
Rregjistrimi i nxënësve në klasë të parë në shkollate fillore zbatohet në muajin qershor në 
termin i vërtetuar nga ana e Komisionit për regjistrimin e nxënësve të formuar nga ana e 
drejtorit të shkollës, në pajtim Ligji për shkollën fillore.

 ` Midis çdo termin për bisedim me çdo fëmijë është e nevojshme të ketë pauzë në afat së 
paku 20 minuta

 ` Mjete për dezinfektim të mbathjeve dhe duarve detyrimisht vendose në hyrje të shkollës

 ` Shkolla në hyrje të shkollës vendos materiale edukativo-informative për respektimin e ma-
save mbrojtëse preventive: mbajtje maska mbrojtëse, mbajtje të distancës fizike, regulisht 
dezinfektim të duarve, higjienë e duhur respiratore

 ` Biseda me fëmijën i cili regjistrohet në klasë të parë kryhet në hapësirën e shkollës, e për-
caktuar për atë qëllim, e cila duhet të mundëson së paku 2 metra distancë nëpërmjet të 
prnishmive në hapësirën

 ` Në hapësirën mund të jenë të pranisëshëm vetëm anëtarët e Komisionit për regjistrim, 
fëmija dhe njëri nga prindërit/kujdestari i fëmijës

 ` Anëtarët e komisionit për regjistrim dhe prindit/kujdestarit të fëmijës detyrimisht mbajnë 
maskë mbrojtëse të fytyrës dhe dorëza

 ` Në hapësirën ku zbatohet biseda me fëmijën detyrimisht të sigurohet mjet për dezinfek-
tim të duarve, me qëllim të sigurohet respektim të masave të përgjithshme në nivel më të 
lartë të higjienës së përgjithshme dhe personale (larje të shpeshtë të duarve ose përdorim 
të mjeteve dezinfektuese për duar në bazë të alkoolit)

 ` Hapësira në të cilën zbatohet biseda me fëmijën është e nevojshme më shpesh të ajroset, 
mundësisht gjatë kohës së bisedës dhe detyrimisht gjatë pauzave

 ` Gjatë kohës së pauzave ndalohet grupimi i të pranishmive në shkollë

 ` Pas përfundimit të bisedës, është e nevojshme hapësira të pastrohet (veçanërisht sipër-
faqja e punës me të cilin është punuar me fëmijën) dhe të dezinfektohet dyshemeja 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 do të shfrytëzohet 
në shkallë 1:100) ose 70% alkool për dezinfektim për sipërfaqe të sipërme

 ` Në hapësirën për bisedim dhe në dalje të shkollës është e nevojshme të sigurohet shportë 
për mbeturina me kapak

 ` Në shkollën është e nevojshme regullisht dhe më shpesh mbajtje të higjienës së tualeteve 
me udhëheqje detyrimisht të evidentuar për pastrimin e zbatuar dhe përdorim të mjeteve 
dezinfektuese të lartpërmenduara

PROTOKOLL PËR VERIFIKIM TË PROCEDURËS 
PËR REGJISTRIMIN E NXËNËSVE NË KLASË TË 
PARË NË SHKOLLAT FILLORE 


