës së
Maqedonisë.
Sipas autoriteteve të shëndetësisë, edhe në këto objekte shfaqet e njëjta problematikë, ku më e
theksuar është ajo e mungesës së higjenës. Në disa objekte ka probleme në nyjet hidro-sanitare, si
lavamanë të prishur, tubacione të bllokuara apo rubineta që mungojnë. Ndërkohë që herë pas here
ka patur probleme në furnizimin me detergjentë dhe lëndë denzinfektuese. Studimi i ndërmarrë
për herë të parë nga Instituti i Shëndetit Publik është "Menaxhimi i kushteve higjieno-sanitare të
mjediseve të brendshme në institucionet e arsimit shkollor në Kosovë dhe Shqipëri".
Studimi është realizuar në disa qytete, ku u morën në analizë disa shkolla. Studimi është
mbështetur në 3 faza, në pranverë, vjeshtë dhe dimër. Numri i nxënësve të përfshirë në studim ka
qenë 300. Qëllimi i këtij studimi ishte vlerësimi i situatës higjeno-sanitare të mjediseve të
brendshme të ndërtesës, nëpërmjet një monitorimi korrekt të indikatorëve themelorë për arritjen
dhe formulimin e rekomandimeve që synojnë sigurimin e një mjedisi të brendshëm të përshtatshëm
për mirërritjen dhe informimin e mirë të brezit që i përket të ardhmes.
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Nga analizimi i të dhënave është vërejtur mungesë të sipërfaqeve të gjelbëruara në oborrin e
shkollës në 68 për qind të rasteve, mungesë të sistemit ngrohës në 23 për qind të klasave. Më
shumë se 72 për qind e klasave, me nivel zhurme brenda në sasinë mbi 45 Db, ndërsa vlera e lejuar
është (35 dB), 83 për qind e klasave, me nivel ndriçimi natyral më pak se 1 mijë lux (norma e
lejuar, më e madhe se 1500 lux).
Densiteti i trafikut është shumë i rënduar në afërsi të shkollave në më shumë se 40 për qind të
rasteve të numrit të klasave dhe i rënduar në 23 për qind të rasteve. Shpejtësia e lëvizjes së ajrit
mbi 0.4 m/s në 13 për qind të klasave. 61 për qind e klasave paraqesin kontaminim mikrobik të
ajrit (mikroflora e përgjithshme) ndërkaq në 69 për qind të klasave është gjetur zhvillim i mykut.
Lagështira relative, mbi 60 për qind të vlerave të rekomanduara nga OBSH në 43 për qind të
klasave thuhet mes tjerash në këtë raport të botuar në faqen zyrtare të ISHP të Shqipërisë me datë
16.03.2017(http://www.ishp.gov.al/)

OBSH në publikimin “Ambienti fizik shkollor” shkollën e definon si pjesa e cila vazhdimisht e
përforcon kapacitetin e saj si një ambientë i shëndoshë për të jetuar, mësuar dhe për të punuar.
Academia Amerikane e pediatrëve”ambienti i shëndetshëm shkollor” e definon shkollen si ajo që
i mbron nxënësit dhe personelin nga lëndimet dhe sëmundjet e mundshme dhe i avanson aktivitetet
parandaluese dhe qëndrimet për faktorët e njohur të rrezikut të cilët mund të shkaktojnë sëmundje
dhe paaftësi në të ardhmen”.
Sigurimi i cilësisë dhe sasive të mjaftueshme të ujit të pijshëm, sanitacionit dhe strehimit janë
kushte të domosdoshme për një ambient të shëndetshëm fizik mësimor. Jo më pak është e
rëndësishme mbrojtja nga rreziqet biologjike, fizike, kimike të cilat i kanosen shëndetit të
fëmijëve.1
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Elementet e një ambienti shkollor të shëndetshëm
Sigurimi i nevojave elementare

Strehimi
Ngrohja
Uji dhe ushqimi
Ndriçimi dhe ajrosja
Pajisjet sanitare
Ndihma e shpejtë mjekësore

Mbrojtje nga agjenset biologjik

Myku
Uji i pasigurtë dhe i pamjaftueshëm
Ushqimi i pasigurte
Sëmundjet të përcjella nga vektorët
Parazitet,minjët dhe insektet

