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Hyrje
TË PUNOHET NË SIGURI, MUND E DUHET

Ka kaq shumë, tepër, aksidente në punë. Por të punohet në siguri, të mbrohet 
shëndeti, mund dhe duhet. Ky është një parim që duhet të kapërcejë edhe rëndësi-
në e numrave dhe statistikave, pas të cilave ka njerëz, histori dhimbjesh, familje të 
shkatërruara, ëndrra të thyera. Edhe vetëm një aksident në vit do të ishte një hum-
bje për të gjithë. “Të punosh nuk do të thotë të rrezikosh jetën”, na ka kujtuar me të 
drejtë disa herë Presidenti ynë i Republikës, Sergio Mattarella, duke nënvizuar se 
“afirmimi i të drejtave në vendin e punës, në radhë të parë e drejta e jetës, përveçse 
termometër i jetës civile, është gjenerues vlerash për shoqërinë, për punonjësit, 
për ndërmarrjet”. Megjithatë, përveç punëtorëve në të zezë, kaporalatit, parregul-
lsive në orarin e punës, shkeljeve penale apo administrative, që kanë të bëjnë me 
transportin e punëtorëve apo drejtpërdrejt me shëndetin dhe sigurinë e tyre, edhe 
inspektimet në sektorët agroushqimorë dhe mjedisor na përshkruajnë një realitet 
shumë negativ, ku aksidentet vdekjeprurëse mbeten të larta dhe denoncimet për 
sëmundje profesionale janë në rritje.
Nëse përpiqemi të imagjinojmë se sa të dhëna i shpëtojnë statistikave zyrtare dhe 
sa pak inspektime ka, zakonisht të kryera nga stafe të pamjaftueshme, është më se 
e arsyeshme të përfytyrojmë se edhe fotografitë e bëra periodikisht nga Inspekto-
rati Kombëtar dhe nga Inail janë vetëm maja e ajsbergut. Një arsye më tepër për të 
thënë se ulja e vigjilencës do të ishte një heqje dorë e pafalshme për ne.
Nuk fillojmë nga e para, kemi shumë praktika të mira për të përsëritur dhe ligje të 
mira për të zbatuar. Por kjo nuk mjafton. Duhet ta kapërcejmë, një herë e mirë, po-
litikën e së nesërmes, të zisë pas vdekjes, të retorikës për fatalitete tragjike. Sepse 
në realitet, fatalitete tragjike ka më pak nga sa duket: pas aksidenteve fshihen 
pothuajse gjithmonë përgjegjësi shumë specifike, neglizhenca, pakujdesi, ndjekje 
spazmatike e fitimit si horizont i vetëm. Duhet qartësisht një strategji kombëtare 
e parandalimit, sikurse një ashpërsim i masave represive. Duhet të bëjmë një hap 
cilësor, duke filluar nga kategoritë tona, për të garantuar punë të sigurt: të vlerës-
ojmë ndërmarrjet që i respektojnë standardet e sigurisë dhe të sanksionojmë ato 
që nuk e bëjnë këtë gjë, të inkurajojmë modernizimin e makinerive, veçanërisht të 
makinerive bujqësore, të investojmë “thesarin” e kursyer çdo vit nga Inail, ta zgje-
rojmë peshën e bilateralitetit, ta mbajmë të lartë vigjilencën ndaj prokurimeve, të 
vlerësojmë njohuritë, aftësitë dhe inovacionet teknologjike që e bëjnë përdorimin 
e makinerive dhe e mjeteve më të sigurt.
Duhet t’u themi “mjaft më” disa praktikave të papërgjegjshme, si vendosja e të rinj-
ve të porsa punësuar në vende pune me rrezik të lartë, ku krahas trajnimit janë të 
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domosdoshme si praktika ashtu edhe përvoja. E mjaft me moshat mbi pesëdhjetë 
apo gjashtëdhjetë vjeç të punësuar në detyra të vështira, me turne që kërkojnë 
kushte psikofizike në lartësinë e duhur. Mbi të gjitha, duhet të çmojmë rolin e en-
teve territoriale bilaterale dhe të zgjerojmë hapësirat e pjesëmarrjes: të forcojmë 
funksionet e delegatëve të sigurisë, të garantojmë mbikëqyrje dhe kontroll efektiv, 
të bëjmë novacion me kontratat duke i dhënë vëmendje të veçantë çështjes së 
formimit. Por kujdes: mësimi duhet të jetë transversal dhe ndërbreznor. Kultura e 
sigurisë dhe shëndetit duhet të rrënjoset në ndjenjën e përbashkët, ajo duhet t’i 
përfshijë të gjithë punëtorët dhe punëdhënësit, të gjitha brezat. Për këtë arsye do 
të vazhdojmë të përfshijmë edhe sistemin shkollor në nismat tona, për të stimu-
luar më të rinjtë që ta rrisin ndjeshmërinë e vet ndaj një çështjeje që na përket të 
gjithëve. Edhe ngaqë vajzat dhe djemtë e sotëm do të jenë punëtoret e punëtorët 
e nesërm, sipërmarrëset e sipërmarrësit e së ardhmes.
Prandaj edhe kjo broshurë, e konceptuar si një udhëzues praktik dhe mjet infor-
mimi i shkathët, synon objektiva të qarta për parandalimin e aksidenteve dhe për 
përhapje të gjerë, në të gjitha territoret dhe të gjitha vendet e punës, të kulturës 
së sigurisë. Është një “punë në vijim e sipër”, që mund të zbatohet dhe të shpërnd-
ahet në mënyrë të përditësuar, edhe në lidhje me ndryshimet e ardhshme legjisla-
tive, nëpërmjet kanaleve të ndryshme të komunikimit, si faqja jonë e internetit dhe 
aplikacioni ynë në celular falas “We-Fai”. Zgjedhja e versionit shumëgjuhësh, duke u 
drejtuar prejardhjeve më të përhapura midis punëtorëve të huaj në sektorët tanë, 
e bën këtë dokument edhe më të vlefshëm, sepse u mundëson informacione të 
rëndësishme edhe atyre që punojnë kohët e fundit në Itali dhe që nuk kanë njohuri 
të duhura gjuhësore për të kuptuar udhëzimet dhe normativat e vendit. Kjo qasje 
përfaqëson një vlerë të shtuar që e forcon rolin tonë si sindikatë e pjesëmarrjes dhe 
solidaritetit, si organizatë që mbikëqyr territorin dhe e vë në qendër personin dhe 
dinjitetin e punës si mjet emancipimi dhe përfshirjeje.
Për Fai Cisl, kjo qasje është thelbësore në të gjitha veprimet tona të përditshme 
të përfaqësimit dhe do të praktikohet gjatë gjithë vitit 2023, edhe nëpërmjet fu-
shatës “Fai più sicurezza”. Do të jetë një angazhim që do ta zbatojmë me veprime 
nga të gjitha format: takime në ndërmarrje, mbledhje në vendet e punës, seminare 
analitike dhe kurse trajnimi, manifestime dhe flashmob, përfshirje të institucioneve 
në të gjitha nivelet dhe në të gjitha territoret. Do të bëjmë gjithçka – duke nxitur 
ndërmarrjet, entet, shoqërinë civile, botën e arsimit – për të realizuar objektivin e 
eliminimit të vdekjeve dhe aksidenteve në punë. Për të kontribuuar, së bashku, për 
një stinë të re rritjeje dhe zhvillimi të rrënjosur në drejtësi, dinjitet dhe punë cilësore.

Onofrio Rota 
Sekretar i Përgjithshëm i Fai Cisl
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SIGURIA NË PUNË: PËRKUFIZIMET, DETYRAT, ROLET

Ka shumë rregullore në lidhje me sigurinë në punë, por kryesorja është 
Dekreti Legjislativ 81/2008, i njohur edhe si T.U.S.L. (Legjislacioni i konsoli-
duar për sigurinë në vendin e punës). 

Aksident

Kjo është një ngjarje e drejtpërdrejtë, e menjëhershme, pra diçka që ndodh, e 
shkaktuar nga shumë arsye të mundshme, që dëmton punëtorin, duke shka-
ktuar lëndime (plagë, fraktura, etj.) të llojeve të ndryshme. Aksidentet i atribuo-
hen qartë një shkaku. Këto përfshijnë gabimin njerëzor, dështimin e pajisjeve, 
sjelljen e parregullt, shkeljen e rregullave të parandalimit, etj

Sëmundje profesionale

Sëmundja është dëmtim i shëndetit të punëtorit, i cili shkaktohet edhe nga 
aktiviteti i punës, por ndryshe nga aksidenti nuk ka menjëhershmëri. Do të 
thotë që dëmi shkaktohet ngadalë, me muaj dhe/ose vite. Mund të jetë, për 
shembull, ekspozimi ndaj agjentëve kimikë të rrezikshëm, kryerja e lëvizjeve 
të gabuara për një kohë të gjatë, ekspozimi ndaj kushteve të vështira të 
punës, pa masa paraprake për një kohë të gjatë, etj.  

INAIL (agjencia e sigurimeve për pensionet) dhe siguracion për aksidentet 
dhe sëmundjet 

Kur një punëtor është i punësuar, punëdhënësve të tyre u kërkohet t’i sigu-
rojë ata në mënyrë që të marrin kujdes mjekësor dhe potencialisht të marrin 
kompensim për çdo sëmundje ose lëndim në vendin e punës.

Detyrat, përgjegjësitë, sanksionet 

T.U.S.L. kërkon që kompanitë të punësojnë figura të caktuara që kanë për 
detyrë të përmirësojnë nivelin e sigurisë, duke shmangur kështu lëndimet 
dhe sëmundjet profesionale

Rolet dhe subjektet e përfshira në siguri

Rolet e luajtura nga personat detyra e të cilëve është të garantojnë sigurinë 
dhe shëndetin në kompani mund të përcaktohen me ligj (T.U.S.L.) ose t’u 
caktohen punëtorëve nga punëdhënësi. Le të shohim se cilët janë këto fi-
gura dhe çfarë detyrash kanë
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Rolet kyç

PUNËDHËNËSI 

ANËTARËT E FAMILJES 
QË NDIHMOJNË DREJTUESI

SUPERVIZORI

PUNONJËSIT

DOKTORI I KOMPANISË 

PËRFAQËSUESI I ZGJEDHUR I 
SIGURISË SË PUNËTORËVE (RLS)

NËPUNËSIT E URGJENCËS 

NËPUNËSI I SHËNDETIT
DHE SIGURISË 
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Punëdhënësi 

Punëdhënësi është mbajtësi i marrëdhënies së punës, ose në çdo 
rast ai që është përgjegjës për kompaninë. 

