
 
 
 

 
 

LISTA KONTROLLUESE E PUNËDHËNSIT PËR VET INSPEKTIM 

PJESA 2: RREZIQET NË PUNË 

Tema 2.6. RREZIQET QË LIDHEN ME AKSIDENTET NË PUNË 

Nën - tema 2.6.1. KËRKESAT E PËRGJITHËSHME TË SIGURISË PËR MAKINERITË 

Ligji / rregulloret 
përkatëse: 

● Ligji Nr. 04/L-161 për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë; 
● Ligji Nr. 04/L-012 për Mbrojtje nga Zjarri; 
● Rregullore (MPMS)  Nr.04/2014 Kërkesat minimale për SSHP; 
● Rregullore (MPMS)  Nr.01/2020 Kërkesat minimale për SSHP; 
● Rregullore (MPMS)  Nr.05/2014 Kërkesat minimale për përdorimin e pajisjeve të punës; 
● Rregullore (MPMS)  Nr.02/2020 Kërkesat minimale për përdorimin e pajisjeve të punës; 
● Rregullore (MPMS) 02/2016 Kriteret minimale për pajisje personale mbrojtëse; 
● Rregullorja (MPMS) Nr.02/2016 Kërkesat minimale për sigurimin e shenjave të SSHP; 
● Rregullore (MEPTINIS) Nr.02/2020 për Sigurinë e Makinerive; 
● Rregullore Nr.05/2018 për Sigurinë e Ashensorëve në Përdorim; 
● Direktivë 2006/42/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit. 

Shkurtesa: ● MPMS – Ministria e Punëve dhe Mirëqenjes Sociale 
● SSHP – Siguri dhe Shëndet në Punë 
● MEPTINIS - Ministria e Ekonomisë, Punësimit, Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësise dhe 

Investimeve Strategjike 
● PPM – Pajisjet Personale Mbrojtëse 

Përdorimi i listës 
kontrolluese 

Nëse përgjigjeni “Po” në një pyetje, ju lutemi kaloni në pyetjen tjetër, në rast se përgjigjeni “Jo” bëni 
vërejtje se mund të ndërmerren veprime për të përmbushur kërkesat ligjore. 

 

Nr. Pika kontrolli Po Jo Koment për zbatimin 

 INSPEKTIMI I VENDPUNISHTEVE / VENDEVE TË PUNËS     

 - Gjatë vizitës në vendet e punës, do t’ju duhet të mbani shënime. Është më e 
lehtë të mbahen shënime të strukturuara. Për shembull, përdorni formularët e 
inspektimit. Përmbajtja e formularëve të inspektimit varet nga vendi i punës që 
do të vizitoni. Nëse nuk keni formularë inspektimi, mbani vetë shënime të mira 
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dhe lehtësisht të kuptueshme (p.sh. duhet të përfshihet vendi i inspektimit, 
data/ora, ekipi i inspektimit dhe të punësuarit e inspektuar, PPM-të që kërkohen 
për të kryer detyrën/punën, etj.). 

- Kushtoni vëmendje, a janë duke u rrespektuar rregullat e shendetit dhe sigurisë 

në vendine punës. Pajisjet e punës të vëna në dispozicion, a mirëmbahen dhe 

punohet me ta sipas udhëzimeve dhe procedurave të vëna në dispozicion. 

- Shikoni mjetet e komandimit të cilat ndikojnë mbi sigurinë, a mbahen dhe a janë 
qartazi të dukshme dhe funksionale. 

- Kontrolloni pajisjet e makinerive me barrierat mbrojtëse, a janë në kushte të mira 
dhe të sigurta. 

- Operacionet e mirëmbajtjes a realizohen duke i respektuar procedurat e vëna në 

dispozicion.  

- Shiqo, instalimet dhe pajisjet elektrike, a përdoren në përputhje me normat 
specifike në mënyrë të tillë që të mos shkaktoj rrezik për zjarr dhe shpërthime. 

- Përveq shënimeve gjatë vizites, bëni edhe fotografi ndaj praktikave të mira, dhe 
jo të mira. 

- Tregoni lidershipin tuaj si shembull duke respektuar rregullat e S&SH në lokacion 
/ vendet e punës ku I inspektoni. 

- Bisedoni me punonjësit në mënyrë miqësore duke dëgjuar ata. Pastaj u 
shpjegoni dhe këshillomi ata mbi rregullat e përgjithshme dhe rëndësinë e 
respektimit të masave mbrojtëse. 

1. Pajisjet e punës të vëna në dispozicion të punëmarrësve në vendin e punës, 
a janë të përshtatshme për punën dhe qëllimin e tyre, në atë mënyrë që të 
mos rrezikojnë sigurinë dhe shëndetin e të punësuarve? 

Rregullore MPMS Nr.05/2014, neni 4, 5, shtojca 1 dhe 2. 
Rregullore MPMS Nr.02/2020 kërkesat min per SSHP, neni 3. 
Rregullore (MEPTINIS) Nr.02/2020 për sigurinë e makinerive, neni 9, 14. 
- Sigurohu që gjatë punës i kushtohet vëmendje pajisjeve të punës të cilat janë 

përzgjedhur për kryerjene punëve specifike, diskutoni me punëmarrësit, për 
qështjet ergonomike dhe mirëmbajtjen e pajisjeve, nëse ato paraqesin rrezik 
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propozo menjëher të largohen dhe zëvendësohen me me pajisje të 
përshtatshme. 

- Verifikoni nëse procedurat e sigurisë zbatohen plotësht në mënyrë strikte, në 
veqanti me ata pajisje ku përdorimi i tyre nuk mund të kryhet plotësishtë pa 
rreziqe. Diskutoni me punëmarrësit dhe këshilloni ato, nëse kanë nevoj për 
trajnime apo ri-trajnim. 

- Sihurohu që pajisjet e punës të jenë në përputhje me kërkesat minimale të 
përcaktuara në shtojcen 1 dhe 2 të rregullores 05/2014 të MPMS si dhe 
legjislacionin ne fuqi mbi konformitetin e makinerive dhe pajisjeve të tjera 
teknike. 

- Sigurohu që të gjitha pajisjet dhe mjetet e punës janë komformë kushteve 
minimale për punë të sigurtë dhe nëse të gjitha i plotësojnë kushtet sipas 
rregulloreve në fuqi? 

2. Pajisjet e punës të instaluara, a garantojnë kushte të sigurta për punë? 

Rregullore MPMS Nr.05/2014, neni 6, shtojca 2 pika 5.1.5. 
Rregullore MPMS Nr.02/2020 kërkesat minimale për SSHP, neni 4. Shtojca V. 
Rregullora MPMS Nr.02/2016, neni 4.3 
- Sigurohu që pajisjet e instaluara për herë të parë, apo zhvendosja e tyre është 

bërë komform rregulloreve dhe udhëzimeve të prodhuesit, raportet e testimit dhe 
trajnimit të stafit për punë me ato pajisje ruhen si dokumentacion në arkivë. 

- Nëse pajisja e punës i ekspozohet kushteve që mund të shkaktojnë përkeqësim 
dhe situatë të rrezikshme, duhet të sigurohet kontrollë periodike nga persona 
kompetent të cilët garantojnë funksionalitetin e sigurtë të pajisjeve.  

- Kushtoni vemendje stabilitetit të pajisjeve, mburojat e sigurisë, pastërtisë.  

- Kontrollo nëse rezultatet e testimeve periodike mbahen në arkivë. 
- Pajisjet e përzgjedhura për punë në lartësi dhe ngritje duhet të kenë një 

konfigurim të përshtatshëm dhe fortësi të mjaftueshme për të parandaluar ose 
ndaluar rënjet nga lartësitë (në rast se identifikoni vende me risk, kërkoni 
shkakun e tyre, diskutoni me stafin mbase mund të merren masa teknike ose 
organizative për ta shmangur këtë rrezik.).  
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- Kontrollo, a janë instaluar në vendine punës shenja paralajmruese, ndaluese 
dhe obligative. Diskutoni me punëtorët se çfarë kuptimi kanë shenjat e sigurisë! 
Shembujt e shenjave jepen më poshtë.  

 
3. Pajisjet e punës me risqe të veqanta, a janë siguruar që të përdoren vetëm 

nga persona që u është dhënë detyra për t’i përdorur ato? 

