
PROTOKOLLI PËR KRYERJEN E KONTROLLEVE SHËNDETËSORE HIGJIENIKE 

Të nderuar, 

 

Me qëllim të kryerjes së pandërprerë të kontrollit shëndetësor higjienik dhe njëkohësisht 

duke respektuar funksionimin e organizatës punuese, ju lusim që gjatë kryerjes së kontrollit 

shëndetësor higjienik ta respektoni protokollin e mëposhtëm të punës; 

1. Të theksohet numri i saktë i punonjësve që do të përfshihen me kontrollin në terren. 

2. Nëse kontrolli shëndetësor higjienik i punonjësve bëhet në mjediset e ISHP të RMV-së, 

duhet të theksohet numri i saktë i punonjësve që do përfshihen në kontroll. Ndërmarrja 

listën e punonjësve mund ta dërgojë përmes postës elektronike ose ta dorëzojë atë në letër 

e që do përmbajë të dhëna (emër, mbiemër, NAQ dhe vendin e punës) të punonjësit, ose të 

printojë vërtetim për secilin punonjës në veçanti (që do përmbajë të dhënat e 

lartëpërmendura), e i cili do jetë i firmosur nga përgjegjësi i punonjësit në ndërmarrje. 

3. Nëse me kontrollin shëndetësor higjienik është paraparë edhe mostër nga fecesi, mostra 

vendoset në flakon në sasi shumë të vogla (vetëm në lugën). Mostra detyrimisht duhet të 

merret para fillimit të kontrollit, pa dallim nëse bëhet fjalë për kontroll në terren apo 

kontroll në mjediset e ISHP. Flakonet merren nga Departamenti i ushqimit dhe kontrolleve 

shëndetësore higjienike pranë ISHP të RMV-së në dhomën numër А-8. 

4.  Nëse kontrolli shëndetësor higjienik parasheh strishio perianale (me cellofan), mostra 

merret në kushte shtëpiake sipas procedurës në vazhdim: 

                - Cellofani shqitet nga qelqi, por jo deri në fund, 

                - Cellofani ngjitet në anus,  

                - Cellofani përsëri ngjitet në qelq (ashtu siç ishte në fillim, me çka pjesa e qelqit ku 

do ringjitet cellofani nuk duhet të preket me dorë, pra me gisht). 

 

Qelqi për këtë qëllim mund të merret nga Departamenti i ushqimit dhe kontrolleve 

shëndetësore higjienike pranë ISHP të RMV-së në dhomën numër А-8.  

Nëse bëhet fjalë për kontroll në terren, strishio perianale bëhet në terren (në vendin e 

kryerjes së kontrollit). Nëse kontrolli kryhet në mjediset e ISHP, strishio perianale duhet të 

bëhet në kushte shtëpiake para fillimit të kontrollit.  



5. Gjatë arritjes të ekipit i cili do e kryejë kontrollin shëndetësor higjienik, personi përgjegjës 

i ndërmarrjes duhet ta drejtojë ekipin drejt mjedisit ku do të kryhet kontrolli. 

6. Mjedisi në të cilin kryhet kontrolli shëndetësor higjienik, paraprakisht duhet të jetë 

pastruar, ajrosur dhe dezinfektuar mirë. 

7. Të gjithë personat të cilët do i nënshtrohen kontrollit duhet të jenë të pranishëm në 

mjedisin ku do të kryhet kontrolli e të jenë të veshur me tesha të pastra dhe të rregullta. 

Thonjtë duhet t’i kenë të prerë, pa manikyr, të mos jenë të lyera as me ndonjë xhel për 

thonj, si dhe nuk duhet të kenë të vëna thonj artificial. 

8. Nëse gjatë kontrollit shëndetësor higjienik kërkohet edhe mostrë nga fecesi, flakonet me 

feces duhet t’i kenë gati para arritjes së ekipit që do e kryejë kontrollin, si dhe të jenë 

vendosur në qese të veçanta ose të jenë të mbështjella me letër. Këto materiale nuk duhet 

të lihen bashkë me librezën sanitare ose të mbahen në xhep. Ndërmarrja duhet të sigurojë 

vend për dipozimin e materialeve (faculeta, letër, qese, etj.) me të cilët punonjësit i kanë 

sjellë flakonet me feces. 

9. Çdo punonjës para kontrollit duhet ta ketë me vete librezën sanitare. Punonjësit të cilët 

për herë të parë i nënshtrohen kontrollit shëndetësor higjienik me vete duhet të kenë edhe 

dokument për identifikim (letër njoftimi, librezë shëndetësore, pasaportë, patentë shoferi, 

etj.). 

10. Kontrolli shëndetësor higjienik fillon me kontrollin mjekësor. Nëse gjatë këtij kontrolli 

konstatohet se punonjësi i plotëson kushtet shëndetësore higjienike të Rregullores për 

kontrolle shëndetësore higjienike, infermierja i merr strishio nga hunda dhe fyti, e nëse në 

kuadër të kontrollit kërkohet edhe mostër nga fecesi dhe strishio perianale, ajo e shënon 

flakonin dhe qelqin në mënyrë adekuate dhe me këtë kontrolli shëndetësor higjienik merr 

fund.  

 