Ata janë personi fizik që materialisht ka fuqinë për të marrë vendime dhe për 
të kryer shpenzime; kjo është arsyeja pse ata janë përgjegjës kryesor për me-
naxhimin e sigurisë dhe shëndetit të punëtorëve në kompani. 
Punëdhënësi, thjesht, është ai që duhet ta organizojë punën në mënyrën 
më të sigurt të mundshme, p.sh.: 
• të vlerësojë rreziqet dhe gjej mënyrën më të mirë për t’i eliminuar ose zvo-

gëluar ato 
• të vendosë doktorin e kompanisë të kryejë ekzaminime mjekësore të 

punëtorëve; 
• të informojë punëtorët kur ka rreziqe; 
• të trajnojë dhe udhëzojë punëtorët të punojnë në mënyrë të sigurt; 
• të vendosë shenja sigurie; 
• të caktojë punëtorë për t’u marrë me urgjencat (zjarrfikëse dhe ndihma e 

parë); 
• t’u japë punëtorëve Pajisjet Mbrojtëse Personale që u nevojiten; 
• të mbajë makineritë dhe pajisjet e punës në punë dhe të sigurta 
• ... shumë gjëra të tjera... 

Për të përfunduar këto detyra, punëdhënësi mund të marrë ndihmë nga një 
sërë njerëzish. Disa nga këta njerëz plotësojnë rolet që renditen dhe shpje-
gohen në faqet në vijim. 

Nëpunësi i shëndetit dhe sigurisë 
Nëpunësi i Shëndetit dhe Sigurisë është personi i ditur dhe me 
përvojë, roli i të cilit është të ‘ndihmojë’ punëdhënësin të organi-
zojë punën sa më të sigurt që të jetë e mundur. 

Në veçanti, ato ndihmojnë në identifikimin e rreziqeve (të lidhura me punën 
ose me makineritë dhe pajisjet e përdorura) dhe këshillojnë punëdhënësin 
se çfarë të bëjë për t’i eliminuar ose zvogëluar ato. Në disa raste është vetë 
punëdhënësi ai që e përmbush këtë rol, ndërsa në raste të tjera është një 
person jashtë kompanisë.
Në ndërmarrjet bujqësore dhe blegtorale me deri në tridhjetë Njësi Pune Vjetore 
(punonjës me kohë të plotë, siç përcaktohet nga rregulloret e BE-së), Punëdhënësi 
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mund të kryejë drejtpërdrejt detyrat e Shërbimit për Parandalimin e Riskut dhe 
Mbrojtjen, me kusht që ata të kenë ndjekur kurse trajnimi specifike. Në ndërmarr-
jet bujqësore ose njësitë prodhuese me deri në pesë punëtorë, punëdhënësi, pasi 
ndjek kurset e veçanta, mund të kryejë drejtpërdrejt detyrat e ndihmës së parë, si 
dhe parandalimin e zjarrit dhe evakuimin, edhe kur I kanë besuar detyrat e drejtuesit 
për shërbimi e parandalimit dhe evakuimit personave të brendshëm, ose shërbim-
eve të jashtme, duke u dhënë informacion paraprak përfaqësuesve të punëtorëve 
(nëpunësi i shëndetit dhe sigurisë së punëtorëve). 

Supervizori

Mbikëqyrësi i sigurisë është personi që është epror i drejtpërdrejtë 
(p.sh. kryepunëtor), i cili është përgjegjës për zbatimin e dispozitave të 
punëdhënësit për sigurinë e punëtorëve. 

Në bujqësi, këtë rol e kryejnë shpesh ndihmësit e familjes. Ata mbikëqyrin, kon-
trollojnë dhe monitorojnë në emër të punëdhënësit. Atyre u kërkohet të qortojnë 
punëtorët që nuk respektojnë rregullat e sigurisë dhe nëse vazhdojnë të mos re-
spektojnë, duhet të njoftojnë punëdhënësin, i cili do të marrë masat e nevojshme. 
Kështu, punonjësi duhet të ndjekë udhëzimet e mbikëqyrësit. Mbikëqyrësi gji-
thashtu ka për detyrë të ndërpresë punën nëse kupton se ekziston rreziku për 
sigurinë e punëtorit që kryen detyrën.

Doktori i kompanisë 
Doktori i kompanisë është përgjegjës për monitorimin e shëndetit 
të punëtorëve dhe për të siguruar që aktivitetet që ata kryejnë të 
mos çojnë në ndonjë gjendje shëndetësore.  

Doktori është përgjegjës për: 
• lekzaminimet e përshtatshmërisë së punës (d.m.th. sigurohen që gjendja 

shëndetësore e punëtorit është në përputhje me llojin e rreziqeve që ek-
zistojnë në aktivitetet e tyre të punës); ky ekzaminim bëhet në momentin 
e rekrutimit, ose kur punëtorit i jepen detyra të tjera nga ato fillestare (për 
shembull, nëse është rënë dakord për një ndryshim pozicioni); 

• kryerjen e vlerësimeve të papërshtatshmërisë së pjesshme të përkohs-
hme ose të përhershme, kur kërkohet. Kjo do të thotë që punëtori mund 
të punojë, por nuk mund të bëjë gjithçka që munden punëtorët e tjerë. Kur 
doktori jep papërshtatshmëri të pjesshme, duhet të informojë punëd-
hënësin. 
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• kontrollet periodike, zakonisht një herë në vit, për të kontrolluar gjendjen 
shëndetësore të punëtorit; 

• ekzaminimet pas mungesës nga puna për më shumë se 60 ditë për 
çfarëdo arsye. 

• ekzaminimet në përfundim të punës, kur kërkohet me ligj. 
• vizita në vendin e punës, për të siguruar kushte higjienike. 
Bizneset bujqësore duhet të caktojnë një doktor kompetent kur janë të pra-
nishme rreziqet e mëposhtme: 
• Trajtimin manual të ngarkesave 
• risk biologjik 
• risk kimik 
• risk zhurme 
• testimi për drogë dhe alkool për punëtorët që drejtojnë pajisje mekanike

SHËNIM:
Në sektorin e bujqësisë, në rastin e punës së rregullt dhe të thjeshtë, 
ekzaminimi mjekësor për punëtorët sezonalë dhe me afat të caktuar 
duhet të kryhet në baza vjetore dhe mund të ‘mbartet’ në ferma të tje-
ra. Kjo do të thotë që punëtorët që ndryshojnë fermat për të bërë punë 
të ngjashme nuk kanë nevojë të përsërisin ekzaminimin e tyre vjetor. 
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Përfaqësuesi i zgjedhur i sigurisë së punëtorëve (RLS) 
Përfaqësuesi i emëruar i sigurisë së punëtorëve (RLST)

Kjo figurë është një punëtor, i zgjedhur nga punëtorët e kompani-
së (RLS), ose i emëruar nga organet e përbashkëta (RLST) që përfaqëson 
punëtorët e kompanisë ose të sektorit. (p.sh. bujqësia), dhe ka akses në 
dokumentet e sigurisë në punë.
• Emërimi ose zgjedhja e përfaqësuesit të sigurisë ndryshon sipas ma-

dhësisë së kompanisë. 
• Ata kryejnë funksionet e mëposhtme: 
• Paralajmërojnë menaxherin e kompanisë për rreziqet e identifikuara gjatë 

veprimtarisë së tyre; 
• Promovojnë hartimin, identifikimin dhe zbatimin e masave të përshtats-

hme parandaluese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë së punëtorëve; 
• Shprehin opinione gjatë vizitave dhe inspektimeve të kryera nga autorite-

tet përkatëse; 
• Marrin pjesë në mbledhjen periodike të referuar në nenin 35 të Dekretit 

Legjislativ 81/2008. Dekret Legjislativ 81/2008. 

Roli u jep akses në të gjitha fushat e punës dhe nëse ata besojnë se masat e marra 
për të mbrojtur punëtorët janë të pamjaftueshme, ata mund t’ia referojnë çësh-
tjen autoriteteve përkatëse. Ata gjithashtu duhet të japin mendimin e tyre për: 
• Vlerësimin e riskut; 
• caktimin e nëpunësve të parandalimit dhe mbrojtjes; 
• caktimin dhe trajnimin e personave përgjegjës për parandalimin e zjarrit, 
ndihmën e parë, evakuimin e punëtorëve. 
Për këto arsye, përfaqësuesi i sigurisë së punëtorëve është një person shu-
më i rëndësishëm në kompani. Për të kryer këtë detyrë, RLS/RLST duhet 
të ndjekë një kurs trajnimi të veçantë dhe të jetë i përditësuar duke ndjekur 
trajnime të rregullta. 

Nëpunësit e urgjencës (ndihma e parë nga zjarri dhe urgjenca)
Punonjësit e urgjencës (zjarri dhe ndihma e parë). Këta janë 
punëtorët, të zgjedhur nga punëdhënësi, të cilët kanë për detyrë 
të ndërhyjnë në rast zjarri ose lëndimi të një punëtori. 

Për ta bërë këtë, ata ndjekin kurse speciale për shuarjen e zjarrit dhe ndihmën e 
parë dhe duhet të mbajnë trajnimin e tyre të përditësuar në përputhje me ligjin. 



13

Në varësi të madhësisë së kompanisë ose detyrave që po kryhen, punëdhënësi 
mund të emërojë disa nëpunës urgjence.  Siç u përmend më lart, në disa ferma, 
pozicionin e menaxherit të urgjencës mund ta mbajë edhe vetë punëdhënësi. 
Është e rëndësishme që të gjithë punëtorët të dinë se cilët janë nëpunësit e ur-
gjencës. Kjo është arsyeja pse emrat e tyre shkruhen gjithmonë në njoftimet e 
shfaqura në vende të ndryshme dhe të komunikuara nga punëdhënësi.

Punonjësit

Punëtor është kushdo që kryen punë të organizuar nga dikush. Nuk ka 
rëndësi nëse ata paguhen apo punojnë falas për të mësuar një zanat. 

Studentët praktikantë dhe praktikantë konsiderohen gjithashtu 
punëtorë. Të gjitha rregulloret ekzistojnë për të mbrojtur shëndetin dhe 
sigurinë e punëtorëve, por pikërisht për këtë arsye edhe ata duhet të re-
spektojnë disa rregulla. Në veçanti, punëtorët: 
• duhet të kujdesen për sigurinë dhe shëndetin e tyre dhe të kujtdo tjetër të 

pranishëm në vendin e punës; 
• duhet të respektojnë dispozitat dhe udhëzimet e dhëna nga punëdhënësi, 

edhe nëpërmjet mbikëqyrësve të tyre; 
• duhet të përdorin saktë makineritë, pajisjet, veglat, substancat dhe përb-

ërësit e rrezikshëm, mjetet e transportit, pajisjet e tjera të punës dhe paji-
sjet e sigurisë 

• duhet të mbajnë saktë pajisje mbrojtëse, kur kërkohet; 
• duhet të njoftojnë punëdhënësin ose personin përgjegjës nëse vihen në 

dijeni për ndonjë rrezik ose për ndonjë mosfunksionim të një makinerie, 
duke informuar përfaqësuesin e sigurisë së punëtorëve. 

• nuk duhet të heqin ose modifikojnë pajisjet e sigurisë ose sinjalistikës ose 
kontrollit. 

• nuk duhet të bëjnë gjëra që nuk janë në kompetencën e tyre, ose që mund 
të zvogëlojnë sigurinë e tyre ose të punëtorëve të tjerë. 