Rregullore MPMS Nr.05/2014, neni 7. 
Rregullore MPMS Nr.02/2016, neni 4.3. 
- Verifikoni dhe sigurohuni që pajisjet me risqe të veqanta përdoren vetëm nga 

personeli që është përcaktuar për të punuar me ato pajisje. Dokumentet e 
kualifikimet dhe ekperiencës së tyre a mbahen si dokumente në arkivë. 
Sigurohuni që punëtorët, janë të njoftuar me risqet që e bëjnë pajisjen me risqe 
të veqanta, dhe procedurat e punës së sigurtë me ta rrespektohen plotësishtë. 

- Sigurohu që Instalimet, ç’instalimet, mirëmbajtja dhe riparimi i pajisjeve të punës, 
bëhet vetëm nga personeli i kualifikuar. 

- Verifiko faktet si kontratat dhe ҫertifikatat e kualifikimeve mbahen si dokumente 
dëshmuese.  

- A janë instaluar në vendine punës shenja paralajmruese, ndaluese dhe 
obligative. Diskutoni me punëtorët se çfarë kuptimi kanë shenjat e sigurisë! 
Shembujt e shenjave jepen më poshtë.  
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Ndalja qasja për të paautorizuar          Rrezik i përgjithshëm         Këmbësorët 
duhet ta përdorin këtë rrugë 

4. Mjetet e komandimit të cilat ndikojnë mbi sigurinë, a janë qartazi të dukshme 
dhe funksionale? 

Rregullore MPMS Nr.05/2014, shtojca 1, 2.1, 2.2. Shtojca 2, 2.3. 
Rregullore (MEPTINIS) Nr.02/2020 për sigurinë e makinerive, shtojca 1, pikat 
1.2.2. 
- Sigurohuni që makineria futet në punë vetëm në rastet kur pajisjet dhe 

komandimi më të është i sigurtë, kontrolloni nësë butonat janë në kushte të mira, 
të pastërta dhe të dizajnuara në mënyrë të atillë që lëvizja e pajisjes së 
komandimit të jetë në përputhje me efektin e saj, nëse identifikohen mangësi, 
diskutoni me stafin dhe ekspert të jashtëm për marrjen e masave teknike 
organizative për eleminimine faktorëve të rrezikut. 

- Verifikoni butonat e komandimit, a posedojnë shënimin sipër tyre apo në të. 
Shembull, butoni për ndalje emergjente, indikatorin për peshën e ngritur, 
ekuilibrin, shpejtësinë, a është i dukshem shënimi sipër apo në buton? 

- Kërkoni nga operatori që ta testojë butonin për ndalim emergjent, kur procesi 
nuk pengohet në një kohë të favroshme në mënyrë që të verifikohet 
funksionaliteti i tij. 

- Verifikoni sinjalizimin e makineris, a posedojnë ndriçimin e nevojshëm? 
Shembull, sinjal paralajmërues i dëgjueshëm dhe/ose i dukshëm sa herë që 
makineria është gati për të filluar punën.). 

- Pajisjet e punës që mund të goditen nga rrufeja gjatë përdorimit, duhet të 
mbrohen me pajisje apo mejte të përshtatshme për tu kundërvënë efekteve të 
rrufesë. Kontrolloni nëse makineria posedon sistemin mbrojtës nga rrufeja, dhe 
a është testuar rezistenca e saj. Siguroni raportin e kontrollimit dhe vlerat kufitare 
të sqaruara në raport, verifikoni vërejtjet (nëse ka) a janë eleminuar rreziqet sipas 
afatve të shkurtra kohore. 
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5. Pajisjet e punës që përbjënë rrezik përshkak objekteve që bien apo 
shkëputen, a janë të pajisura me mjetet e duhura të sigurisë që i 
korrespodojnë riskut? 

Rregullore MPMS Nr.05/2014, shtojca 1, pika 2.5.  
Rregullorja MPMS Nr.04/2016, Aneksi I, neni 2.1.4 
Rregullora MPMS Nr.02/2016, neni 4.3 
 
- Sigurohuni që makineria është e instaluar në mënyrë të përshtatshme dhe i 

përgjigjet vendit ku ajo është konstruktuar, dhe janë marrë parasysh rreziqet e 
rënjes së objekteve gjatë procesit të punës dhe masat mbrojtëse / parandaluese 
janë zbatuar.  

- Kontrolloni dhe sigurohuni që makineritë/ pajisjet e punës, a janë të fiksura dhe 
të mbërthyera në atë mënyër që objektet të mos bien gjatë procesit të punë, 
nëse identifikohet risku, diskutoni me stafin dhe ekspert të jashtëm për marrjen 
e masave teknike organizative për eleminimine faktorëve të rrezikut. 

- Verifikoni udhëzimet dhe procedurat të sigurisë për operim të sigurtë me pajisjet, 
a janë në vend, dhe punëmarrësit i kuptojnë procedurat. 

- Nëse rënja e objekteve nuk mund të parandalohet, sigurohuni që janë marrë 
masa të sigurisë, për vendosjen e mburojave të përshtatshme, duke bërë 
izolimin i hapisrës punuese që personeli të mos ketë qasje përveq personave të 
autorizuar duke i marrë masat e sigurisë dhe shenjëzimine hapsirës punuese 
me shenja të përshtatshme etj, Shembujt e shenjave jepen më poshtë.  

                                        
             Ndalohet qasja                Ndalohet qasja                   Rrezik i përgjithshëm     
për të paautorizuar                       për këmbësorë            
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Shenja për lokacionet e rrezikshme  

përplasja me pengesa apo rënje e objekteve. 

6. A është makineria e dizajnuar dhe konstruktuar në mënyrë të tillë që të 
shmangë çdo rrezik nga shpërthimi i vetë makinerisë ose nga gazet, lëngjet, 
pluhuri, avujt, ose substancat e tjera të prodhuara ose të përdorura nga 
makineria? 

Rregullore MPMS Nr.05/2014, shtojca 1, pika 2.5, 2.17. 
Rregullore (MEPTINIS) Nr.02/2020 për sigurinë e makinerive. Pika: 1.5.7. 
Rregullora MPMS nr 02/2016, neni 4.3 
- Kontrolloni nëse pajisjet e punës paraqesin rreziqe përshkak emetimeve të gazit, 

avullit, lëngjeve apo pluhurave, a janë të pajisura me mjete e duhura mbrojtëse 
dhe/ose të thithjes, të vendosura pranë burimeve të riskut? (Nëse pajisjet 
emetojnë substanca të rrezikshme përshkak mirëmbajtjes jo të mirë, sigurohuni 
që mirëmbajtja e tyre është bërë dhe raportet e mirëmbajtjes janë të regjistruar, 
nëse përsëri rreziku është i pranishëm organizoni përpilimin e procedurave të 
sigurisë). 

- Verifikoni dhe siguroni që janë bërë testimet/monitorimi i ambientit të punës, 
raportet e testimeve janë të pranishme, vërejtejt janë marr parasysh për 
eleminim të faktorve të rrezikut. 

- Sigurohu që pajisjet e punës janë të fiksura duke u mbërthyer apo nëpërmjet 
mjeteve të tjera aty ku ekgziston risku i shpërthimit ose shpërbjërejs së pjesëve 
të pajisjes së punës, që mund të paraqesë një rrezik të madh për sigurinë dhe 
shëndetin e punëmarrësve dhe personave të tjerë.  

- Sigurohuni që merren masat e nevojshme të sigurisë për të garantuar sigurinë 
në vendin e punës përmes ekspertëve të fushës,  

- Kontrollo se vendet e rrezikshme shenjohen me shenja përkatëse. Shembujt e 
shenjave jepen më poshtë.  

- Kontrolloni pajisjet, a janë të përshtatshme pë mbrojtejen e punëmarrësve nga 
risku i marrjes flakë apo mbinxehjes së pajisjeve të punës, shkarkimin e gazrave, 
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pluhurit, lëngut avullit apo substancave të tjera të prodhuara, të përdorura ose të 
depozituara në pajisjen e punës. Kontrolloni edhe nëse pajisjet e punës 
posedojnë sinjalet ndriçuese dhe akustike që paralajmrojnë përsonelin për 
rrezikun dhe në mënyrë që tu jepë kohë atyre të largohen nga ambienti i 
rrezikshëm apo të intervenohet në të.  