Mbrojtje nga rreziqet fizike

Trafiku
Dhuna
Lindimet
Vapa dhe te ftohtit extrem
Rrezatimi

Mbrojtje nga rreziqet kimike

Ndotja e ajrit te jashtim dhe te brendshëm
Ndotja e ujit
Mbeturinat e rrezikshme
Asbesti
Agjenset për pastrim
Pesticidet
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KONKLUZIONET
Higjena është një normë gjithëpërfshirëse që karakterizon një mënyrë të shëndetshme jetese
atëherë mund të themi se si e tillë ajo është një gjendje e mendjes dhe e zemrës që përfshinë normat
tona morale të secilit individ. Mirëmbajtja e ambienteve shkollore konsiderohet të jetë diqka
shumë e veçantë e cila natyrshëm i kontribon edhe shëndetit dhe mënyrës së jeteses që bëjnë
nxënësit. Gjatë realizimit të këtij punimi nga ana e respodentëve të intervistuar kemi vërejtur se
kushtet higjeniko sanitare aktualisht qëndrojnë mirë por kërkohen angazhime dhe projekte shtesë
për një higjenë të suksesshme.
Gjetjet tona nxjerrin konkluzionet se në shkollat tona duhet:
 Të shtohen kontrollet e inspektimeve nga ana e personave zyrtar komunal
 Të indentifikohen masat parandaluese standarte për të parandaluar infeksionet në
shkolla
 Të krijohen mundësi të reja për zhvillimin e strategjive për parandalimin që mund të rrisin
rrezikun për infeksione.
 Nxënësit të informohen sistematikisht për higjenën në shkollë
 Të zbatojmë rregullat me rigorizitet mbi dezifektimin.
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PËRFUNDIM
Uji i pijshëm në klasa dhe ambiente tjera, servimi i ushqimeve të sigurta, toalete mesatarisht të
pastërta, shkallë dhe koridore të përshtatshme, klasa të pakta ku ka myk dhe ndriçim të dobët,
mungesë të sapunit dhe letrave të toaletit në banjo të nxënësve, dritare pa perde, mure jo shumë të
pastruara, pllaka të pastra janë vetëm disa nga elementet të cilat i hasëm gjatë vrojtimit tonë në
shkollat e komunës së Gjakovës.
Bazuar në raportet e terenit mësuam se punëtorët teknik vazhdimisht pastrojnë ambientet shkollore
por vërejtja bie edhe tek nxënësit të cilët shpesh nuk janë të kujdesshëm për higjenën në klasë dhe
në shkollë. Cilësia jo shumë e përshtatshme e ajrit në klasa shpesh mund të jetë përgjegjëse për
kriza të shëndetit dhe acarim të rrugëve të frymarrjes.
Mirëmbajtja e ambienteve shkollore nuk duhet të mbetet vetëm në duart e punëtorëve teknik dhe
stafit menaxhues të shkollës por duhet të jetë përgjegjësi kolektive e nxënësve, mësimdhënësve
dhe komunitetit afër ambienteve shkollore.
Menaxherët e shkollave duhet që vazhdimisht të krijojnë projekte konkrete të cilat do të synonin
një mirëmbajtje më të mirë të hapësirave shkollore, vetëdijësim të nxënësve dhe mësimdhënësve
si dhe krijmin e mundësive të reja për krijimin e kushteve sa më të përshtatshme në ambientet
shkollore sepse të njejtat edhe krijojnë favore tjera për një mësimdhënie sa më bashkëkohore.
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REZYME
Hyrje:
Një pjesë të madhe të kohës fëmijët e kalojnë në ambientet shkollore. Perveç faktit se kjo grup
moshë është mjaftë delikate në pikëpamje shëndetësore, ajo përbënë edhe nje përqindje të lartë të
popullatës totale te vendit.
Kontrolli i infeksioneve në hapësirat shkollore është një përgjegjësi e secilit punonjës në
institucionet shkollore. Drejtoritë e shkollave dhe ekipet për kontrollin e infeksioneve mund të
sigurojnë profesionalizmin, edukimin dhe përkrahjen për ti mundësuar personelit përmbushjen e
standardeve përkatëse të kontrollit të infeksioneve me të cilat do ta ulin në minimum rrezikun nga
infeksionet në ambientet shkollore dhe krijimit të një klime sa më të përshtatshme në këto mjedise.
Shumë strategji për promovimin dhe përmirësimin e higjenës në ambientet shkollore janë
dëshmuar si efikase duke shënuar progres në vetëdijësimin individual dhe grupor
Qëllimi i punimit:
Punimi me titull “Kushtet higjeniko-sanitare në shkolla”, synon të pasqyroj një gjendje reale të
mirëmbajtjes së shkollave me theks të veçantë shkollave në komunën e Gjakovës.
Metodologjia: Aspektet metodologjike luajnë një rol të rëndësishëm në realizimin e një punimi.
Në rastin tonë është trajtuar metoda e rishikimit të literaturës egzistuese si dhe është analizuar
gjendja faktike në teren përmes pyetësorëve dhe intervistave.
Rezultatet:
Kushtet e shkollave ne Kosovë janë shpesh të pakënaqura, për efekt të problemeve që lidhen me
mungesen e ngrohjes në stinën e ftohtë, dritaret e vjetra, lageshtine e tepërt nga rrjedhjet e
ndryshme dhe mbingarkesen e klasave me nxënës.
Ndër ndotësit kryesor te ajrit në shkollat e Kosovës janë sasia e madhe e dioksidit të karbonit
CO2 që rezulton nga ventilimi i pamjaftueshem dhe numri i madh i nxënësve në klasa, lageshtia
e tepert në strukturën e ndërtesave ose ajrin e brendshem dhe shumë elementë të tjerë që natyrshëm
i kontribojnë fatkeqësisht jo për të mirë kushteve në shkollë.
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