• duhet të ekzaminohen nga doktori i punës. 
• duhet të ndihmojnë punëdhënësin, menaxherët dhe mbikëqyrësit që të 

bëjnë të gjitha gjërat që kërkojnë ligjet për të garantuar sigurinë. 
Punëtorët gjobiten ose arrestohen nëse shkelin detyrimet e mësipërme, 
por zakonisht punëdhënësi ndërhyn fillimisht me paralajmërime disiplinore.  
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MASAT PARAPRAKE TË SIGURISË

Dokumenti i vlerësimit të riskut

Përgatitja e vlerësimit të riskut është një nga detyrimet kryesore 
të punëdhënësit dhe nuk mund të delegohet. Duhet të plotës-
ohet në bashkëpunim me nëpunësin e shëndetit dhe sigurisë, 
përfaqësuesin e sigurisë së punëtorëve dhe doktori e kompanisë. 

Është një dokument i shkruar i cili niset nga rreziqet e pranishme në çdo ve-
primtari apo detyrë pune, vlerëson seriozitetin e rreziqeve dhe jep udhëz-
ime për mënyrat e zvogëlimit ose eliminimit të rreziqeve. 
Në këtë dokument ka udhëzime për: 
• Si të punohet në mënyrën më të sigurt. 
• Cilat pajisje mbrojtëse personale të vishni (PPE). 
Udhëzimet që u jepen punëtorëve janë një lloj ‘përkthimi’ praktik i këtyre 
vlerësimeve. 

Informacion, formim e trajnim
Për të punuar në mënyrë të sigurt, është shumë e rëndësishme që 
punëtorët të jenë: 
• të informuar për rreziqet që ekzistojnë në vendin e punës. 
• të formuar për t’i shmangur ato. 
• të trajnuar për përdorimin e pajisjeve që mund të jenë të rrezikshme. 
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Kualifikimet për të përdorur disa mjete / materiale të caktuara (“licencë”) 

Licencë për përdorimin e pajisjeve 

Legjislacioni parashikon që vetëm punëtorët të cilët janë trajnuar siç duhet 
për përdorimin e makinerive të caktuara (dhe aksesorëve të tyre), p.sh. tra-
ktorë me binar ose me rrota, korrëse frutash, kamion me pirunë ose pirunë 
teleskopik, etj. lejohen t’i përdorin. 

Këto kurse kualifikimi çojnë në lëshimin e një ‘licence’. Kushdo që nuk ka kua-
lifikimin (licencën) e kërkuar nuk mund të përdorë makinerinë përkatëse. Li-
sta e pajisjeve që kërkojnë një kualifikim të veçantë gjendet në një rregullore 
të quajtur Marrëveshja Shtet-Rajone e datës 22/02/2012. 
Kualifikimet janë të vlefshme për 5 vjet, pastaj trajnimi duhet të ribëhet.  

Licenca për mbrojtjen e të mbjellave 

Kërkohet gjithashtu një kualifikim i veçantë për të qenë në gjendje të kryeni 
trajtime të bimëve me kimikate: licenca për mbrojtjen e të mbjellave. Kush-
do që nuk e ka këtë licencë nuk mund të përdorë kimikate për mbrojtjen e 
të mbjellave. Edhe në këtë rast, rinovimi kërkohet çdo pesë vjet pas një kursi 
rifreskues.

AKTIVITETET, SHKAQET, PARANDALIMI NË 
SEKTORIN BUJQËSOR / MJEDISOR

Ne sektorin e bujqësisë kryhen aktivitete të ndryshme pune, me ndihmën e 
makinerive bujqësore. Mënyrat e ndryshme në të cilat kryhen operacionet e 
kultivimit fusin një diversifikim të gjerë për sa i përket këtij sektori të punës.
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MAKINA BUJQESORE
Aktivitete të kryera me makineri 
bujqësore.

PUNIME NË PYLL
Prerja e lendes drusore dhe pastri-
mi i nënpyllit.

IMPIANTE DHE PAJISJE
Aktivitete me impiante, transpor-
tues dhe pajisje të lëvizshme.

PRODUKTE 
FITOSANITARE

Përdorimi i substancave të 
dëmshme.

SEMUNDJE NGJITËSE 
DHE PARAZITARE

Agjentë biologjikë.

Për secilin aktivitet janë përcaktuar shkaqet ose modalitetet me të shpeshta 
të aksidenteve në punë dhe sëmundjes profesionale dhe dëmet e shka-
ktuara nga ngjarja. Aktivitetet e parandalimit: organizimi i punës, përdorimi 
dhe shfrytëzimi i pajisjeve ergonomike, përdorimi i dispozitiveve individual 
mbrojtës dhe kontrollit shëndetësor.

MAKINA BUJQËSORE
Traktor bujqësor: makina me përdorimin më të madh në bujqësi dhe shkaku 
kryesor i aksidenteve vdekjeprurëse. Rreziku i aksidentit rritet sipas llojit të 
tokës se punuar, të mirëmbajtjes se dobët dhe të guximit të tepërt në përd-
orimin e mjetit.

SHKAQET KRYESORE TË AKSIDENTIT:

• përmbysje;

• rrëzim;

• shtypje;

• prishje dhe defekte të makinës;  

• djegie.
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Traktori bujqësor

MASA TË PARANDALIMIT DHE TË MBROJTJES: 

• kabina, telajo ose harku (roll bar) i sigurisë; 

• sedile me rripa sigurie;

• shkalla kundër rrëshqitjes dhe dorezat;  

• mbrojtja e pjesëve të nxehta të motorit;

• Rrjetat mbrojtëse të ventilatorëve të ftohjes dhe të 
rripave të transmisionit;

• ekrani mbrojtës i pajisjes për transmetimin e energjisë

Traktoristi

Çfarë bën

• Përdor vetëm traktorë të pajisur me kabine, telajo ose hark (roll bar) dhe 
rripa sigurie;

• drejton traktorin me vëmendjen me të madhe dhe kryen vetëm punime 
bujqësore ose pyjore;

• përdor kufje mbrojtëse të dëgjimit kur punon mbi traktorë pa kabine;
• kontrollon gjendjen e përgjithshme të traktorit dhe në veçanti të mbrojtës-

eve të organeve në lëvizje.

Çfarë nuk bën

• Operon pa vene rripat e sigurisë;
• punon pasi ka pire pije alkoolike ose ilaçe që zvogëlojnë reflekset;
• lëviz në terrene me pjerrësi me të madhe se kufiri i përmbysjes;
• transporton pasagjere ose kafshe.



18

Efekte të demshme

Aksidente në punë

Jo rrallëherë vërtetohen aksidente vdekjeprurëse.

Djegiet

Me anën e kontaktit aksidental me pjesë të nxehta.

Zhurma

Dëme të tipit DËGJIMOR (dëmtime të dëgjimit, shurdhim i përhershëm ose i 
përkohshëm) dhe të tipit EKSTRA DËGJIMOR (rritje e presionit të gjakut, pagju-
mësi, reflekse të dëmtuara, çrregullime të sistemit tretës).

Dridhjet

Dridhjet mund të prodhojnë patologji osteoartikulare dhe çrregullime të mund-
shme neurologjike.

Pozicionet e pasakta
Lëndimet e shtyllës kurrizore. 

Lëndimet e shpinës

Tendosje, çarje muskulore, hernie disqesh.

Helmimi nga monoksidi i karbonit (CO) dhe asfiksimi nga dyoksidi i karbonit (CO2).

Parandalimi

Veglat e punës dhe përdorimi i tyre

Seri pajisjesh (dispozitivë) të sigurisë që u aplikohen traktorëve për të zvogëluar 
rrezikun e fatkeqësive.

Strukturat kundër përmbysjes

Përfaqësohen nga pajisja (dispozitivi) mbrojtëse në rast përmbysjeje (telajo 
mbrojtëse) dhe nga pajisja që mban operatorin në vendin e drejtimit të mjetit 
(rripi i sigurisë).

Pajisjet për sigurinë e organeve në lëvizje

Te gjithë organet e traktorit që transmetojnë lëvizjen duhet të mbrohen po-
saçërisht. 
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Veçanërisht:

Mbrojtja e xhuntove kardanike me ane të veshjeve plastike

mbrojtja e pajisjeve për transmetimin e energjisë. që mund të përbejnë një rrezik 
nëse rrobat ngatërrohen në to; mbrojtja e rripave dhe e pulexhave.

Sistemet e sigurisë për t’u ngjitur dhe për të zbritur nga traktori

Përbehen nga pedana mbështetëse për këmbët, të ndërtuara me metal jo të 
rrëshqitshëm.

Sistemet e sigurisë për lidhjen me kanxhe dhe heqjen nga kanxha të organe-
ve tërheqëse 

Te dobishëm për të shmangur dëmtimet nga shtypjet.

Organet e komandimit të makinave

Për vënien në lëvizje dhe ndalimin, që dallohen mire dhe që përdoren kollaj nga 
punonjësi, të vendosur në mënyrë që të shmangen nisjet ose ingranimet aksi-
dentale të marsheve.

Përcjellësit elektrike duhet të izolohen siç duhet.

Traktorët gjithashtu, kur është e mundur, duhet te kenë pajimet e mëposhtme:

kabina të izoluara nga zhurmat që përfaqësojnë mbrojtjen me efikase kundër 
zhurmës dhe duhet të jene të pajisura me një impiant kondicionimi të ajrit;

sistem amortizimi të vibracioneve me ane të kabinave dhe/ose sedileve të 
amortizuara; 

pasqyra për pamjen prapa;

fenerët e ndalimit dhe të drejtimit;

vezulluesen e verdhë;

dritat e pasme të makinës se tërhequr.
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Pajisje për mbrojtjen individuale

Pajisjet mbrojtëse individuale përdoren për të parandaluar kontaktin e 
pjesëve të trupit me mjete ose materiale të ndryshme,ose me faktorë të 
rrezikut fizik siç është zhurma. 

Boshti i transmisionit

Aksi i pajisjes për transmetimin e energjisë, i ciii rrotullohet, për shembull, 
me 540 rrotullime në minute, tërheq ndaj vetes gjithçka që ngatërrohet në 
të me një shpejtësi prej 2 metrash në sekonde. Aksidentet janë gjithmonë 
shumë të renda ose vdekjeprurëse.
Traktoristi

Çfarë bën

• Fik makinën para se të beje riparime dhe mirëmbajtje;
• heq çelësin e ndezjes nga kuadri i komandimit gjate kohës se riparimit të tra-

ktorit;
• kontrollon shpesh që mbrojtëset të jene të paprekura dhe efikase;
• vishet me rroba të ngushta dhe me flokë të mbledhur.

Çfarë nuk bën

• Punon me traktorin edhe nëse mbrojtëset janë të dëmtuara;
• le çelësin e futur dhe motorin e ndezur kur bën ndërhyrje në mekanizma 

ose në traktor;
• vendosni këmbët ose duart tuaja mbi pjesët mekanike në lëvizje;
• vesh rroba të lirshme dhe me shtojca.