- Kontrolloni ambientin e punës, a janë të pranishme plani i evakuimit, aparatet 
për fikjen zjarrit dhe organizimin e mirë të pajisjeve të punës në venin e punës 
që të ketë rrugë-kalime apo koridore të lira për evakim? 

 

 
Material e ndezshëm ose   Material shpërthyes  

       temperaturë e lartë 

7. Aty ku ekziston risku i kontaktit mekanik me pjesët lëvizëse të pajiseve të 
punës që mund të shkaktojnë aksidente, a janë të pajisura me barriera dhe 
pajisje mbrojtëse? 

Rregullore MPMS Nr.05/2014, shtojca 1, pika 2.8. 
Rregullore (MEPTINIS) Nr.02/2020 për sigurinë e makinerive. Pika: 1.4. 
- Kontrolloni makineritë e pajisura me senzorë për parandalimin e qasjes së 

punëtorëve në zonen e rrezikut, a janë funksionale. 
- Kontrolloni senzorët, nëse ato janë larguar apo janë jashte funksionit.  
- Kontolloni barrierat dhe pajisjet e mbrojtjes, a kanë konstruksion të forte, nëse 

vërehen luhatje apo fiksim jo të qëndrueshëm, organizoni masat e nevojshme 
që të fiksohen konstruksionet në mënyrë që të rritet siguria me pajisjet e punës. 

- Barrierat nuk duhet të shkaktojne risk shtesë, kontrolloni nëse barrierat e 
instaluara në mënyrë vetanake, a plotësjnë kushtet e sigurisë, verifikoni ato me 
anë të ekspertëve të fushes përkatëse nga stafi apo ekpertët e jashtë. Nëse 
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situate e tillë rrezikon personelin, përpiloni procedura për operim të sigurtë me 
pajisjen / makinerinë. 

- Kontrolloni barrierat e vendosura në makineri, a janë të vendosura në largësi të 
mjaftueshme nga zona e rrezikut. Gjithashtu, barrierat nuk duhet të kufizojnë 
shikueshmerin më shumë seç duhet, verifikoni ato dhe diskutoni me stafin 
punues për rreziqet dhe masat e nevojshme që duhet të aplikohen. 

Pajisjet mbrojtëse duhet të jenë të rregullueshme vetëm nëpërmjet një veprimi të 
qëllimshëm. Udhëzimet për punë të sigurtë me pajisje janë të nevojshme për 
secilën makineri në vendin e punës. 

8. Zona dhe vendet e pajisjeve të punës, a posedojnë ndriçim të përshtatshëm 
në përputhje me veprimtarinë e tyer? 

Rregullore MPMS Nr.05/2014, shtojca 1, pika 2.9. 
Rregullore MPMS Nr.04/2014, shtojca 2, pika 8. 
- Kontrolloni vizualisht nëse ndriçimi natyral dhe artificial është i mjaftueshëm? 
- Kudo që mund të aplikohet ndriçimi natyral, preferohet të bëhet. 
- Kontrollo nëse ngjyrat e ndriçimit artificial nuk pengojnë apo ndikojnë 

përceptimin e shenjave dhe sinjaleve të sigursë dhe shëndetit në punë. 
- Vendet e punës dhe hapsirat në të cilat, të punëmarrësit veçanarisht janë të 

ekspozuar ndaj rreziqeve në rast të ndërprerjes së ndriçimit artificial, duhet të 
pajisen me ndriçim urgjence me instensitet të mjaftueshëm. (Nëse ka vende të 
tilla) sigurohuni që agregati apo llampa automatike për ndriçimin e vendit të 
punës është prezente dhe funksionale. 

Shënim: Nivelet e ndriçimit të brendshëm në varësi të vendit të punës dhe llojit të 
punës të përshtatur nga standardi ISO 8995 "Ndriçimi i vendeve të punës" i gjeni 
tek rregullorja e MPMS Nr. 01/2020, tabela 2, 3, 4. 

   

9. Pajisjet me temperaturë shumë të lartë ose shumë të ulët, kur është e 
përshtatëshme, a mbrohen për të shmangur riskun që personat të mos 
afrohen shumë afër apo të vijnë në kontaktë me to? 

Rregullore MPMS Nr.05/2014, shtojca 1, pika 2.10. 
Rregullora MPMS Nr.02/2016, neni 4.3. 
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- Verifikoni dhe sigurohuni që mjetet paralajmruese që përdoren në pajisje janë të 
qarta, lehtësisht të përceptueshme dhe të kuptueshme.  

- Kontrolloni këto vende me këtë rrezik, a janë të identifikuara dhe të shenjuara 
me shenja paralajrmuese, nëse shenjat mungojnë, apo janë të dëmtuara merrni 
masa që të instalohen shenjat e përshtatshme paralajmruese, nëse janë 
pranishme, diskutoni me punëtorët se çfarë kuptimi kanë shenjat e sigurisë! 
Shembujt e shenjave jepen më poshtë.  

- Sigurohuni që udhëzime dhe procedura për punën e sigurtë pranë pajisjeve me 
rrezikshmëri nga temperatura shumë të lartë ose shumë të ulët janë në vend dhe 
të kuptueshme për stafin, diskutoni me ta për mënyren e sigurtë të zbatimit të 
tyre. 

- Kontrolloni vendin ku pajisjet janë montuara, a janë duke u zbatuar masat e 
sigurisë në vendet ku punohet afër apo pranë pajisjeve me temperaturë shumë 
të lartë ose shumë të ulët.  

- Nëse identifikoni rreziqe që nuk janë identifikuar më parë, merrni çdo masë të 
sigurisë për eleminimin e tyre dhe shenjëzimin përkatës 

- Sigurohuni që është ndërmarrë çdo masë e nevojshme për të shmangur ose 
mbrojtur ndaj çdo rrezik i cili mund të vijë materialet që dalin shumë të nxehta 
ose të ftohta. 

- A është bërë një vlersim i riskut në vendin e punës (nëse po) a janë parapare në 
të karakteristikat që çdo pajisje personale duhet të posedojë në mënyrë që të 
zvogloj riskun gjatë punës pranëkëtyre pajisjeve. Nëse nuk është bërë vlersimi i 
risku për pozitat e punës, organizoni vlersimine tyre përmes ekspertëve të 
jashtëm. 

- Kontrolloni nëse të punësuarit kanë veshur PPM të përshtatshme dhe janë 
trajnuar për procedurat e përdorimit të tyre. Pyesni të paktën 2-3 të punëmarës 
se cilat PPM përdorin dhe pse (p.sh. kur dhe pse duhet të përdorni dorëza). 
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Temperaturë e ulët 

10. A kryhen operacionet e mirëmbajtjes vetëm atëher kur pajisja është e fikur 
apo vetem atëher kur janë marrë masat e sigurisë? 

Rregullore MPMS Nr.05/2014, shtojca 1, pika 2.13, 2.14. 
Rregullore (MEPTINIS) Nr.02/2020 për sigurinë e makinerive. Pika: 1.2.6, 1.6.3. 
- Kontrolloni dhe sigurohuni që pajisjet e punës, janë të pajisura me mjete për 

ndërprerjen e furnizimit të tyre me energji elektrike dhe janë qartësishtë të 
dallueshme? Nëse identifikohen pajisje që nuk kanë ndërprerës të shkyqjes 
elektrike apo nuk janë dallueshme, organizoni marrjen e masave teknike dhe 
organizative për instalimin e tyre dhe trajnimin e të punësuarve për kyqje - çkyqje 
të makinerive.  

- Diskutoni me punëmarrësit se ku gjinden ndërprerësit e rrymës elektike të 
pajisjeve. Verifikoni që për këto rreziqet janë mbajtur trajnime dhe punëmarrësit 
e kuptojnë rrezikun dhe përgjegjësit gjatë punës me ta. 

- Ndërprerja, rivendosja pas një ndërprerje, ose luhatjet e çfarëdollojshme në 
furnizimin me energji të makinerisë nuk duhet të shkaktojnë situata të 
rrezikshme. Pra makineria nuk duhet të vihet në punë në mënyrë të papritur, 
pajisjet mbrojtëse duhet të jenë plotësisht efektive, ose të japin një komandë 
ndalimi. 

