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Organizata ndërkombëtare e punës e shënon 28 prillin si Ditën Botërore të sigurisë dhe 
shëndetit në punë. Kjo ditë u dedikohet punonjësve të cilët kanë humbur jetën për shkak të 
lëndimeve në punë, ose si pasojë e sëmundjeve profesionale.  
Dita Botërore e sigurisë dhe shëndetit në punë këtë vit shënohet në rrethana shumë specifike 
dhe serioze, e që të gjithë neve na vënë para sfidave të mëdha profesionale, e kjo është 
pandemia e Covid -19. 
 
Gjendja aktuale me pandeminë në mbarë botën, si dhe detyrimet e punëdhënësve dhe të 
drejtat e punonjësve për realizmin e sigurisë adekuate dhe shëndetit në punë, janë arsyet që 
fushata e sivjetme e Organizatës ndërkombëtare të punës të realizohet nën moton „STOP për 
pandeminë: Siguria dhe shëndeti në punë mund të shpëtojnë jetë”.  
Dita Botërore e sigurisë dhe shëndetit në punë i dedikohet të gjithë punonjësve shëndetësorë 
që humbën jetën nga COVID-19 ndërkohë që kujdeseshin për pacientët e tyre, me mesazhin që 
asnjë punonjës nuk duhet të vdesë si rezultat i ekspozimit profesional ndaj koronavirusit. 
 

STOP për pandeminë: Siguria dhe shëndeti në punë mund të shpëtojnë jetë 

Organizata ndërkombëtare e punës e shënon 28 prillin si Ditën Botërore të sigurisë dhe 
shëndetit në punë. Kjo ditë u dedikohet punonjësve të cilët kanë humbur jetën për shkak të 
lëndimeve në punë, ose si pasojë e sëmundjeve profesionale.  
Shënimi i kësaj dite synon ngritjen e vetëdijes dhe kahëzimin e vëmendjes drejt nevojave për 

sigurimin e kushteve të shëndetshme dhe dinjitoze për punë. Kjo çon drejt promovimit të 

shëndetit dhe parandalimit të lëndimeve në punë dhe sëmundjeve profesionale, që paraqet një 

interes kombëtar të çdo vendi, që krahas përfitimeve të tjera, mundëson edhe kursim të 3% 

nga prodhimi vendor bruto.  

 Dita Botërore e sigurisë dhe shëndetit në punë këtë vit shënohet në rrethana shumë specifike 
dhe serioze, e që të gjithë neve na vënë para sfidave të mëdha profesionale, e kjo është 
pandemia e Covid -19. Në rrafsh global, që nga fillimi i sëmundjes në Kinë e deri më sot 
(27.04.2020), janë regjistruar gjithsej 2.995.757 raste të COVID - 19 dhe 207.021 raste të 
vdekjes. Kjo do të thotë se në mbarë botën regjistrohen 384 persona të sëmurë dhe 26,6 raste 
të vdekjes në 1 milion banorë. Vendet më të prekura në botë janë Spanja, Italia, SHBA dhe 
Franca, ku këto statistika janë 10 -15 herë më të larta krahasuar me të dhënat e regjistruara  në 
rrafsh global.  
Sipas raportit të Qendrës Evropiane për kontroll të sëmundjeve infektive, në Kinë  3,8% 
(1.716/44.672) e rasteve të konfirmuara kanë qenë punonjës shëndetësorë.  
Të dhënat e fundit për Italinë tregojnë se 10% e rasteve me COVID-19 janë punonjës 
shëndetësorë, ndërsa pasqyra e fundit e rasteve në Spanjë tregon se kjo përqindje atje është 
20%.  Në SHBA, në përgjithësi, vetëm 3% (9.282/315.531) e rasteve të regjistruara kanë qenë 
punonjës shëndetësorë, edhe pse të dhënat më të detajuara tregojnë se punonjësit 
shëndetësorë marrin pjesë me 11% në numrin e përgjithshëm të rasteve të regjistruara. Në një 
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studim holandez, punonjësit shëndetësorë janë testuar në bazë vullnetare dhe është vërtetuar 
se 6% e tyre kanë qenë pozitiv për COVID-19.  
Në Republikën  Maqedonisë së  Veriut janë regjistruar gjithsej 1.386 raste me COVID-19, 61 
raste të vdekjes, morbiditet prej 665/1000000 dhe mortalitet prej 29/1000000 banorë.  
Në vendin tonë deri më 20.04.2020 janë regjistruar 210 (17,1%) të sëmurë në mesin e 
punonjësve shëndetësorë. Numri më i madh i tyre janë nga Spitali në Kumanovë ku ka gjithsej 
65 punonjës të prekur nga koronavirusi, 5 ka në Institutin e onkologjisë, 3 në Klinikën e 
sëmundjeve të fëmijëve, ndërkohë që të tjerë ka në Klinikën e pulmologjisë, kardiologjisë, 
gjinekologjikë dhe në shumë institucione të tjera shëndetësore.   
Duke e ditur sfidën me të cilën përballen  qeveritë, punëdhënësit, punonjësit dhe e gjithë 
shoqëria në mbarë botën në luftën kundër pandemisë, Organizata ndërkombëtare e punës është 
e fokusuar në zgjidhjen e shfaqjes së sëmundjeve infektive gjatë punës, me theksin tek COVID-
19. Prandaj edhe Dita Botërore e sigurisë dhe shëndetit në punë i dedikohet të gjithë 
punonjësve shëndetësorë që humbën jetën nga COVID-19 ndërkohë që kujdeseshin për 
pacientët e tyre, me mesazhin që asnjë punonjës nuk duhet të vdesë si rezultat i ekspozimit 
profesional ndaj koronavirusit. 
Organizata ndërkombëtare e punës e shfrytëzon këtë ditë që ta ngrejë vetëdijen për miratimin e 
praktikave të sigurta në vendet  punës dhe për promovimin e rolit që kanë shërbimet për siguri  
dhe shëndet në punë në përballjen me pandeminë, e që kanë të bëjnë me: 