PUNIME NË PYLL

AKTIVITETET E PUNIMEVE MBIZOTËRUESE JANË:

• kultivimi i fidanishteve pyjore;

• ripyllëzimi; 

• prerja e pemëve me motosharre; 

• shpyllëzimi dhe grumbullimi të lendes drusore;

• transporte pyjore.
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Pothuajse të gjitha aksidentet i atribuohen përdorimit të motosharrave 
elektrike dhe motoprereseve portative.Faktorët kryesore të rrezikut që li-
dhen me përdorimin e këtyre veglave përbehen nga një aksident i mirëfillte 
(fraktura, shtypje, plagë etj.), nga zhurma dhe vibracionet

Efekte të dëmshme

Zhurma
Efektet e dëmshme mund të jene të llojit DËGJIMOR dhe EKSTRA-DËGJIMOR.

Vibracionet
Përdorimi i zgjatur i instrumenteve vibruese shkakton ulje të ndjeshmërisë se 
gishtave, zbehje, ndjesi të ftohti dhe ulje të forcës se muskujve.

Fatkeqësia
Shtypjet, dëmtimet në drejtim të gjymtyrëve të poshtme dhe të sipërme, 
këputje mishi në kurriz-kryqe.

Pozicione jo korrekte
Mund të shkaktojnë modifikime shtyllës kurrizore.

Aksidentet
Mos e bëni furnizimin me karburant me motorin akoma të ngrohte.

Djegiet
Kontakti me pjesët e nxehta të makinave mund të shkaktoje djegie të duarve 
dhe të gjymtyrëve të sipërme. Flakja e ciflave dhe fragmenteve.

Flakja e ciflave dhe fragmenteve 
Dëmtimi i syve dhe pjesëve të tjera të trupit.

Frymëmarrja e substancave të rrezikshme
Gazrat e shkarkimit mund të shkaktojnë helmim dhe vdekje.

Masat parandaluese

Normat kryesore të sigurisë për përdorimin e veglave
Është thelbësore që të lexohen me shumë vëmendje TË GJITHA normat e 
sigurisë që jepen në broshurën e përdorimit dhe të mirëmbajtjes së pajisjeve
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Pajisje për mbrojtjen individuale

• tute me pulse elastike dhe kundër prerjeve;
• doreza mbrojtëse;
• helmete;
• këpuce kundër aksidenteve;
• syze ose maskë mbrojtëse;
• përdorim të mjeteve mbrojtëse të përshtatshme 

për të mbrojtur dëgjimin.

Motosharra me zinxhir

Zinxhiri i motosharrës rrotullohet me një 
shpejtësi tjetër; një kontakt i tij eventual me tru-
pin e operatorit gjithmonë ka pasoja shumë të 
renda. Operatori, i vetëdijshëm për rreziqet që 
paraqiten për të dhe për të tjerët, merr masat 
parandaluese të mëposhtme:

Çfarë bën

• Punon me përqendrim maksimal duke e kapur 
sharrën elektrike me të dy duart;

• fillon prerjen me motosharre me regjim të plotë 
duke fiksuar mire mamuzin;

• punon në pozicione të qëndrueshme dhe të si-
gurta.

Çfarë nuk bën

• E fillon punën pa verifikuar gjendjen e mirëmb-
ajtjes dhe të pastërtisë se pajisjeve të sigurisë;

• punon me persona të tjerë, që gjenden në afërsi, 
brenda një rrezeje prej 2- 3 metrash;

• gjate zhvendosjeve e mban motorin e moto-
sharrës të ndezur
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Korrëse bari 

Si me sharrën elektrike me zinxhir, kjo është një 
pajisje që kërkon trajnim specifik, megjithëse kursi 
i trajnimit nuk çon në një kualifikim (nuk keni nevojë 
për licencë, përveç nëse jeni prerës). 
Rreziqet kur përdorni një korrëse bari
• Zhurma 
• Dridhjet 
• Të goditeni nga gurrat 
• Gazrat e shkarkimit 
• Kontakti me veglën 
• Rreziku i goditjes 
• Djegiet 
Masat paraprake kur përdorni një korrëse bar
• Kontrolloni nëse punon mire para përdorimit. 
• Blloko zonën e punës, zona e rrezikut është 15 

metra sipas udhëzimeve të Rajonit të Piemonte. 
• Gjithmonë përdorni PPE e këshilluar.
Mbi të gjitha, është e nevojshme të trajnoheni për 
teknikat e prerjes dhe dallimet midis përdorimit të 
tehut dhe telit.

Zhurma 

Zhurma mund të jetë e dëmshme në dy mënyra: 

• Duke qenë i ekspozuar ndaj zhurmës shumë të lartë 
(p.sh. një shpërthim). 

• Duke qenë i ekspozuar gjatë ndaj niveleve të 
dëmshme për ditë dhe muaj

Kur ka një rrezik të konsiderueshëm zhurmash, ka 
shenja në mure ose etiketa në makineri. Në këto raste, 
punëtorët janë të detyruar të mbajnë PPE që punëd-
hënësi ka dhënë. Njësia e përdorur për të matur këto 
nivele është presioni i zërit, i shprehur në decibel (dB)..
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Dridhjet 

Dridhja është një lëkundje me tre boshte që per-
ceptohet përmes kontaktit me trupin e njeriut. 
Mund të prekë dy pjesë të trupit në varësi të ven-
dit ku bie në kontakt: duart dhe krahët kur përd-
orni mjete vibruese, ose shtyllën kurrizore kur jeni 
ulur në sediljet e automjetit. Nëse ekspozimi ndaj 
dridhjeve tejkalon disa nivele, mund të shkaktojë 
dëmtime të përhershme. 

Ashtu si me zhurmën, rregulloret vendosin gjitha-
shtu një tavan për dridhjet, mbi të cilin duhen mar-
rë masa paraprake. Masat paraprake që duhen re-
spektuar kanë të bëjnë kryesisht me organizimin e 
punës, që duhet alternuar ndërmjet punëtorëve kur 
përdorin pajisje me nivele të konsiderueshme rre-
ziku. Kushtet klimatike gjithashtu mund të jenë të 
rëndësishme. Në përgjithësi, klimat e ftohta dhe të 
lagështa e theksojnë rrezikun. 

Krasitja manuale

Krasitësi punon duke përdorur gjithmonë syzet, 
dorezat kundër prerjeve dhe kundër gërvishtjeve, 
këpucë kundër rrëshqitjeve.

Çfarë bën

• Respekton distancën e sigurisë nga krasitësit e tjerë;
• mban veglat në gjendje të mire pune;
• mbron prerjet e bëra në bime me mastiçe adekuate;
• përdor shkallën duke respektuar pozicionimin e saj 

korrekt.

Çfarë nuk bën

• Krasit kur veglat presin me vështirësi;
• përdor gërshëre elektrike ose pneumatike pa 

pajisje sigurie;
• përdor motosharrën duke operuar nga shkalla.
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Impiantet dhe veglat

Rreziqet që lidhen me përdorimin e impianteve të 
mjeljes, transportuesve me tharëseve për fora-
gjere, punimeve në kantine, depozitave të lendeve 
djegëse, impianteve elektrike dhe shkalleve paraqi-
ten nga zjarri, nga goditja elektrike, nga kontakti me 
pjesët në lëvizje, nga shpërthimi, etj. nga asfiksia 
nga dyoksidi i karbonit dhe nga rrëzimi nga lart.

Efekte të demshme

Aksident
Abrazione, prerje, plage, djegie, rrëzime dhe kontakt me lëvizje të impianteve.

Goditja elektrike
Shkakton djegie nga shkarkimi elektrik, madje çon deri në vdekje nga arresti kardiak.

Asfiksia nga anhidridi karbonik (C02)
Gjate procesit të vinifikimit (prodhimit të verës), mund të zhvillohet gazi C02,i ciii 
ka tendence të grumbullohet mbi dyshemenë e lokalit dhe krijon një rrezik asfiksie.

Zjarri
intoksikimi nga tymrat dhe djegiet.

Masat parandaluese

Veglat e punës dhe përdorimi i tyre
• lmpiantet dhe veglat me masat e duhura të sigurisë dhe të përdorura në 

mënyrë korrekte 

Impianti elektrik
• tokëzimi dhe salvavita (çelësi magneto termik diferencial), mbrojtja nga uji dhe 

pluhurat, marka e sigurisë;
• pa kabllo shtese, pa priza zgjatuese, pa adaptues;
• duhet te përdoren vetëm priza dhe spina të përshtatshme.

Impianti i mjeljes
• aparatura me tension të ulet;
• mos punoni me duar ose këmbë të lagura dhe mbajini komponentët elektrike 

ne vend të thatë.
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Transportuesit me shirit
• prania e ndalesës se emergjencës;
• kryejmë kontrolle dhe mirëmbajtje vetëm kur shiriti është i ndalur.

Tharëset për foragjere
• termostati dhe detektori i tymit/flakës funksionues;
• shmangim derdhjet e lëndës djegëse.

Punimet në kantinë

• mjedise të ajrosura, veçanërisht nëse katet nëntokë ose katet përgjysmë 
nëntokë dhe dyshemetë lejojnë drenazhimin e lëngjeve;

• përborim instrumente për matjen dhe përqendrimin e oksigjenit duke mbajtur 
kontaktin me personat jashtë, gjatë punimeve.

Depozita e karburantit
• tokëzimi i rezervuarit, konformiteti me normat e impiantit elektrik;
• shmangim burimet e ndezjes (flake, shkëndija etj.) në afërsi;
• pajisim lokalet me fikës zjarri.

Stokimi i foragjereve, ohe ushqimeve për kafshet
Lokalet e dedikuara për rritjen e kafshëve janë 
shume të pluhurosura. për të shmangur thithjen e 
pluhurave dhe acarimin e syve, rritësi mbrohet me 
maska dhe syze.

Çfarë bën

• Vesh maskën kundër pluhurit kur merret me zh-
vendosjen dhe shpërndarjen e foragjereve dhe të 
ushqimit për kafshët;

• stokon dengjet dhe dengjet e rrumbullaket në 
mënyrë të rregullt për jo me shume se në tre kate;

• bllokon me pyka dengjet e rrumbullaket që mbës-
hteten në toke nga ana e lakuar;

• operon në një distance sigurie nga mjetet e paji-
sura me organe mekanike në lëvizje.
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Çfarë nuk bën
• Stivon në një mënyrë të çrregullt dengjet dhe 

dengjet e rrumbullaket;
• zhvendos dengjet e rrumbullaket me traktorë pa 

kabine, telajo ose hark mbrojtës;
• pi duhan ose ndez zjarre në zonat e depozitimit 

të kashtës, foragjereve dhe të ushqimeve të kaf-
shëve;

• kryen ndërhyrje në karron mikser-silazh me orga-
net në lëvizje.

Shkallët

Shkallët duhet të ndërtohen me material të përs-
htatshëm për kushtet e përdorimit (për shembull, jo 
me metal për punime elektrike), dhe duhet të jene 
mjaft të qëndrueshme në tërësi. Është mirë që të 
mos ndërtojmë ose riparojmë shkallët vetë dhe të 
zgjedhim ato me të përshtatshmet për punën tonë, 
si për peshën ashtu edhe për dimensionet dhe llojin.