- Nëse është e mundur provoni të ndaloni 1-2 pajsije duke ndërprer energjine 
elektrike gjatë kohës sa pajisjet punojnë, pas kyqjes në rrymë, kontrolloni a do 
të aktivizohet pajsija në mënyrë automatike apo duhet aktivizuar nëpërmjet 
komandës, nëse pajisija starton me tu kyqur në rrymë, organizoni ndërmarrjen e 
masave teknike apo organizative për mbrojtje nga rreziku dhe përpilimin e 
procedurave të sigurisë që të mos vije startimi i papritur i pajisjeve/makinava. 

- Makineria duhet të pajiset me mjete për ta izoluar atë nga të gjitha burime e 
energjisë. Këta izolues duhet të identifikohen qartë. Ata duhet të jenë në gjendje 
që të bllokohen nëse rilidhja mund të vërë në rrezik njerëzit. Diskutoni me stafin 
dhe ekspert të jashtëm për marrjen e masave teknike organizative për 
kontrollimin e rrezikut, furnizimi me ato pajisje dhe mjete izoluese dhe 
organizimin e trajnimeve për zbatimin e tyre, në mënyrë që të krijojmë kushte të 
sigurta pë punë. 
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- Sigurohuni që të gjitha pajisjet e punës të jenë të përshtatshme për mbrojtjen e 
punëmarrësve apo persoanve të tjerë që janë ekspozuar ndaj riskut të kontaktit 
të drejtpërdrejtë apo tërthor me energjinë elektrike. 

Shënim: Rregullore (MEPTINIS) Nr. 02/2020 për sigurinë e makinerive pika: 
1.2.4.4.  
Montimi i makinerive. Kur makineria ose pjesët e makinerisë dizajnohen të punojnë 
së bashku, makineria dizajnohet dhe konstruktohet në atë mënyrë që pajisjet e 
komandimit të ndalimit, duke përfshirë dhe pajisjet e komandimit të ndalimit 
emergjent, të ndalojnë jo vetëm vetë makinerinë, por dhe të gjitha pajisjet e lidhura 
me të, nëse funksionimi i vazhdueshëm i tyre mund të jetë i rrezikshëm. 

11. A posedojnë pajisjet / makineritë shenja dhe pajisje paralajmëruese të 
dallueshme? 

Rregullore MPMS Nr.05/2014, shtojca 1, pika 2.15. 
Rregullore (MEPTINIS) Nr.02/2020 për sigurinë e makinerive, 1.7.1.2, 3.6.1. 
- Kontrolloni makinerit, dhe sigurohuni që secila pajisje/makinë posedonë pajisje 

paralajmëruese akustike dhe ndriçuese për paralajmërimin e punëmarrësve në 
rast difekti apo rreziku.  

- Kur makineria është e pajisur me pajisje paralajmëruese, këto duhet të jenë të 
qarta dhe lehtësisht të përceptueshme. Operatorit i duhen krijuar të gjitha 
lehtësitë për të kontrolluar funksionimin gjatë gjithë kohës të këtyre pajisjeve 
paralajmëruese. Sigurohu që operatori i posedon njohurit e nevojshme dhe i janë 
ofruar trajnimet përkatëse. 

- Verifikoni dhe sigurohuni që procedurat dhe udhëzimet e nevojshme për 
intervenim gjatë emergjencave me pajsije janë në vend dhe punëmarrësit / 
operaori e kupton se si duhet të reagoj për të mbrojtur shëndetin dhe sigurinë e 
personelit. Diskutoni me ta dhe verifikoni njohurit e tyre të reagimit për këto 
situata. 

Shënim: Pajisjet paralajmëruese duhet të jenë në përputhje me kërkesat e 
rregulloreve të veçanta që rregullojnë ngjyrat dhe sinjalet e sigurisë. 
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12. Vendet ku punëmarrësit dhe personat e tjerë qëndrojnë pranë pajisjeve të 
punës gjatë proceseve të prodhimit, riparimit dhe mirëmbajtjes, a kanë akses 
të sigurtë dhe mundësi qëndrimi të sigurtë në ato zona? 

Rregullore MPMS Nr.05/2014, shtojca 1, pika 2.16. 
- Kontrolloni vendet e qëndrimit, a ekzistonë mundësia e efektimit nga pajisjet e 

punës gjatë proceseve të punes apo mirëmbajtjes, nëse po, eleminoni rrezikun 
duke siguruara vendine punës. 

- Kontrolloni vendet e qëndrimit në platforma dhe vende ku ka rrezik të rënjes nga 
lartësia apo rënjes sipër makinerive, a janë të instaluara parmakët / mburoja të 
fiksuara dhe të qëndrueshme? 

- Kontrolloni a është vendi i mirëmbajtur nga deponimi i mbeturinave dhe aksesi 
është i lirë dhe i sigurtë? 

- Kontrolloni ndriçimin në vendin e punës, a është i mjaftueshëm. Gjitha vendet e 
errëta ku personeli rrezikohet duhet të ndriçohet me ndriçim të mjaftueshëm dhe 
intenziv. 

Për të gjitha pikat e cekura sipër nëse rreziku identifikohet, merrni masa 
organizative dhe teknike për mbrojtjen e punëmarrësve, duke eleminuar çdo burim 
rreziku apo duke e zvogluar riskun, me anë të metodave inxhinierike dhe 
administrative. 
Shënim: Kriteret e ndriçimit për secilën vend të punës ii gjeni tek Rregullorja e 
MPMS Nr. 01/2020, tabelat 2, 3, 4. 

   

13. A posedojnë pajisjet e punës sistemin e komandimit për ndalim të tyre të 
plotë? 

Rregullore MPMS Nr.05/2014, shtojca 1, 2.3, 2.4. 
Rregullore MPMS Nr.02/2020 kerkesat minimale për SSHP, neni 7. 
- Çdo pajisje në vend të punës duhet të jetë i pajisur me një sistem komandimi për 

ndalimin e disa ose gjitha pajisjeve të punës në varësi të llojit të rrezikut. 
Verifikoni testimin e pajisjeve dhe sigurohuni që ato ndalojnë plotësishtë. Nëse 
pajisjet nuk ndalojnë apo rruga e ndalimit zgjatet, diskutoni me stafin për marrjen 
e masave dhe mirëmbajtjene rregullt të tyre. 
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- Kur pajisja e punës ose pjeset e rrezikshme të saj kanë ndalur, furnizimi me 
energji i pajisjeve në fjalë duhet ndërpritet. Verifikoni nëse rryma është ndërprerë 
pas testimit. 

- Komanda e ndalimit të pajisjeve duhet të ketë prioritet mbi komandat e lëshimit, 
kjo duhet verifikuar dhe duhet krijuar procedurat të sigurta në punë.  

- Kontrolloni dhe sigurohuni që pajisjet e punës e posedojnë butonin/mekanizmin 
për ndalim emergjent. Testoni makinerit pajisjet për funksionalitetin e tyre dhe 
sigurohu që stafi ka njohurit dhe trajnimin e nevojshëm. Trajnimet me nëshkrimet 
e punëmarrësve të trajnuar ruhet si dokument në arkivë. 

14. Mjetet e lëvizëshme të punës me punëtorët në të, a janë të pajisur në mënyrë 
të tillë që zvoglojnë risqet për punëtorët gjatë udhëtimit, përfshirë kontaktin 
e këtyre personave apo shtypjen e tyre me rrotat apo vet mjetin? 

Rregullore MPMS Nr.05/2014, shtojca 1, 3.1.2. 
Rregullore MPMS Nr.02/2020 kërkesat minimale për SSHP, neni 8. 
- Sigurohuni që janë marrë në konsideratë të gjitha masat e sigurisë për të 

shmagur bllokimin dhe ndikimin negativ mbi punëtorët nga makineria apo pjesët 
lëvizëse të saj që mund të krijojnë risk të veçantë,  

- Verifikoni që procedurat / udhëzimet e sigurisë rrespektohen plotësishtë. 
- Inspektoni kushtet e makinerisë, nëse i posedon të gjitha mburojat / masat 

mbrojtëse të parapara nga prodhuesi dhe a respektohen gjatë punës me ta. 

   

15. Pajisjet e lëvizëshme me puntorë në të, a janë të projekturara për të kufizuar 
kushtet e përdorimit nga risku i batimi / rrokullisjes së pajisjeve të punës? 

