
 
 

Kategoria Intervali kohor i kontrolleve 

Veprimtaria edukativo-arsimore 

 

Një herë në vjet 

Mësimdhënës, pastrues, edukatorë, 

pedagogë, psikologë, defektologë, punonjës 

socialë, etj. që nuk kanë kontakt me ushqim. 

Persona të cilët punojnë në veprimtarinë 

ushqimore, që merren me përkujdesjen dhe 

mirëmbajtjen e higjienës tek fëmijët në 

institucionet parashkollore, institucione për 

vendosjen kolektive të fëmijëve dhe të rinjve 

dhe institucione për mbrojtje sociale dhe 

strehimin e kategorive të caktuara të njerëzve.  

Përkujdesëse, infermiere, punonjës në 

kuzhinë, pastrues etj. 

Çdo gjashtë muaj 

Veprimtaria shëndetësore 
 

Një herë në vjet 

 

Mjekë, farmacistë, infermiere, ndihmës 

infermire (që nuk kanë kontakt me ushqimin), 

teknikë mjekësorë, laborantë, pastrues. 

Personat e angazhuar për ushqimin e 

pacientëve dhe mirëmbajtjen e higjienës në 

institucionet shëndetësore dhe format e tjera 

të mbrojtjes shëndetësore, në repartet e 

mëposhtme: 

-në repartet obstetrike me bokse për foshnjat 

e porsalindura; 

- në repartet për fëmijët e lindur para kohe; 

- në repartet e fëmijëve në institucionet 

shëndetësore ku kryhet mbrojtje 

shëndetësore stacionare; 

Çdo gjashtë muaj 



 
 

-në njësitë e kujdesit intenziv; 

-në repartet për kujdes paliativ. 

Personat që punojnë në prodhimin, 

shpërndarjen dhe tregtimin e barnave dhe 

pajisjeve ndihmëse mjekësore, ose punonjësit 

që vijnë në kontakt të drejtpërdrejtë me 

barna dhe pajisje ndihmëse mjekësore. 

Një herë në vjet 

Personat që punojnë me kozmetikë 

 

Një herë në vjet 

Personat që merren me sigurimin e kujdesit 

dhe trajtimit higjienik të fytyrës dhe trupit si 

dhe në sigurimin e intervenimeve estetike 

jomjekësore që e çrregullojnë integritetin e 

lëkurës; banjo publike, wellnes dhe spa 

qendra, berberë, parukierë, masazhatorë, 

pedikyristë, manikyristë, shërbime kozmetike 

dhe shërbime për depilim, tatuazhe, pirsing, 

etj. si dhe persona të cilët marrin pjesë në 

prodhimin e kozmetikës. 

Prodhimi dhe tregtimi i ushqimit 

 

Çdo gjashtë muaj 

Personat që kryejnë aktivitete në prodhimin, 

shpërndarjen, tregtimin, shërbimin e 

ushqimit, dhe aktivitete të tjera gjatë të cilave 

kanë kontakt të drejtpërdrejtë me ushqimin, 

ose me ambalazhimin e ushqimit. 



 
 

Personat që punojnë në furnizimin publik me 

ujë të pijshëm për popullatën, si dhe personat 

që bëjnë amballazhimin e ujit dhe në këtë 

mënyrë kanë kontakt të drejtpërdrejtë me 

ujin gjatë prodhimit të ujit të amballazhuar. 

Çdo gjashtë muaj 

Personat që punojnë në prodhimin dhe 

tregtimin e çajrave, bimëve dhe suplementëve 

ushqimorë, etj. 

Çdo gjashtë muaj 

Personat që gjatë edukimit të tyre kryejnë 

praktikë të detyrueshme në vendet e 

lartëpërmendura të punës. 

Këto persona kanë obligim që kontrollet 

shëndetësore higjienike t’i kryejnë sipas 

kushteve, brenda afateve dhe sipas mënyrës 

të përcaktuar për punonjësit në ato vende të 

punës. 

 