Punëtori:

Çfarë bën

• Përdor shkalle rezistente dhe në përputhje me normat e sigurisë;
• ka në përdorim këpucë me taban me aderencë të lartë;
• përdor shkallen e thjeshte duke e ankoruar mire atë në një pike mbështetëse;
• lidh fort shtyllat e shkalleve në mbështetëse me rezistence të mjaftueshme;
• përdor helmetën nëse është duke i mbajtur shkallen një shoku pune;
• kontrollon me kujdes shkallët që kanë pësuar përplasje nga një rënie ose 

kundrejt mjeteve mekanike;
• fikson skajin e sipërm me kanxha ose sisteme të tjera.

Çfarë nuk bën
• Nuk bën kurrë riparime me përafërsi të këmbëve të shkalles ose të shtyl-

lave të thyera;
• përdor shkallë që ndërton vete ose të riparuara në mënyrë jo profesionale;
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• ngjitet në tre këmbët e fundit në maje të shkalleve;
• përdor shkalle që kanë pësuar dëmtime.

Vinifikimi dhe kantina

Gjatë vinifikimit (prodhimit të verës) përdoret dyok-
sidi i squfurit që është një lëndë e rrezikshme; ajo 
grumbullohet poshtë dhe, nëse ambienti nuk është 
i ajrosur, mund të arrijë përqendrime të rrezikshme.

Kantinieri:

Çfarë bën

• Përdor maska kundërgaz për fytyrën me filtër tip 
E për të mbushur dhe përdorur sulfimetrin;

• ajros lokalet e kantinës dhe verifikon me anën e de-
tektorëve nëse ka Dyoksid Karboni (anhidrid karboni);

• përdor struktura fikse për të punuar në lartësi;
• vesh këpucë ose çizme kundër rrëshqitjes;
• kontrollon gjendjen e mire të izolimit të kabllove 

elektrike të makinave portative.

Çfarë nuk bën

• Hyn në rezervuare (vaska) pa rripa sigurimi dhe pa 
asistencën e një operatori tjetër;

• punon në lartësi të rrezikshme, pa rripa sigurimi;
• bën pastrime me produkte sanitifikues pa doreza 

dhe çizme

Dorezat

Mbrojtja e duarve është veçanërisht e rëndësish-
me për punimet bujqësore për shkak të rreziqeve të 
gërvishtjes, shtypjes, prerjes dhe ndotjes, që janë 
të mundshme në të gjitha operacionet. Asnjëherë 
mos përdorni të njëjtat doreza për operacione që 
paraqesin rreziqet e ndryshme.
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Rreziqet fizike dhe mekanike

Dorezat që mbrojnë nga rreziqet fizike dhe mekanike kanë simbolin përbri, të 
ndjekur nga 4 shifra të cilat tregojnë, radhaz1, rezistencën ndaj: gërvishtjes nga 0 
në 4, prerjes nga tehu i veglave nga 0 në 5, shqyerjes nga 0 në 4, shpimit nga 0 në 4.

Rischi chimici

Dorezat që mbrojnë nga rreziqet kimike kanë simbolin përbri të ndjekur nga 2 shi-
fra të cilat tregojnë, radhazi, rezistencën ndaj: depërtimit të ujit ose ajrit nga 0 në 1, 
pershkueshmerine ndaj një produkti të rrezikshëm nga 0 në 6.

Rreziqet nga mikroorganizmat

Dorezat që mbrojnë nga rreziqet nga mikroorganizmat kanë simbolin përbri, 
që ndiqet nga një shifër e vetme. Këto janë doreza duhet të përdoren për puni-
me në stallë për manipulimin e produkteve ushqimore duhen përdorur doreza 
njëpërdorimshme.

Rreziqet nga të ftohtit

Dorezat që mbrojnë nga rreziqet e të ftohtit kanë simbolin përbri, të ndjekur nga 
3 shifra të cilat tregojnë, radhazi, rezistencën ndaj: të ftohtit me konveksion nga 
O në 4, të ftohtit me kontakt nga O në 5, papershkueshmerine ndaj ujit nga O në 
1. Këto doreza janë të përshtatshme për punime në çelite frigoriferike ose për 
tualetaturen e perimeve.

Kurre mos opero me duar të zhveshura, por perdor doreza për çdo pune

Korrja manuale dhe vjelja e frutave

Vjelja bëhet në kushte të ndryshme ambientale që 
mund të ndryshojnë papritmas edhe gjatë të njëjtës 
dite. Veshja “si qepë” (me shtresa) i lejon operatorët 
të përshtaten lehtësisht me ndryshimet e klimës.

Çfarë bën

• Mban gjithnjë pajisjet në gjendje efikase;
• Ngre ngarkesat vetëm deri në kufirin maksimal 

të lejuar (25 kg nëse operatori është burrë, 20 kg 
nëse është grua);

• Mban distancën e duhur të sigurisë nga kolegët e 
tij të punës.
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Çfarë nuk bën

• Vë dorë në mbrojtëset e sigurisë së mjetev dhe 
veglave të përdorura;

• Konsumon lëndë alkoolike ose barna që ulin 
reflekset;

• Punon ballë për ballë me kolegët e tjerë të punës.

Zhvendosja e kafsheve

Kafshët gjate mbarështimit mund të kenë reagime 
të papritura dhe paraqesin një rrezik të madh për 
rritësit e tyre dhe mundësia që ata të shtypen nga 
kafshët paraqet një rrezik.

Çfarë bën

• I afrohet kafshës anash me gjakftohtësi dhe 
qetësi;

• Përdor vathë të lëvizshme për zhvendosjen e kaf-
shëve, duke veshur çizme kundër rrëshqitjes me 
majë kundër shkeljes;

• Bllokon kafshët në grabujat përkatëse kur kryen 
inspektime brenda boks-it.

Çfarë nuk bën

• Përdor hosten elektrik ose vegla të tjera të papërs-
htatshme për të bere që kafshët të lëvizin;

• i afrohet kafshës me befasi duke folur me zë të larte;
• ve në rrezik sigurinë e kafshëve duke i detyruar 

ato që të ngjiten në rrëpira të thikta ose të rrës-
hqitshme.
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Fikësit portativ dhe me karrel

Në afërsi të secilit fikës duhet të vihet një tabelë treguese me qëllim që të 
mund ta identifikojmë me lehtësi;

sigurohemi që fikësi të jete i lire nga pengesat;

fikësit e zjarrit duhet të jenë të ankorohen në mur, ose në struktura fikse, 
me kllapën përkatëse;

mjetet e fikjes duhet të kontrollohen të paktën një here në gjashte muaj;

e varur në fikës duhet jetë një skede me datat e kontrolleve.

Fikësit e zjarrit që rekomandohen janë ata me përshtatshmëri me të madhe 
përdorimi, që përdoren për lende djegëse me natyre të ndryshme:
• fikës zjarri me pluhur kimik;
• fikës zjarri me anhidrid karbonik (C02).
Punëtori:

Çfarë bën

• Përdor gjithmonë fikës zjarri të revizionuar siç duhet, të paprekur dhe të 
pa cenuar;

• garanton që distanca ndërmjet njërit fikës zjarri dhe tjetrit të mos jete me 
e madhe se 30 metra;

• verifikon deklaratën e revizionimit e cila është e ndryshme në lidhje me 
tipologjinë e fikësit

• dhe verifikon datat e revizionimeve të kryera në një regjistër të veçante;
• paraqet afër fikësit tabelën treguese për të lehtësuar identifikimin në rast zjarri;
• garanton praninë e të paktën 2 finesave portativ dhe 1 me karrel në prani 

të një depoje karburanti me një kapacitet me të madh se 6 metra kub;
• kontrollon në mënyrë periodike të paktën çdo gjashte muaj fikësit e zjarrit.

Çfarë nuk bën
• Perdor fikësit e zjarrit C02 në lokale të vegjël dhe pak të ajrosur;
• fsheh fikësin e zjarrit dhe rrugët e shpëtimit pas pengesave ose sendeve 

që pengojnë;
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• përdor fikës hidrik me shkume mbi aparaturat elektrike nen tension;
• përdor kova uji për të fikur një zjarr;
• pengon mundësinë e afrimit të automjeteve të zjarrfikësve për nevoja 

shpëtimi;
• harron revizionimin periodik të finesave të zjarrit në baze të agjentit të fikjes;

Karreli ngritës

Vinçi pirun (ose karreli ngritës) mund të jete i tipit elektrik ose me motorme 
djegie te brendshme dhe duhet të jete i pajisur me bori, një zile sinjalizimi 
akustik për marshin e ecjes prapa, fenerët e perparme dhe të pasme, dritat 
e pozicionit dhe reflektoret.

Punëtori

Çfarë bën

• Frekuenton kurset baze të azhurnimit profesional të licencës (lejes);
• përdor mjetin vetëm për përdorimet e parashikuara në broshurën e përd-

orimit dhe të mirëmbajtjes;
• drejton mjetin me vëmendjen maksimale brenda shenjave të lëvizjes dhe 

rrugëve të qarkullimit;
• përdor hapësirën përkatëse të rezervuar për ngarkimin e baterive;
• kontrollon pjesët që i nënshtrohen konsumimit (litarë, zinxhirë) dhe që pi-

runët të jene të fiksuar në mënyre korrekte.

Çfarë nuk bën

• Operon pa vene rripat e sigurisë;
• transporton njerëz mbi pirunë;
• qarkullon me pirunë të ngritur;
• përdor mjetin pa kryer mirëmbajtjen e rregullt;
• ngre ngarkesa përtej maksimumit të lejueshëm.
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Produktet Fitosanitare

Me termin produkte fitosanitare nenkuptohen ato produkte që perdoren 
për luftën kundër paraziteve që dëmtojnë bimët dhe kulturat bujqësore. 

JANË SUBSTANCA QË KANË NJË TOKSICITET TË TYRIN DHE 
PËR KËTË ARSYE MUND TË KENË EFEKT TË DËMSHËM PËR 

SHËNDETIN E NJERIUT (INTOKSIKIM, HELMIM)

lntoksikacionet mund të manifestohen pas pak kohe (maksimumi disa ore), 
në rast ekspozimi ndaj dozave të larta të produktit (intoksikime akute), ose 
pas një kohe të gjate (madje muaj dhe vite), nga ekspozimet e zgjatura edhe 
në sasi të vogla të produktit (intoksikime kronike).
Absorbimi i produkteve fitosanitare në organizmin e njeriut mund të ndodhë 
nëpërmjet kontaktit me lëkuren, nga inhalimi (thithje me frymëmarrje) dhe 
nga gëlltitja. Përdorimi i produkteve fitosanitare pra sjell në radhë të pare 
rreziqe për shëndetin e atyre që i manipulojnë, se dyti, rreziqe për shëndetin 
e konsumatoreve, për shkak të gëlltitjes se mbetjeve nga trajtimet e prani-
shme në ushqime. 