Rregullore MPMS Nr.05/2014, shtojca 1, 3.1.4. 
- Verifikoni që masat e sigurisë nëpërmjet strukturës mbrojtëse të projekturar për 

të që pajisja të mos anohet më shumë se 22 gradë dhe që lejon hapsirë të 
mjaftueshme rreth punëtorëve në mjetin e lëvizshëm, nëse lëvizja tejkalon 22 
gradë. Shiko nëse përdorimi i pajisjes ka risk të batimit, qfar masa janë paraparë 
nga prodhuesi dhe a zbatohen në vend. Nëse nuk ka masa të parapara apo 
informacioni mungon, siguroni masa të nevojshme dhe procedura të sigurisë për 
të parandaluar batimin e pajisjes. 

   



 
 

15 
 

- Në rast se identifikoni vende të ndryshme me risk të batimit - kërkoni shkakun 
e tyre, mbase mund të merren disa masa teknike ose organizative për ta 
shmangur këtë risk. Diskutoni me stafin dhe ekspertë të jashtëm profesional 
për marrjen e masave të sigurisë.  

- Aty ku ekziston risku që një person të shtypet nëpërmjet pajisjes së punës dhe 
tokës, nëse pajisja batohet duhet të instalohet një sistem mbrojtës për këta 
persona/punëtor. (Shikoni në pajisjen/makinën, a i është instaluar sistemi i 
mbrojtjes dhe a posedon qëndrueshmëri në rast batimi.). 

16. A është kufizuar risku i përmbysjes së automejeteve pirun që transportojnë 
një ose më shumë të punësuar? 

Rregullore MPMS Nr.05/2014, shtojca 1, 3.1.5. 
Rregullore MPMS Nr.02/2016, neni 4.3. 
- Verifikoni që mjetet transportuese si pirunët janë të pajisur me strukturë 

rrethuese për drejtuesin e mjetit? (si përshembull dyert, dritaret dhe mbrojtëset 
e nevojshme të parapara nga prodhuesi, nëse ata mungojnë apo janë jashtë 
funksionit merrni masat e nevojshme për rregullimine tyre. 

- Sigurohuni që mjeti posedon një strukturë të përshtatshme që parandalon 
përmbysjen, shembull: shikoni nëse piruni ka indikatorin njoftues për humbje të 
balancit, në rast se mungojnë konsultohuni me stafin dhe profesionistët që të 
merren masa teknike ose organizative për ta shmangur këtë risk. 

- Në raste të përmbytjes, sigurhuni që piruni/mjeti ofron hapsirë të mjaftueshme 
që ndërmjet tokës dhe pjesëve të caktuara të tij për personat në bord/kabinë. 
Në rastet e përmbytjes piruni duhet të lejoj hapsirë të mjaftueshme për 
shpëtimin e personave në kabinë. Nëse piruni nuk e ka strukturën e kabinës e 
cila do të i mbronte personat në të, merrni masa për përmirsimin e sigurisë me 
ato mjete. 

- A janë instaluar shenja paralajmruese për lëvizjen apo ndalimin e pirunëve dhe 
autmojeteve tjera, rrugët e lëvizjes për këmbësor etj. Në vazhdim shikoni disa 
shembuj.  
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Ndalohet qasja                        Automjete industriale       Këmbësorët duhet ta 
për automjete industrial                                                     përdorin këtë rrugë       
 

17. Për pajisjet vetëlëvizëse të cilat mund të sjellin risqe për punëtorët, a janë 
marr masat e nevojshme të sigurisë? 

Rregullore MPMS Nr.05/2014, shtojca 1, 3.1.6. 
- Sigurohuni që pajisja i posedon mekanizma për parandalimin e nisjes së pa 

autorizuar, shembull: çelsat apo telekomanda, sigurohen në vende të sigurta ku 
vetem personat e autorizuar kanë qasje në të. 

- Verifikoni nëse operatori e aktivizon frenin sigurues për parandalimin e nisjes 
së pajisjeve vetëlëvizëse, sigurohuni që udhëzuesit / procedurat janë në vend 
dhe rrespektohen plotësishtë.  

- Sigurohuni që pajisjet i posedojnë mekanizmat të përshtatshëm për të 
amortizuar pasojat e përplasjes. Kur pajisja lëvizë mbi binarë ka më shumë së 
një njësi të cilat lëvizin në të njejtën kohë. Shikoni mekanizmat e parapara nga 
prodhuesi, a janë të instaluara, shpesh ato largohen në mënyrë që të kryhet 
puna në një rrugë më të shkurtë. 

- Kontrolloni mjetet për frenim dhe ndalim të tyre kur e kërkojn, kufizimet e 
sigurisë, a vihet në dispozicion mekanizma të emergjencave të cilat 
komandohen me sisteme automatike për frenim dhe ndalim të menjëhershëm 
të pajisjeve kur ka avari të pajisjes kryesore. Shembull: butoni emergjent duhet 
të jetë funksional, kërkoni nga operatori testimin e saj. Nëse mungojnë butonat 
për ndalim emergjent apo janë jasht funksionit, merrni masa teknike dhe 
organizative per instalimine tyer apo funksioanlitetine tyre. 
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- Kur fushëpamja e drejtuesit të mjetit është e pamjaftueshme për të garantuar 
sigurinë, duhet instaluar pajisje ndihmëse të përshtatshme për të përmirësuar 
sigurinë. 

- Pajisjet e punës të projektuara për përdorim gjatë natës apo vende të errta, a 
posedojnë ndriçim të përshtatshëm. Kërkoni testimin e llampave ndriçuese 
nëse ato janë funksionale apo janë të dëmtuara, bëjeni një listë inspektuese me 
të gjeturat nga inspektimi dhe diskutojeni atë me stafin që parregullsitë e 
identifikuara të rregullohen dhe ata të ngjashmet të raportohen me kohë. 

- Nëse pajisja e punës lëvizë rreth një zone të punës, duhet përcaktuar dhe 
respektuar rregullat e trafikut. (Shikoni linjat apo shenjat horizontale, a janë të 
dukshme dhe rrespektohen nga punëmarrësit, diskutoni për rëndësin e 
rrespektimit dhe qëllimin e saj.). 

18. A janë marr masat e nevoshme të sigurisë për pajisjet të cilat kanë rrezik të 
ndezjes së zjarrit? 

Ligji Nr.04/L-012 për mbrojtje nga zjarri. 
Rregullore MPMS Nr.05/2014, shtojca 1, 3.1.6.6, Shtojca 2, 2.3. 
Rregullore MPMS Nr.04/2016, Aneksi I, neni 2.1.2, Aneksi IV. 
- Sigurohuni që aparatet për fikjen e zjarrit janë të pranishëm në vendet e 

përcaktuara, dhe janë të gatshme për përdorim në rast nevoje, kontrolloni dhe 
sigurohuni që aparatet për fikjen e zjarrit e posedojnë etiketen e kontrollimit e 
cila duhet të kontrollohet çdo 6 muaj.  

- Nëse e kërkon nevoja apo pajisja duhet të posedojë shuarje automatike 
pëshkak rrezikut të ndezjes së zjarrit, kontrolloni funksionalitetine saj 
periodikisht. 

- Sigurohuni që operatori është i vetëdijëshëm për rrezikun, ka marr pjesë në 
trajnimet dhe posedon aftësin për përdorimin e aparateve të zjarrit. (Libri i 
evidencës së trajnimeve me nënshkrimet e punëmarrësve në trajnime ruhet në 
arkivë). 

- Kërkoni nga disa punëmarrës të përdorin disa aparatet për fikjen e zjarrit në 
mënyrë praktike që të siguroheni që ato kanë njohurit për përdorimine tyre, në 
të njëjtën kohë testohet edhe funksionaliteti i aparateve për fikjen e zjarrit. 
Gjithashtu, sigurohuni që punëmarrësit i njohin kategoritë e zjarrit dhe i 
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posedojnë njohuritë e nevojshme se cilat aparate duhet të përdoren për secilën 
kategori të zjarrit. 

- Pajisjet e punës që mund të goditen nga rrufeja gjatë përdorimit, duhet mbrohen 
me pajisje apo mejte të përshtatshme për tu kundërvën efekteve të rrufesë, 
raportet e inspektimit nga një trup që është i autorizuar përe këto punë ruhen 
në arkivë ndërsa vërejtjet zbatohen. 

- Verifikoni shenjëzimin e aparateve për fikjen e zjarrt. Nëse mungon shenjëzimi 
merren masa për vendosjen e tyre, Shikoni në vazhdim një shenjë që vendoset 
sipër aparateve për fikjen e zjarrit. 