• identifikimin e punonjësve, profesioneve dhe sektorëve ku ekziston rrezik më i lartë 
nga infektimi; 

• zbatimin e masave preventive dhe korrigjuese, të gjitha këto mbi bazë të  (ri)vlerësimit 
të rreziqeve nga agjensët biologjik  (SARS – CoV - 2) në çdo vend pune në veçanti; 

• diseminimin e masave preventive dhe mbrojtëse për zvogëlimin e përhapjes së 
infeksionit, në bashkëpunim me autoritetet e shëndetit publik në vend. 
 
Detyrimet e punëdhënësve dhe të drejtat e punonjësve për sigurimin e sigurisë dhe shëndetit 
në punë nga konventat e Organizatës ndërkombëtare të punës nr. 155/1981 dhe 161/1985, që 
janë ratifikuar edhe tek ne, e që janë përcaktuar me Ligjin për siguri dhe shëndet në punë 
(Gazeta zyrtare e RM-së, nr. 92/07 dhe ndryshimet dhe plotësimet e tij).  
 
Punëdhënësi ka për detyrë:  

• të sigurojë masa për siguri në vendin e punës, pajisje dhe procese për punë që ta 
minimizojë/eliminojë rrezikun për shëndetin e punonjësve; 

• të sigurojë që janë ndërmarrë të gjitha masat adekuate të mbrojtjes dhe se të gjithë 
agjensët fizik, kimik dhe biologjik në vendin e punës nuk paraqesin rrezik ndaj shëndetit të 
punonjësve të tij;   

• të sigurojë pajisje personale mbrojtëse adekuate dhe të standardizuara, si dhe trajnim 
adekuat për përdorimin e tyre, pa i ngarkuar shtesë finaciarisht punonjësit; 

• të mundësojë trajnim adekuat për sigurinë dhe shëndetin në punë për të gjitha 
rreziqet e identifikuara në vendin e punës.  
 
Të drejtat e punonjësve që burojnë nga siguria dhe shëndeti në vendin e punës: 



• e drejta për të mos marrë pjesë në realizmin e detyrave të punës për të cilat kanë 
mendim të arsyeshëm se paraqesin rrezik të drejtpërdrejtë dhe serioz për jetën dhe shëndetin 
e tyre, pa vuajtur pasoja për këtë vendim; 

• e drejta për pranimin e informacioneve adekuate dhe trajnim të detyrueshëm për 
sigurinë dhe shëndetin në punë; 

• e drejta për të kërkuar përgjigje (dhe të këshillohen) për të gjitha aspektet e sigurisë 
dhe shëndetit në punë që ka të bëjë me vendin e tyre të punës; 

• e drejta dhe detyra për të bashkëpunuar me punëdhënësin për të gjitha çështjet nga 
fusha e sigurisë dhe shëndetit në punë. 
 
Gjendja aktuale me pandeminë në mbarë botën, si dhe detyrimet e punëdhënësve dhe të 
drejtat e punonjësve për realizmin e sigurisë adekuate dhe shëndetit në punë, janë arsyet që 
fushata e sivjetme e Organizatës ndërkombëtare të punës të realizohet nën moton „STOP për 
pandeminë: Siguria dhe shëndeti në punë mund të shpëtojnë jetë”.  
Si pjesë e kësaj fushate, e me qëllim informimin e punonjësve shëndetësorë për masat 

preventive për kontrollimin e përhapjes së infeksionit dhe pajisjet mbrojtëse personale, 

menjëherë pas regjistrimit të rastit të parë me COVID-19 në vendin tonë, Instituti i shëndetit  

publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në bashkëpunim me Odën e mjekëve të 

Maqedonisë së Veriut dhe Shoqatën për mbrojtje gjatë punës, publikoi një prezantim përkatës 

me theksin tek pajisjet mbrojtëse personale dhe mënyrën e drejtë të përdorimit të tyre. Këtë 

prezantim mund ta gjeni në linkun: http://www.iph.mk/kontrola-na-infekcija-covid19-lzo/.  

Me rastin e Ditës Botërore të sigurisë dhe shëndetit në punë, Instituti i shëndetit  publik i 

Republikës së Maqedonisë së Veriut, nëpërmjet njësisë së tij të mjekësisë së punës dhe 

vlerësimit të rreziqeve shëndetësore, si edhe çdo vit edhe këtë herë e publikon informacionin 

për lëndimet në punë, 2018/2019.  

Të dhënat tregojnë se në vitin 2019 janë regjistruar 1.121 lëndime në punë, një shkallë kjo prej 

141,0 lëndime në 100.000 punonjës (141,2/100000), që paraqet një rritje prej afër 25% 

krahasuar me vitin e kaluar.  
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