RRUGËT E ABSORBIMIT: 

Lëkura

Aparati i frymëmarrjes  

Aparati tretës

Në rast simptomash që çojnë në dyshimin e një intoksikimi akut, është me 
vend t’i drejtohemi Ndihmës se Shpejte spitalore më të afërt, duke sjellë me 
vele skedën e sigurisë së produktit. 
Skeda e sigurisë, e cila duhet të jetë e pranishme në ndërmarrje, përmban 
informacione në lidhje me prodhuesin, përbërjen kimike të produktit, masat 
e ndihmës së pare, mbi manipulimin korrekt dhe stokimin (ruajtjen), për paji-
sjet mbrojtëse individuale që do të përdoren (doreza, maska, syze), për velite 
toksike ndaj njerëzve, kafshëve ose ambienti!. Një aspekt tjetër i dëmshëm 
që lidhet me përdorimin e produkteve fitosanitare është ai i ndotjes se am-
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bientit në të cilin ata kontribuojnë në shpërndarjen nëpërmjet rrugëve ajro-
re dhe me ndotjen e dherave, të rrugëve ujore sipërfaqësore dhe të ujërave 
nëntokësore. Përveç kësaj, duke qenë pak të biodegradueshëm, shumë 
produkte fitosanitare akumulohen në ambient dhe në organizmat e gjallë.
lntervali i sigurisë ose koha e mungesës (e treguar në etiketë) është infor-
macioni që na tregon se sa dite pas trajtimit të fundit, është e mundur që 
të kryhet korrja (vjelja) me qëllim që të mbrohet shëndeti i konsumatorëve.
Koha e kthimit na tregon kohën që duhet të lëmë të kalojë përpara se të 
kthehemi në fushat e porsa trajtuara; nëse është e nevojshme të ndërhyjmë 
në kulturat e porsa trajtuara, veshim pajisje të përshtatshme PMI (DPI). 
“Pajtueshmeria” na tregon nëse është e mundur të përzihet produkti me 
produkte të tjerë fitosanitar ose nëse ky operacion duhet të shmanget, 
sepse mund të shkaktojë reaksione të padëshiruara.
Ata që blejnë dhe përdorin produkte fitosanitare (për mbrojtje bimësh) mbi 
baza profesionale duhet të kenë një “leje” e cila është e vlefshme për 5 vjet 
dhe ka përgjegjësi për mbajtjen e duhur të tyre, ruajtjen, manipulimin, përd-
orimin dhe të dëmtimeve të mundshme që mund të shkaktohen ndaj sen-
deve, kafshëve dhe njerëzve!

Masat parandaluese 

Normat kryesore të sigurisë për përdorimin e pajisjeve
Duke pasur parasysh efektet e dëmshme që produktet për mbrojtjen e 
bimëve ushtrojnë drejtpërdrejt dhe tërthorazi në shëndetin e njeriut, kës-
hillohet që përdorimi i tyre të reduktohet sa më shumë që të jetë e mundur.

Transportiml
Transportimi i produkteve fitosanitare nuk duhet të behet se bashku me pro-
duktet ushqimore, kafshët ose njerëzit.

nëse përdorim një makine, i vendosim në bagazh;

ngarkojmë dhe shkarkojmë me kujdes konfeksionet;

pastrojmë automjetin pas transportit;

nëse ndodhin rrjedhje të produktit, informojmë menjëherë autoritetet 
sanitare.
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RUAJTJA

RUAJTJA E PRODUKTEVE FITOSANITARE DUHET TË BËHET NË 
DHOMA TË VEÇANTA, OSE KABINET, TË NDARA NGA SHTËPITË 
DHE STALLAT, TË PAJISURA ME DYER TË KYÇUARA.

Dera e jashtme duhet të jetë e shënuar me tabela paralajmëruese të përs-
htatshme, siç është simboli i rrezikut me kafkë, ndalimi i pirjes se duhanit dhe 
përdorimi i flakëve të lira, dhe numrat telefonikë të emergjencës. Ndalohet 
hyrja e personave që nuk kanë lidhje me punimet, veçanërisht e fëmijëve. 
Mos i ruani fitofarmakët në kontejnerë të ndryshëm nga origjinalët pa etiketë.

Lokalet gjithashtu duhet të: 

garantojnë një ventilim adekuat;

të jenë të thatë dhe të mbrojtur nga ngricat;

të jenë të pajisur me dysheme që lahen dhe me pragun e ngritur;

të jenë të pajisur me një impiant elektrik të realizuar në përputhje me normat; 

të mos jenë nëntokësore ose kate përgjysmë nëntokë;

të jenë të pajisur me instrumente për dozimin, siç janë peshoret dhe cilindrat e 
shkallëzuar.

Ne rast të derdhjes aksidentale, bonifikojmë sipërfaqet me material absor-
bues dhe i lajmë me ujë të bollshëm duke pasur kujdes që të mos ta shpërn-
dajmë hedhurinën në ambient.

Spërkatja e fitofarmakeve

respektojmë indikacionet dhe përshkrimet shtesë që paraqiten në etiketën e 
produktit;

bëjmë spërkatjen e fitofarmakëve nëse është me të vërtete e domosdoshme, 
duke kontrolluar edhe shpejtësinë e erës.
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Periodikisht operatori duhet të verifikoje detyrimisht kushtet e makinës 
“shpërndarëse”!

Përveç kësaj, operatori duhet të:

shmangë që spërkatja të pushtojë kopshtet dhe banesat në zonat përreth; 

sinjalizojë hapësirat që po trajtohen me tabela që dallohen qartë;

ndalojë kullotjen në zonat e trajtuara;

shënojë në një regjistër të veçantë datën e trajtimeve të kryera, emrin e pro-
dukteve të përdorura, sasitë e përdorura dhe sipërfaqen e trajtuar (ne hektarë).

MJETET E MBROJTETJES INDIVIDUALE DHE NORMAT E SJELLJES

Të gjithë produktet fitosanitare duhet të manipulohen me kujdesin maksi-
mal: momenti i përzierjes është ai me i rrezikshmi, dhe rruga me e shpeshtë 
e intoksikimit ndodh nëpërmjet duarve dhe lëkurës. Është e detyrueshme 
që ta mbrojmë trupin duke veshur pajisjet e përshtatshme mbrojtëse indivi-
duale, specifike për rrezikun kimik.
Duhet të respektohen normat higjienike të mëposhtme: 

largoni personat e huaj;

mos pini duhan, mos i vini duart në gojë; 

mos i braktisni konfeksionet për asnjë arsye;

përpara dhe pas trajtimeve ushqehuni në mënyrë të lehtë; 

pasi të kenë mbaruar operacionet, lahuni me kujdes

Mbikëqyrja sanitare

Mbikëqyrja sanitare kryhet nga mjeku kompetent një here në vit, përveç ra-
steve kur ka dispozita të ndryshme nga vele mjeku. Vizitat mund të përfs-
hijnë ekspertiza instrumentale (spirometri, audiometri) dhe shërbejnë për 
të parandaluar shfaqjen e sëmundjeve profesionale nëpërmjet diagnostiki-
mit të hershem të tyre. Sëmundjet profesionale të njohura me shpesh nga 
INAIL ndërmjet fermerëve janë patologji osteoartikulare që prekin shtyllën 
kurrizore e shpatullat dhe bronkitet kronike.
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Semundjet infektive

Tetanosi
Rreziku i infeksionit ndodh në prani të plagëve të ndotu-
ra ose të thella.

Masat parandaluese
Ne rastin e plagëve të thella dhe të infektuara është e 
nevojshme të lajme pjesën e dëmtuar me ujë të oksi-
gjenuar (H202).

Është i detyrueshëm, sipas normatives në fuqi, vaksinimi i 
kundër tetanosit.

Bruceloza
Njeriu mund ta kontraktojë sëmundjen nëpërmjet kon-
taktit direkt (me anë të lëkurës) me kafshët, nëpërmjet 
gëlltitjes se ushqimeve me origjinë shtazore (qumësht 
jo i pasterizuar, djathëra të freskët dhe të tjera) me preja-
rdhje nga kafshët e infektuara dhe nëpërmjet frymëm-
arrjes se pluhurave të stallës që përmban baktere.

Karbonkio
Njeriu mund të kontraktojë karbonkion nga kafshët ose 
nëpërmjet lëkurës (lëkurës jo të shëndetshme), ose 
nëpërmjet rrugëve të frymëmarrjes, duke thithur spore! 
e bakterit të shpërndara në ajër.

Borelioza (sëmundja Lyme)
Është një sëmundje infektive që transmetohet përmes 
pickimit të rriqrave.

Masat parandaluese

lmunizojmë bagëtitë me vaksinimet e duhura. Edhe operatori duhet të vaksi-
nohet kundër tetanosit.

Veshim tuta të përshtatshme, doreza dhe maska, veçanërisht gjate punimeve 
në stalla.

I sistemojmë rrobat e punës në lokale të ndara nga ata që përdoren për rrobat civile. 

Duhet të ndërrojmë shpesh rrobat dhe t’i lajmë me kujdes.



38



39

RREZIQET SPECIFIKE DHE MASAT NË SEKTORIN USHQIMOR

Sinjalizoni menjëherë çdo aksident dhe situatat e rrezikshme për shëndetin 
dhe sigurinë e punonjësve

Rreziqet nga përdorimi i makinerive

• prerja

Është e ndaluar të vendosen varëse, 
byzylykë, ora sepse mund të ngecin 
tek makineritë në përdorim! Flokët 
e pa mbledhura mund të ngecin në 
makineri.

• prerja e një pjese të trupit  

• goditje, shtypje  

• gërryerje 

• ngecje 

• tërheqje

Vishni gjithnjë të gjitha pajisjet personale mbrojtëse 
(PPM) të parashikuara.  

PPM: Çdo pajisje e destinuar për t´u veshur dhe mbajtur 
nga punonjësi me qëllimin për ta mbrojtur atë nga një 
ose më shumë rreziqe të cilët rrezikojnë të cënojnë si-
gurinë ose shëndetin gjatë punës 
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Shembuj mbrojtjeje

Përdorni makineritë dhe pajisjet pa hequr mbrojtëset e sigurisë dhe pa ana-
shkaluar pajisjet e sigurisë.

• Sinjalizoni gjithmonë të gjitha burimet e energjisë
• Zbatoni proçedurat e lock out – tag out, përpara se të punoni me 

çdo lloj makinerie.

RREZIKU KIMIKO-BIOLOGJIK
Rregull i përgjithshëm: Të njihen dhe të zbatohen gjithmonë udhëzimet dhe 
proçedurat për përdorimin e lëndëve të rrezikshme (prodhimet kimike)

RREZIQET SPECIFIKE NË NDËRMARRJET USHQIMORE 

1. Marrja e lëndëve të para (qumësht i papërpunuar, peshk ose mish i gjallë, pe-
rime të kontaminuara)  

2. Përpunimi dhe transformimi (pregatitja e djathit, prerja, grirja, pregatitja e brumit) 

3. Stazhonimi, ndarja në racione, ambalazhimi, transportimi, lëvizja 

4. Menaxhimi i magazinës dhe transporti  

5. Veprimet e pastrimit dhe dezinfektimit
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MASAT PARAPRAKE STANDARDE  

1.  Higjena e duarve 

2.  Përdorimi i dorezave  

3.  Përdorimi i maskave, syzeve, mburojave mbrojtëse për fytyrën, maska-
ve të vogla  

4.  Përdorimi i përparëses

Rreziku biologjik i pregatitjes së bukës 
Prania e mundshme në lëndët e para (miell dhe drithëra) të mikroor-
ganizmave, këpushëve, insekteve dëmtues, me probleme që lidhen 
me kontaktin dhe thithjen dhe zhvillimin e infeksioneve , alergjive ose 
problemeve në ngarkesë të sistemit të frymëmarrjes dhe të lëkurës.