 
          Fikës zjarri 

19. Pajisjet me telekomandë, a janë të sigurta për përdorim? 

Rregullore MPMS Nr.05/2014, shtojca 1, 3.1.6.7 dhe 3.1.6.8. 
- Pajisja me telekomandë duhet të ndaloj automatikisht kur ato ndodhen jashtë 

fushës së kontrollit, (nëse posedojnë pajisje të tilla, testoni pajisjet a ndalojnë 
kur janë jashtë fushës së kontrollit). 

- Siguroni qëmirëmbajtja e tyre ka qenë adekuate. 

   

20. A janë të qëndrueshme pajisjet ngritëse të instaluara në mënyrë të 
përhershme / permanente? 

Rregullore MPMS Nr.05/2014, shtojca 1, 3.2.1, 3.2.2, Shtojca 2, 2.3. 
- Pajisjet e montuara duhet të jenë të qëndrusheme dhe të fiksuara në atë mënyrë 

që garanton sigurinë e manipulimit me të. Vëmendje shtes i kushtohet tensionit 
të ushtruar në piken e montimit apo fiksimit të strukturave.  
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- Montimi i struktuërs duhet të bëhet vetëm nga personeli i kualifikuar, me 
përvojë, që ka makinerit/pajisjet e nevojshme për punë të tillë. Merrni raportin e 
montmit dhe kualifikimet e peronelit që e kanë bërë instalimin e pajsijeve 
ngritëse. 

- Verifikoni që pajisjet/makinerit për ngritjen e ngarkesave e posedojnë shënimin 
e dukshem të peshës maksimale që mund të ngrihet, Gjithashtu pjesët shtesë 
për ngritjen e ngarkesave shenjohen për të treguar në mënyrë identifikuese 
karakteristikat thelbësore për përdorim të sigurtë. Nëse shenjimi mungon apo 
nuk është i dukshem, merrni masat adekuate për montrimin e shenjave dhe 
tabelave që tregon qartë peshën që mund të bartet/ngrihet me ato pajisje. 

- Pajisjet e punës që nuk janë të destinuara për ngritjen e personave apo që 
gabimisht mund të përdoren, duhet shënjohen në formë të qartë ndalesën për 
këtë qëllim. Inspektoni pajisjet dhe verifikoni nëse ato përdoren vetëm për atë 
qëllim që janë prodhuar. 

21. Gjatë punës me pajisjet ngritëse të instaluar në mënyrë të përhershme, a 
merren masat e nevojshme për të shmangur apo zvogluar riskun e goditjes 
nga ngarkesat gjatë ngritjes? 

Rregullore MPMS Nr. 05/2014, shtojca 1, 3.2.3. 
Rregullore MPMS Nr. 02/2016, neni 4.3, shtojca V. 
- A është instaluar pajisja në mënyrë të tillë që të zvogëlohet risku që ngarkesa 

të mos godas punëmarrsit apo personat e tjerë. Shikoni ngarkesa që ngritet, a 
ka hapsirë të mjaftuesheme që të mos godas personelin apo objektin gjatë 
ngritjes së ngarkesës, nëse vërehet risku konsulltohuni me stafin apo me 
ekspertë të jashtë për merjren e disa masave teknike ose organizative për ta 
shmangur këtë risk. 

- Nëse ngarkesa ngritet nëpermjet një hapsirë të ngushtë, sigurohuni që hapsira 
izolohet që askush të mos efektohet, merrni një shembull të mirë dhe të sigurtë 
se si duhet vepruar.  

- A është instaluar pajisja në mënyrë të tillë që të zvogëlohet risku që ngarkesa 
të mos rrëshqas në mënyrë të pavullnetshme apo të bjerë lirisht. Punëmarrësit 
që punojnë këtë natyrë të punës, duhet të posedojnë njohurit dhe kualifikimet e 
nevojshme! 
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- Kontrolloni dhe sigurohuni që hapsirat ku këmbësorët mund të hynë në zona të 
rrezikshme ku ngritet ngarkesa, izolohet dhe shenjohet me shenja të dukshme 
në mënyrë të atillë që parandalohet qasja. 

- A janë instaluar në vendin e punës shenja paralajmruese, ndaluese dhe 
obligative, shiko më poshtë disa shenja. 

                                              
           Ngarkesë mbi kokë             Ndalohet qasja për këmbësorë         Duhet të 
mbahen helmeta e sigurisë 
 
 

 
 

 
Shenja per lokacionet e rrezikshme  

përplasja me pengesa apo rënje e objekteve 

22. Pajisjet e punës për ngritjen lartë apo zhvendosjen e të punësuarve, a janë 
të sigurta për përdorim? 

Rregullore MPMS Nr. 05/2014, shtojca 1, 3.2.4, shtojca 2, 2.3. 
- A janë marr masat e sigursië për parandalimin e rënjes së pajisjeve/makinerisë 

me anë të mjeteve të përshtatshme. Nëse nuk mund të shmanget me ndonjë 
masë të sigurisë duhet të instalohet nje litarë pezullimi të përforcuar, i cili 
kontrollohet çdo ditë pune. 

- Shikoni, a ekziston risku i kontaktit të paqëllimshëm me objektet që mund të 
përbëjnë rrezik për të punësuarit, nëse identifikohet risku konsultohuni me stafin 
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apo ekspertë të jashtëm nëse mund të merren disa masa teknike ose 
organizative për ta shmangur këtë risk. 

- Në rastet kur personat bllokohen në pajisjen ngritëse apo në rast incidenti, 
personat e ngujuar duhet të nxierren në mënyrë të sigurtë dhe të mos 
ekspozohen rreziqeve.  

Sigurohuni që procedurat e përpiluara janë të pranishme dhe të përditsuara, 
personeli për reagim emergjent e posedon trajnimet adekuate për këtë qëllim dhe 
janë të gatshëm në çdo kohë t’i përgjigjen rasteve emergjente. 

23. Përdorimi i pajisjeve të punës për punë të përkohësheme në lartësi. 

Rregullore MPMS Nr.05/2014, shtojca 2, pika 5.1, 5.1.7 dhe 5.4. 
Rregullore MPMS Nr.02/2016, neni 4.3. 
- Nëse përdorimi i pajisjeve të punës për punë të përkohëshëm në lartësi nuk 

mund të bëhet në mënyrë të sigurtë dhe në kushte të përshtatshme ergonomike, 
duhet të përzgjidhet pajisja e punes që ofron kushte të sigurta të punës. 
Kontrolloni në vend, nëse pajisjet mirëmbahen rregullishtë dhe janë në kushte 
të mira, të pa dëmtuara. 

- Masave kolektive ju jepet përparsi ndaj masave individuale të mbrojtjes. 
- Përmasat e pajisjeve duhen të jenë të përshtatshme për natyrën e punës, në 

bazë të shpeshtësisë së kalimit, lartësis dhe kohëzgjatjes së përdorimit. Kjo 
zgjedhje duhet të lejojë evakuimin në rast rreziku të menjëhershëm, kalimin në 
secilën drejtim nga mjeti për akses dhe platformave, dyshemeve dhe kalimeve 
nuk duhet te shkaktojë ndonjë risk shtesë për rënie. Nëse vëreni që akseset 
janë të bllokuara apo shkaktojnë risqe shtesë, diskutoni me stafin dhe 
paralajmroni për rreziqet e mundëshme nga situate të tilla, pra pastrami i vendit 
të punës nga beturinat është i domosdoshëm. 

- Puna në lartësi, në platforma të varura në litarë dhe me pajisje të pozicionimit 
duhet të përmbajë të pakten dy litarë të ankoruar veç e veç: një si mjet hyrje, 
zbritje dhe mbështetje (litarë pune) dhe tjetri si litarë rezervë (sigurie). 

- A janë instaluar në vendine punës shenja paralajmruese, ndaluese dhe 
obligative, shiko më poshtë disa shenja.  
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     Ngarkesë mbi kokë    Ndalohet qasja për këmbësorë    Duhet të mbahen rripat  
                                                                                                      e sigurisë 

 

 
 

 
Shenja per lokacionet e rrezikshme  

përplasja me pengesa apo rënje e objekteve. 

24. Instalimet dhe pajisjet elektrike, a janë të projektuara dhe të ndërtuara në 
përputhje me normat specifike në mënyrë të tillë që të mos shkaktoj rrezik 
për zjarr dhe shpërthime? 

