
 ` Provimi i nxënësve, kontrollimi i testeve, theksimi i rezultateve paraprake, paraqitja e ankesave dhe shpallja e rezul-
tateve përfundimtare në Shkollën e Mesme të Qytetit të Shkupit „Zdravko Cvetkovski” të zhvillohet në periudhë prej 
orës 10:00 – 17:00.    

 ` Në shkollën e mesme të sigurohen të gjitha kushtet higjienike sanitare.

 ` Dezinfektim i detyrueshëm i bankave në hapësira ku do të kryhet provimi i nxënësve, kontrollimi i testeve, paraqitja e 
ankesave me mjete dezinfektuese e cila ndikon në viruse sipas udhëzimit të prodhuesit. 

 ` Shfrytëzim të maskës mbrojtëse, shall me të cilën do të jenë të mbuluara goja dhe hunda nga ana e të gjithë punon-
jësve në shkollën e mesme.   

 ` Shfrytëzim të maskës mbrojtëse, shall me të cilën do të jenë të mbuluara goja dhe hunda, nga ana e të gjithë nx-
ënësve. 

 ` Organizim të hapësirës në klasa me qëllim zbatim të rendit dhe mbajtje të distancës së nevojshme fizike midis nx-
ënësve prej minimum 2 metra, për prani të maksimum 10 nxënësve në një klasë. 

 ` Organizim të shërbimit kujdestar në shkollën e mesme, me qëllim zbatim të rendit dhe mbajtje të distancës së nevo-
jshme midis nxënësve nga minimum 2 metra para dhe brenda në shkollë dhe atë dy kujdestarë para hyrjes së shkollës 
dhe 2 kujdestarë në shkollë. Kujdestarët të angazhohen nga rendi i të punësuarve në shkollë, për çka vendos drejtori i 
shkollës së mesme.

 ` Vendosja e shenjave që tregojnë drejtimin e lëvizjes dhe vëzhgimin e distancës minimale të nevojshme gjatë pritjes në 
rend të nxënësve  para dhe brenda në shkollë. 

 ` Mundësimi i hyrjes vetëm të nxënësit, jo edhe të prindit të tij, i cili mban maskë mbrojtëse, shall ose shall me të cilën 
do të jenë të mbuluara goja dhe hunda, që hyjnë në shkollë.

 ` Detyrimisht mbajtje e dokumentit për identifikim personal, veglave matematikore (laps, gomë, kompas, linearë, stilo-
laps).

 ` Ndalohet shfrytëzimi i kalkulatorit dhe telefonit. 

 ` Vendosja e mjeteve për dezinfektim në hyrje të shkollës, si dhe para edhe në hapësirat ku do të mbahet provimi i nx-
ënësve, kontrollimi i testeve, theksimi i rezultateve paraprake, paraqitja e ankesave, rishikimi i ankesave dhe shpallja e 
rezultateve përfundimtare.

 ` Në fund të çdo dite detyrimisht pastrim mekanik dhe dezinfektim me mjete që ndikon në viruse sipas udhëzimit nga 
prodhuesi, në mënyrë alternative mund të shfrytëzohet 0,05% natrium hipohlorit (5% zbardhues për amvisëri i cili 
shfrytëzohet në shkallë 1:100) ose 70% alkool për dezinfektim të sipërfaqeve të sipërme.

 ` Rregullisht mbajtje të tualeteve me udhëheqje detyrimisht të evidentuar për pastrimin e zbatuar dhe përdorimin e 
mjeteve dezinfektuese të lartpërmendur.

Për shkak të mbrojtjes së shëndetit, thirren të gjithë nxënësit me respekt të qëndrueshëm të masave preventive nga 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut:

 ` Jini të qëndrueshëm, prisni rend para shkollës dhe mbani së paku 2 metra distancë nga personat rreth jush, para dhe 
në shkollë

 ` Respektoni rekomandimet e kujdestarëve dhe hyni në shkollë një nga një, d.m.th. pasi kujdestari do t’ju lejon

 ` Detyrimisht mbani pajisje mbrojtëse (maskë, shall, shall), përndryshe nuk do t’ju lejohet hyrja në shkollë
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JU FALEMINDERIT QË I RESPEKTONI MASAT, SEPSE 
NËSE MBRONI VETEN, MBRONI EDHE TË TJERËT!