Masat parandaluese:
Dezinfektimi dhe dekontaminimi i ambienteve; Pastrimi i makine-
rive; Menaxhimi i saktë i planeve të përpunimit (lëndët e para dhe 
makineritë, për të zvogëluar sa më shumë zhvendosjet dhe lëv-
izjet); Përdorimi i PPM-ve dhe i veshjeve mbrojtëse.

RREZIQE TË NDRYSHME

Rrëshqitje dhe rënie

Kini kujdes kur ecni, në veçanti në dyshemetë e lagura, të 
yndyrshme.

Goditje dhe përplasje me karroca

Lëvizni me shumë kujdes në ato ambiente ku qarkullojnë 
karrocat (shikoni pasqyrat dhe ndaloni pranë kthesave.

Djegia dhe gërryerja nga kontakti

Vishni dorezat dhe syzet e posaçme kur përdorni lëndët 
gërryese.
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Prerje dhe plagë

Vishni dorezat kundër prerjes kur përdorni thikat.

Tërheqjet dhe tendosjet e muskujve

Lëvizini ngarkesat në mënyrë korrekte, duke përkuluar 
këmbët çdo herë që ngrini diçka dhe duke shmangur përd-
redhjen e bustit.

Mavijosje dhe shtypje

Kini kujdes nga pjesët lëvizëse të makinerive dhe kurrë mos 
i hiqni pjesët e tyre mbrojtëse.

 

NDIHMA E SHPEJTË NË VENDIN E PUNËS: RASTET DHE UDHËZIMET

Gjatë punës, mund të lindin situata në të cilat një punëtor duhet të ndërm-
arrë hapa për të siguruar ndërhyrje të shpejtë për punëtorët e tjerë ose për të 
mbrojtur strukturat nga dëmtimet që vijnë nga ngjarje aksidentale (për shem-
bull zjarret). Në këtë rast, është e rëndësishme të dini se nëse keni nevojë për 
një ndërhyrje me objektiv të caktuar nga shpëtimtarët, duhet të telefononi në 
numrin e vetëm të urgjencës.

Në rast urgjence, është e rëndësishme të ofroni komunikim të sa-
ktë dhe të shpejtë. Është gjithashtu e rëndësishme të informoni 
menjëherë punonjësit e urgjencës dhe punëdhënësin tuaj. 
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ÇFARË DUHET BËRË NË RAST AKSIDENTI

Kontrolloni gjendjen e vetëdijes së të dëmtuarit; 
nëse personi është pa ndjenja, kontrolloni: 

• që rrugët e frymëmarrjes (hunda dhe goja) të jenë 
të pastra; 

• nëse marrin frymë;
• rrahjet e zemrës; 

Ndani këtë informacion me operatorin e urgjencës 
dhe ndiqni çdo udhëzim të mëtejshëm që jepet. 
Në çdo fermë, si dhe në çdo vend prodhimi, duhet 
të jetë në dispozicion një çantë e ndihmës së parë 
që përmban elementët minimalë bazë në një vend 
të dukshëm dhe lehtësisht të aksesueshëm. Këtu 
jepen disa aksidente të zakonshme që mund të 
ndodhin. 

IHELMIM I RËNDË

a) Personi i trullosur është i kthjellët
 dhe bashkëpunues: 

• Kërkoni ndihmë; 
• identifikoni produktin që është përgjegjës 

dhe burimin e ndotjes; 
• hiqni rrobat dhe këpucët e ndotura; 
• mbajeni personin e intoksikuar pa lëvizur; 
• pyesni doktorin e kompanisë për informacion; 
• merrni një mostër të produktit (duke treguar 

etiketën ose fletën e të dhënave të sigurisë) 
në dhomën e urgjencës ose qendrën e kon-
trollit të helmeve nëse është e nevojshme. 
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b) Personi i trullosur është pa ndjenja: 

• shtrijeni individin me shpinë me kokën në një 
vijë me trupin; 

• hiqni veshjet e ndotura duke shmangur 
ndotjen; 

• sigurohuni që funksionon sistemi kardio-re-
spirator (nëse është e nevojshme, filloni CPR 
dhe/ose masazh kardiak); 

• çojeni menjëherë në urgjencë, duke sjellë një 
mostër të produktit (duke treguar etiketën 
ose fletën e të dhënave të sigurisë). 

DJEGIE KIMIKE OSE NGA NXEHTËSIA 

• lani me ujë të bollshëm; 

• mos e prekni zonën e djegur; 

• mos aplikoni pomada ose pomada pa recetën e 
mjekut. 

GODITJE ELEKTRIKE

• fikni rrymën të siguresa; 

• mos e prekni drejtpërdrejt viktimën, por përdorni 
objekte jopërçuese (dru, gomë) për t’i larguar nga 
rryma; 

• sigurohuni që funksionon sistemi kardio-respirator 
(nëse është e nevojshme, filloni CPR dhe/ose ma-
sazh kardiak); 

• nëse ka djegie të rënda, mbulojini me garzë sterile; 

• nëse është e nevojshme, dërgojeni në urgjencë 
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GODITJE NGA DIELLI OSE GODITJE NGA NXEHTËSIA 

• lëreni të dëmtuarin të shtrihet në një vend të 
freskët me këmbët pak të ngritura; 

• lironi veshjet; 
• lagni ballin me një leckë të lagur. 

PLAGË TË LEHTA

• pastroni menjëherë plagën, duke hequr çdo papa-
stërti apo ndryshk; 

• mbulojeni plagën duke përdorur dezinfektues dhe 
garzë sterile; 

• kontrolloni statusin e vaksinimit dhe konsultohuni 
me një doktor. 

PLAGË TË RENDA 

• lyej me garzë sterile;

• shkoni menjëherë në dhomën e urgjencës.

FRAKTURA 

• mos e lëvizni të dëmtuarin ose gjymtyrën; 
• imobilizoni pjesën e prekur të trupit; 
• nëse fraktura është e ekspozuar, prekeni plagën 

vetëm me garzë sterile për të shmangur rrezikun 
e infeksionit; 

• transportoni të dëmtuarin në urgjencë. 
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LËNDIME NË SY 

• lajeni mirë me ujë të rrjedhshëm për të paktën 5 
minuta, duke mbajtur qepallat veçmas dhe duke 
lëvizur sytë në të gjitha drejtimet; 

• mos e fërkoni zonën e prekur; 
• shkoni në urgjencë. 

PICKIME INSEKTESH (GRERËZA, ARËZA) 

• përdorni piskatore për të hequr thumbin (nëse 
keni); 

• disenfektoni zonën e prekur; 

• shkoni tek Ndihma e shpejtë nëse nuk ndiheni 
mire ose keni një reaksion alergjik. 

PICKIME RRIQRASH 

• Mos u përpiqni të hiqni parazitin – shkoni tek 
Ndihma e shpejtë. 
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GJËRAT QË DUHEN BËRË DHE QË DUHEN SHMANGUR NË RAST 
AKSIDENTI TË RËNDË

Thërrasim numrin 112.
Sigurohemi që personi i aksidentuar të marrë frymë.
E mbajmë personin të shtrirë.
Nëse vërejmë hemorragji (rrjedhje gjaku), përdorim 
një shami të pastër dhe ushtrojmë një presion të 
forte në zonën e trupit të plagosur.
E mbulojmë personin e aksidentuar me një batanije.
Nëse vjell, ia kthejmë kokën ngadalë anash ose e ven-
dosim të aksidentuarin në pozicion anësor sigurie.

Nëse i aksidentuari është i vetëdijshëm, bisedojmë 
me të, duke e qetësuar.

MOS i jepni të pijë alkool, kafe ose ujë. 

MOS e zhvendosni personin e aksidentuar në 
mënyrë jo të përshtatshme.

MOS e ngarkoni atë në makinë.

MOS i hiqni këpucët ose pantallonat.

MOS e lodhni personin e aksidentuar

SHOKU ANAFILAKTIK

Shoku anafilaktik është një reaksion i përg-
jithshëm i organizmit gjatë kontaktit me një 
substancë drejt se cilës subjekti ka zhvilluar 
një sensibilizim alergjik shumë të theksuar. në 
bujqësi, kjo ngjarje mund t’i ndodhë subjekte-
ve të sensibilizuar ndaj helmit të bletëve, 
grerëzave e arëzave (kandrra). Është e nevoj-
shme të pajisemi me një konfeksion adrenali-
ne të gatshme, që ta mbajmë gjithmonë me 
vele kur merremi me punime bujqësore, në 
mënyrë që të jemi në gjendje ta injektojmë 
në raste emergjence, duke e mbështetur mbi 
kofshë diapozitivin injektues



48



49

PARALAJMËRIME

Për të parandaluar rreziqet, është e nevojshme, 
para se gjithash, t’i njohim ato; 

Është mirë të njohim substancat me të cilat biem 
në kontakt gjatë punës;

Duhet të respektojmë përmbajtjen e sinjalizimeve 
të sigurisë dhe udhëzimet e dhëna;

Duhet të veshim, kur është e nevojshme, pajisjet 
mbrojtëse individuale;

Nuk duhet të heqim ose të cenojmë pajisjet dhe 
mjetet e tjera të sigurisë dhe mbrojtjes. 

Në rastin e një aksidenti të rëndë, respektojmë 
rregullat themelore të ndihmës së shpejtë.
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SINJALISTIKA NË VENDIN E PUNËS: TABELA DHE ETIKETA 

SHENJAT 

Shenjat që na japin informacion të rëndësishëm njihen si shenja sigurie. Në 
varësi të llojit të informacionit që na japin, ato kanë një formë ose ngjyrë të 
veçantë që është lehtësisht e dukshme. 
Shenjat e sigurisë duhet të kenë disa karakteristika të rëndësishme: 
• duhet të jenë të përshtatshme për situatën; 
• duhet të jenë konsistente (shenjat konfliktuale nuk mund të bashkëjetojnë); 
• duhet të jenë të dukshme dhe të lexueshme, duke informuar për situatën 

aktuale dhe për këtë arsye hiqen ose përditësohen kur ka ndryshime që i 
bëjnë atë jo koherente. 

• Dimensionet llogariten sipas distancës nga e cila duhen parë. 