Rregullore MPMS Nr.01-2020 kërkesat minimale për SSHP, neni 6, 27. 
Rregullore MPMS Nr.02/2016, neni 4.3. 
- Sigurohuni që punëmarrësit janë të mbrojtur nga kontakti i drejtpërdrejt apo 

tërthorasi me instalimet elektrike, inspektoni, panelet elektrike, kabujt e 
zhveshur, dhe pajsje tjera me energji, a posedojnë izolimet e përshtatshme. 
Nëse gjinden mangesi, merrni masat e nevojshme për eleminimin e faktorve të 
rrezikut. 

- Sigurohuni që pajisjet mbrojtëse të instalimeve elektrike, janë të përshtatshme 
për tensionin dhe e posedojnë mbrojtjen e duhur të instaluar nga peronel i 
kualifikuar. 

- Verifikoni që pajisjet mbrojtëse dhe instalimet elektirke, janë të mbrojtura nga 
kushtet e jashtme. Inspektoni në ambientin e jashtëm pajisjet dhe instalimet 
elektrike, a posedojnë mburojë të përshtatshme që gjatë kohës me të reshura 
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të mos vije deri tek deportimi i ujit në instalime, nëse risku identfikohet merrni 
masa adekuate për të shmangur këtë risk. 

- Sigurohuni që mirëmbajtja e aparaturave dhe pajisjeve elektrike kryhet vetëm 
nga personat me ekspertizen dhe shkathtesin përkatëse. 

- Aty ku ekziston rreziku, a janë instaluar shenjat e nevojshme të sigurisë, 
shembull më poshtë: 

                            

       Mos prek                 Rrezik: Elektricitet             Duhet të mbahen  

                                                            dorëzat e sigurisë 

25. A përdoren dhe mirëmbahen në gjendje të rregulltë ashensorët në përputhje 
me udhëzimet për përdorim dhe mirëmbajtje të dhëna nga instaluesi i 
ashensorit? 

Rregullore Nr.05/2018 për sigurinë e ashensorëve në përdorim, neni 3. 
Rregullore MPMS Nr.02/2016, neni 4.3. 
- Sigurohuni që në rastet kur ashensori ka defekt, fiket dhe izolohet që të mos 

përdoret dhe shenjohet me shenja paralajmruese. Inspektoni vendin dhe se 
izolimi, a garanton siguri të plotë? 

- Kontrolloni, a janë të shënuar numrat e telefonit të emergjencës dhe të 
kujdestarit brenda kabines së ashensorit dhe janë të dukshme? 

- Verifikoni librin e evidencës së ashensorit, a janë shënuar të gjitha të dhënat e 
mirëmbajtësit, shpëtuesit dhe kujdestarit të ashensorit, nëse libri mungon apo 
të dhënat nuk janë shënuar, Ata duhet të sigurohen sa më parë të jetë e mundur. 
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Rrezik i përgjithshëm 

 KONTROLLIMI I DOKUMENTEVE / NË ZYRË    

 * Takohuni me përfaqësuesin punëtorve (nëse është e mundur) dhe/ ose 
specialistët/ekspertët për SSHP. 

* Njoftoni për inspektimin e nevojshëm që do të bëhet. 
* Sqaroni dhe këshillojini për detyrimet e tyre. 
* Ftoni përfaqësuesin e të punësuarve të marrë pjesë në kontrollimin e 

dokumenteve. 
* Pas vizitës së realizuar shpjegoni vëzhgimet tuaja të mira dhe të këqija nga 

vizita juaj në lokacion. 
* Në rastet e mangësive të vëzhguara, sqaroni situatën (shembull: të punësuarit 

nuk e kuptojnë informacionin rëndesin e punës me makinerit e rënda, risqet që 
burojnë nga puna me ta, te cilat do të kenë ndikim në vendin e punës dhe në 
rrethinë, sistemet komplekse dhe risqet e ndryshme). 

* Këshilloni punëmarrsin për masat që duhet t’i ndërmerr për përmirsimin e 
sigurisë në vendin e punës. 

* Përfundoni takimin duke dhënë një rekomandim përfundimtar të sigurisë dhe 
fushat për përmirësim. 

   

26. A është siguruar dokumentacioni përcjellës i pajisjeve të punës nga 
punëdhënësi në gjuhen zyrtare të Republikes së Kosovës, si dhe në gjuhë të 
tjera të kuptueshme për të punësuarit lidhur me përdorimin, funksionimin, 
mirëmbajtjen dhe riparimin e tyre të sigurtë? 

Rregullore Nr.05/2014 kërkesat minimale për përdorimin e pajisjeve të punës, 
neni 5 
Rregullore (MEPTINIS) Nr.02/2020 për sigurinë e makinerive pika: 1.7.4. 
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- Verifikoni manualet e pajisjeve nga prodhuesi mbi mënyrën e përdorimit të 
pajisjeve të punës, a janë të pranishme, nëse manualet mungojnë kërkoni nga 
prodhuesi i makines apo përfaqsuesi udhëzimet/manualin e atyre pajisjeve, 
nëse kjo ëshë e pa arriteshme duhet të merr masat e sigurisë me ekspertë të 
fushave përkatëse përpilimin e procedurave të sigurisë për manipulim të sigurtë 
më ta. 

- Verifikoni që nanualet dhe udhëzimet, janë të përkthyera në gjuhët zyrtare të 
Republikes së Kosovës, si dhe në gjuhë të tjera të kuptueshme për 
punëmarrësit që i përdorin, mirëmbajnë ato, nëse manualete të gjinden vetëm 
në një gjuhë (shembull vetëm në gjuhën angleze), duhet që të marr masa për 
përkthimin në gjuhët zyrtare të Republikes së Kosovës, të cilën punëmarresit e 
kuptojnë. 

Shënim: Të gjitha makineritë duhet të shoqërohen me udhëzime në gjuhën zyrtare 
të Republikës së Kosovës. Udhëzimet që e shoqërojnë makinerinë duhet të jenë 
ose ‘udhëzime origjinale’ ose ‘përkthim i udhëzimeve origjinale’, në të cilin rast 
përkthimi duhet të shoqërohet me udhëzime origjinale. 

27. A realizohet mirëmbajtja teknike e mjeteve, pajisjeve, si dhe korigjimi sa më 
i shpejtë që është e mundur të çfardo defekti ose mangësie, që e cenon 
sigurinë dhe shëndetin e të punësuarve në vendin e punës? 

Rregullore MPMS Nr.04/2014 kërkesat minimale për SSHP, neni 5. 
Rregullore MPMS Nr.01/2020 kërkesat minimale për SSHP, neni 3, 4. 
- Kontrolloni raportet e inspektimeve dhe mirëmbajtjes (nëse ka) a realizohen 

kontrolla periodike. Parregullsit, a janë eleminuar në afate të shkurta. Nëse 
testimet/raportet mungojnë, këshilloni punëdhënësin për mbajtjen e historikut! 

- Nëse gjatë inspektimit në teren janë verejtur parregullësi, mbeturina në vendine 
punës, pa-pasteri në pajisjet dhe mejtet e punës, këshilloni punëdhënësin për 
riskun e mirembajtjes jo të duhur. 

   

28. A realizohen inspektime/kontrollime speciale të pajisjeve të punës nga 
persona kompetent që posedojnë kualifikimet e nevojshme? 

Rregullore MPMS Nr.05/2014, neni 6. 
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Rregullore MPMS Nr.02/2020 kërkesat minimale për SSHP, neni 5, 6. 
- Për punëtorët që bëjnë inspektime dhe testime speciale, verifikoni dokumentet 

e tyre, kualifikimin, certifikaten dhe eksperiencen e nevojshme, nëse 
kontrollimet nuk janë realizuar apo janë realizuar nga persona jo adekaut, 
organizoni trajnime specifike me stafin dhe me trajnues të jashtëm të fushave 
përkatëse dhe ruajeni dokumentacionin / certifikatat e trajnimit si dëshmi. 

- Kontrolloni rezultatet e inspektimeve, a janë regjistruar dhe ruajtur si 
dokumentacion dëshmues, nga kontrollet/inspekimet e bëra. (Nëse me 
dispozitat e legjislacionit në fuqi nuk paraishkojnë, ndryshe rezultat e 
kontrollimeve periodike mbahen gjatë gjithë kohës sa pajisja është në funksion. 
Kontrollet e kryera speciale mbahen të paktën për 5 vite.) Verifikoni 
dokumentet/raportet, a janë të pranishme? 