Tabela më poshtë tregon kuptimet e formave dhe ngjyrave 

Shenja Kuptimi Karakteristikat 

Shenjat e
ndalimit 

Formë rrethore; kufiri i kuq; sfond i bardhë; 
piktogram (figurë) që tregon ndalimin; shirit 
i kuq i zhdrejtë tërthor 

Shenjat e 
shuarjes së 
zjarrit 

Formë katrore; ngjyrë të kuqe; piktogram (fi-
gura) i bardhë që tregon pajisjet e shuarjes 
së zjarrit 

Shenjat para-
lajmëruese 

Formë trekëndore me majë sipër; kufiri i zi; 
sfond i verdhë; piktogram (figura) i zi që tre-
gon rrezikun 

Shenjat e 
detyrueshme 

Formë rrethore; sfondi dhe kufiri blu; pikto-
gram (figurë) që tregon detyrimin 

Shenjat e 
shpëtimit 

Formë katrore me ngjyrë të gjelbër; pikto-
gram i bardhë (figura) që tregon rrugën ose 
daljen e urgjencës 
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SINJALIZIMET 

NDALOHET DUHANI NDALOHET PËR 
KËMBËSORËT

NDALOHET FIKJA E 
ZJARRIT ME UJË

NDALOHET DUHANI 
OSE PËRDORIMI I 
FLAKËVE TË LIRA

MOS PREKNI NDALOHET PËR KAR-
RELAT NË LËVIZJE

UJË JO I PIJSHËM NDALOHET HYRJA 
E PERSONAVE TË 
PAAUTORIZUAR

TABELAT PARALAJMËRUESE

SUBSTANCA 
GËRRYESE

MATERIALE 
RADIOAKTIVË

NGARKESA 
TË VARURA

KARRELA NË LËVIZJE
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RREZE LAZER RREZIK I 
PËRGJITHSHËM

RREZATIME JO 
JONIZUESE

TENSION ELEKTRIK I 
RREZIKSHËM

RRËZIM NGA NJË 
DISNIVEL

MATERIAL 
I NDEZSHËM

MATERIAL 
EKSPLOZIV

SUBSTANCA 
HELMUESE

MATERIAL 
DJEGËS

FUSHË MAGNETIKE 
INTENSIVE

RREZIK BIOLOGJIK SUBSTANCA 
TË DËMSHME OSE 

ACARUESE

TEMPERATURË 
E ULËT

RREZIK 
RRËSHQITJEJE
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TABELAT PËRSHKRUESE

HELMETA MBROJTËSE 
E DETYRUESHME

MBROJTJE E 
DETYRUESHME E 

DËGJIMIT

MBROJTJE E 
DETYRUESHME 
E RRUGËVE TË 

FRYMËMARRJES

DOREZA MBROJTËSE 
TË DETYRUESHME

OBLIGACIONI I PËRG-
JITHSHËM

MBROJTJE INDIVIDUA-
LE E DETYRUESHME 

NGA RRËZIMET

MBROJTJE E DETYRUE-
SHME E TRUPIT

MBROJTJE E 
DETYRUESHME E 

SYVE

KËPUCË SIGURIE TË 
DETYRUESHME

MBROJTJE E  
DETYRUESHME E 

FYTYRËS

KALIM I DETYRUESHËM 
PËR KËMBËSORËT
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TABELAT PËR PAJISJET KUNDËR ZJARRIT

SHIGJETË KUNDËR 
ZJARRIT

SHKALLË FIKËS ZJARRI TELEFON PËR 
NDËRHYRJET 

KUNDËR ZJARRIT

DREJTIMI QË DUHET NDJEKUR 
(TABELA QË U SHTOHET ATYRE QË PARAPRIJNË)

ETIKETA RREZIQE FIZIKE

EKSPLOZIV GAZ NËN PRESION I NDEZSHËM DJEGËS

GËRRYES
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ETIKETA RREZIQE PËR SHËNDETIN

TOKSIK AKUT EFEKTE TË RËNDA 
PËR SHËNDETIN

EFEKTE MË TË 
LEHTA PËR 

SHËNDETIN

ETIKETA RREZIQE PËR AMBIENTIN

I RREZIKSHËM PËR 
AMBIENTIN
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ETIKETAT MBI PRODUKTET KIMIKE 

Etiketat ngjiten në kontejnerë për të paralajmëruar për rreziqet që ekzi-
stojnë kur bini në kontakt me agjentët kimikë që ato përmbajnë. ‘Piktogrami’ 
është dizajni që simbolizon llojin e rrezikut 
Tabela e etiketave kimike dhe kuptimi i tyre

Piktogram paralajmërues  
(Rregullorja e KE-së 1272/2008)

Kuptimi  
(shpjegimi dhe masat paraprake)

Shembull

EKSPLOZIV

Klasifikimi: substanca ose komponime 
që mund të shpërthejnë nga një shkënd-
ijë, ose që janë shumë të ndjeshme ndaj 
goditjeve ose fërkimit.
Masat paraprake: shmangni goditjet, 
fërkimet, flakët ose burimet e nxehtësisë.

• Trikloridi i 
azotit

• Nitroglicerina

LËNDË DJEGËSE

Klasifikimi: substancat ose komponimet:
• që mund të mbinxehet dhe më pas të 

ndizet në kontakt me ajrin në një tem-
peraturë normale pa përdorur energji

• që mund të ndizen shumë lehtë, për 
shkak të një shkëndije të thjeshtë edhe 
vazhdojnë të digjen nga larg

• Lëngje që kanë një pikë ndezjeje ndërm-
jet 21 dhe 55°C.

• Gazra të cilët në kontakt me ujin ose 
ajrin e lagësht krijojnë gazra shumë të 
ndezshëm në sasi të rrezikshme.

Masat paraprake: Shmangni kontaktin me 
materialet që marrin flakë (si ajri dhe uji).

• Benzinë

• Etanol

• Açeton

• Terpentinë 

• Llak

• Vajguri

• LPG
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Piktogram paralajmërues  
(Rregullorja e KE-së 1272/2008)

Kuptimi  
(shpjegimi dhe masat paraprake)

Shembull

LËNDË DJEGËSE

Klasifikimi: substancat ose komponimet:
• Lëngj pika e djegies së të cilëve është 

nën 21°C..
• Që mund të mbinxehen dhe më pas të 

ndizen në kontakt me ajrin në një tem-
peraturë normale pa përdorur energji.

• Që mund të ndizet shumë lehtë, për 
shkak të një shkëndije të thjeshtë edhe 
të vazhdojë të digjet nga larg.

• Gazra që mund të mbinxehen në kon-
takt me ujin ose ajrin e lagësht, duke 
krijuar gazra jashtëzakonisht të ndez-
shëm në sasi të rrezikshme.

Masat paraprake: Shmangni kontaktin me 
materialet që marrin flakë (si ajri dhe uji).

• Benzinë 

• Parafinë 

• Butani

• Metani

• Acetilen

QË MERR FLAKË

Klasifikimi: substanca që sillen si oksi-
dantë në lidhje me shumicën e substan-
cave të tjera ose që çlirojnë lehtësisht 
oksigjen atomik ose molekular, dhe në 
këtë mënyrë lehtësojnë ndezjen e sub-
stancave të djegshme.
Masat paraprake: Shmangni kontaktin 
me materiale që marrin flakë.

• Oksigjen 

• Nitrat kaliumi

• Peroksid 
hidrogjeni

GAZ NËN PRESION

Klasifikimi: cilindra ose kontejnerë të 
tjerë të gazrave nën presion, të ngjeshur, 
të lëngshëm, të ftohtë, të tretur.
Masat paraprake: Transportoni, trajtoni 
dhe përdorni me kujdesin e duhur.

• Oksigjen 

• Acetilen



59

Piktogram paralajmërues  
(Rregullorja e KE-së 1272/2008)

Kuptimi  
(shpjegimi dhe masat paraprake)

Shembull

LËMDË GËRRYESE

Klasifikimi: këto kimikate shkatërrojnë 
indet e gjalla dhe/ose materialet e gjalla.
Masat paraprake: mos thithni dhe 
shmangni kontaktin me lëkurën, sytë 
dhe veshjet.
Mbroni veten duke: veshur PPE si dore-
za, syze, tuta.

• Acidi klorhidrik

• Acidi 
hidrofluorik

Toksike

Klasifikimi: substanca ose komponime të 
cilat, duke u thithur, gëlltitur ose depërtuar 
në lëkurë, mund të përfshijnë rreziqe serio-
ze, akute ose kronike, madje edhe vdekje.
Masat paraprake: kontakti me trupin 
duhet të shmanget.
Mbroni veten duke: veshur PPE, siç janë 
maskat filtruese të fytyrës

• Klorur bariumi 

• Oksid karboni 

• Metanol 

• Trifluorid bor

TOKSIKE NË AFAT  
TË GJATË

Klasifikimi: Substanca ose komponime 
të cilat, nëse thithen, gëlltiten ose përt-
hithen përmes lëkurës, shkaktojnë rreziqe 
jashtëzakonisht serioze akute ose kronike 
dhe çojnë lehtësisht në vdekje.
Masat paraprake: duhet të shmanget 
kontakti me trupin, thithja dhe gëlltitja, si 
dhe ekspozimi i vazhdueshëm ose i përs-
ëritur edhe ndaj përqendrimeve të ulëta 
të substancës ose preparatit.
Mbroni veten duke: veshur PPE si maskat 
filtruese të fytyrës, dorezat, tuta

• Cianidi

• Nikotinë

• Acidi 
hidrofluorik

IRITUES

Klasifikimi: substanca ose komponime jo 
korrozive që mund të shkaktojnë acarim 
në kontakt të menjëhershëm, të zgjatur 
ose të përsëritur me lëkurën ose membra-
nat mukoze.
Masat paraprake: Avujt nuk duhet të thi-
then dhe duhet të shmanget kontakti me 
lëkurën.
Mbroni veten duke: veshur PPE si maskat 
filtruese të fytyrës dhe dorezat

• Klor kalciumi

• Karbonat 
natriumi
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Piktogram paralajmërues  
(Rregullorja e KE-së 1272/2008)

Kuptimi  
(shpjegimi dhe masat paraprake)

Shembull

TË DËMSHME

PËR PRODUKTE TË 
DËMSHME AFATGJATË

Klasifikimi: substanca ose komponime 
të cilat, nëse thithen, gëlltiten ose absor-
bohen përmes lëkurës, mund të shka-
ktojnë efekte jo-kërcënuese për jetën; 
ose substanca të cilat, nëse thithen, 
mund të shkaktojnë reaksione alergjike 
ose astmatike; ose substanca me efekte 
të dyshuara kancerogjene, mutagjene 
ose reprotoksike.
Masat paraprake: Avujt nuk duhet të thi-
then dhe duhet të shmanget kontakti me 
lëkurën.

• Laudan 

• Diklorometani 

• Cisteinë

E RREZIKSHME PËR 
MJEDISIN

Klasifikimi: kontakti mjedisor me këto 
substanca ose komponime mund të 
shkaktojë dëmtim afatshkurtër ose afat-
gjatë në ekosistem.
Masat paraprake: Substancat nuk duhet 
të lëshohen në mjedis.

• Fosfori

• Cianidi i 
kaliumit

• Nikotinë

Shënim.
Për përgatitjen e kësaj broshure, përveç tekstit të Dekretit Legjislativ 81/2008, i njohur edhe si “Ligji i Konsoliduar për 
Shëndetin dhe Sigurinë në Punë”, janë konsultuar e përdorur botime të ndryshme të aksesueshme në internet dhe 
materiale të tjera grafike të dobishme për ilustrimet. 
Për fotografitë për të cilat, megjithë kërkimet e kryera, nuk është mundur të gjenden mbajtësit e të drejtave, botuesi 
deklarohet i disponueshëm për të përmbushur detyrat e tij.
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