- Verifikoni raportet e kontrollit / inspektimit cilat ishin masat e nevojshme që ishin 
ndërmarr për tu siguruar që puna me atë pajisje është e sigurtë. Gjithashtu, 
verifikoni, a janë eleminuar faktorët e rrezikut, nëse raportet mungojnë apo ska 
historik për mirëmbajtjet organizoni monitorim dhe kontrollime të rregullta. 
Raportet ruhen si dokumentacion në arkivë.  

- Kontrollet e kryera dhe raportet nga organiza të jashtme (nese ka), a është 
shoqëruar me një kopje të rezultateve apo dukumente që kanë lidhje me 
kontrollin e funidt. Merrni një shembull të mirë dhe sqaroni rëndësin e raportimit 
për të garantuar sigurinë në vendine punës. 

29. Pajisjet e punës që përbjënë rrezik, a janë krijuar procedura dhe udhëzime të 
sigurisë për operim dhe mirëmbajtje. 

Ligji Nr.04/L-161 për sigurinë dhe shëndetin në punë. 
- Sigurohuni që procedurat për punë të sigurtë me makinerit dhe pajisjet, janë 

përpiluar për secilën pajisje, sigurohuni që punonjësit i kanë njohurit dhe janë 
trajnuar. 

- Verifikoni, a parashihen në procedura të sigurisë gjitha hapat për operim të 
sigurtë duke përfshirë masat e mirëmbajtjes, operimit dhe inspektimit? 

- Sigurohuni që në procedura dhe udhëzime parashihen masat mbrojtëse nga 
zjarri dhe hapat e njoftimit të grupeve emergjente. 

   



 
 

27 
 

- Verifikoni dhe a është bërë rishikimi i procedurave kur makinerit janë 
zëvendësuar, zhvendosur apo rikonstruktuar? 

30. A janë marrë masat për të garantuar sigurinë për ngritjen e ngarkesave me 
anë të pajisjeve ngritëse? 

Rregullore MPMS Nr.05/2014, shtojca 2, 4.1. 
Rregullore (MEPTINIS) Nr.02/2020 për sigurinë e makinerive, shtojca 4.3. 
- Pajisjet e punës për ngritjen e ngarkesave duhet të përdoren në mënyrë të tillë 

që të sigurojën qëndrueshmëri të pajisjes së punës gjatë përdorimit të saj në të 
gjitha kushtet e parashikueshme, përfshirë natyren e tokës. Sigurohuni që 
dokumentacioni i studimit (gjeologjik dhe gjeomekanik) është në vend. 
Pozicionimi i pajisjes është vlersuar nga studimi i ekspertëve, raporti i studimi 
është zbatuar në tërsi, nëse dokumentet mungojnë apo nuk janë bërë studime, 
organizoni masat e nevojshme ekspertët e fushave përkatëse dhe raportet 
ruajini si dëshmi. Kërkoni raporte për çdo studim, insoektim që bëni. 

- Verifikoni procedurat në rastet kur ngriten ngarkesat, a janë cekur aty veprimet 
e punëmarrësve apo persona të tjerë të mos jenë të pranishëm poshtë 
ngarkesave të varura përveq rasteve kur prezencae tyre është e nevojshme për 
funkisonimin e mirë të punës se pajisjeve.  

- Pajisjet shtesë duhet të ruhen në mëyrë të tillë që garanton mos-dëmtimin dhe 
duhet shenjuar. Nëse gjatë vizitës tuaj keni vërejtur që vendi i deponimit të 
pajisjeve nuk është i përshtatshëm, apo ekziston risku i dëmtimit diskutoni me 
punëmarrësit për marrjen e masave organizative apo teknike për ta shmangur 
riksun. 

- Verifikoni nëse janë bërë testimi dhe çertifikimi e litareve/zinxhirve që përdoren 
për ngritjen e peshave. Nëse nuk ka testime apo çertifikimeve ju ka skaduar 
afati i vlefshmëris, merrni masa për certifikimine tyre dhe raportet ruani në arkivë 
si dokumente dëshmues. 

- Sigurohuni që kryeni kontrolle periodike për të gjitha pajisjet në shërbim nga 
personeli adekuat dhe për çdo inspektim / kontroll kërkoni raportet e inspektimit, 
sigurohuni që vërejtjet merren parasysh për eleminimine faktorëve të rrezikut.  

Shënim 1: për pajisjet që përdoren për ngritjen e personave: Personat mund të 
ngriten vetëm me anë të pajisjeve të punës dhe pjeseve shtesë të parashikuar për 
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këtë qëllim, pa cenuar dispozitat e ligjit 04L-161.(shikoni komfirmitetin, qëllimin se 
për qka janë të projektuar ato pajisje, nuk lejohet që pajisjet e dizajnuara për 
qëllime tjera, të përdoren për ngritjen – uljen e njerzive, përveq nëse kryhen 
veprime të përshtatshme për grantimin e sigurisë në përputhje me ligjet dhe 
praktiken kombëtare që parashikojnë mbikqyrjen e duhur). 
Shënim 2: Çertifikimi i testimit të pajisjeve ngritëse mund të bëhet nga një trup i 
licencuar për inspektim dhe certifikim e cila garanton për qëndrueshmerin dhë 
peshën që mund ta bartin pajisjet ngritëse. 

31. A janë marrë masat për të garantuar sigurinë për ngritjen e ngarkesave të pa 
drejtuara në rast të ndërprerjes së energjisë? 

Rregullore MPMS Nr.05/2014, shtojca 2, 4.2.6 dhe 4.2.7. 
- Nëse si pasojë e një ndërprerje të plotë apo të pjesëshme të enërgjise, paijet e 

punës të projektuara për ngritjen e ngarkesave të pa drejtuara nuk mund të 
mbajnë ngarkesat e tyre, duhet të merrë masat e duhura për të shmangur 
ekspozimin e punëmarrësve apo çdo personi tjeter nga çdo risk që buron nga 
kjo situatë. Verifikoni planin operues, procedurat e shënuara dhe faktet që 
dokumentojnë se janë komunikuar paralajmrimet dhe risqet. Verifikoni dhe 
sigurohuni që për këto situate punëmarrësit janë trajnuar se si duhet vepruar. 
Gjtiashtu, sigurohu që punëmarrësit e posedojnë njohurit e nevojshme për këtë 
risk. 

- Përdorimi i pajisjeve të punës të projektuara për ngritjen e ngarkesave të pa 
drejtuara duhet të ndalet kur kushtet meteorologjike përkeqsohen deri në pikën 
që rrezikojnë përdorimin e sigurtë të pajisjeve dhe ekspozojnë punëmarresit 
ndaj risqeve. (në planin e ngritjes duhet të bëhet një studim për pëshen e ngritur, 
zonën operuese, kushtet e ngritjes kur mund të punohet dhe kur jo. Në rastet 
me erë të fortë puna duhet të ndalet, dhe kjo duhet të jetë e cekur në planin e 
ngritjes, nëse mungojnë procedurat apo planin operues, nuk është i kompletuar, 
merrni masat e sigurisë për përpilimin / kompletimin e procedurave dhe 
komunikimin e tyre me punëmarrësit. 
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32. Pajisjet ngritëse të instaluara në mënyrë të përhershme / permanente a 
kryhen nga personeli i kualifikuar dhe me ekperience për këtë punë? 

Rregullore MPMS Nr.05/2014, shtojca 1, 3.2.1, 3.2.2, Shtojca 2, 2.3. 
- Montimi i struktuërs duhet të bëhet vetëm nga personeli i kualifikuar me 

përvojën që ka, makinerit/pajisjet e nevojshme për punë të tillë. Verifikoni pranin 
e raportit të montimit dhe kualifikimet e peronelit që i kanë bërë 
instalimet/montimet, nëse personeli nuk është i kualifikuar për punë të tilla, 
diskutoni me stafin dhe ekspertët e jashtëm për marrjen e masave adekuate të 
sigurisë, dhe evidentoni gjitha verejtjet dhe masat e marrura në raporte.  

- Pajisjet e punës që mund të goditen nga rrufeja gjatë përdorimit, duhet të 
mbrohen me pajisje apo mejte të përshtatshme për tu kundërvënë efekteve të 
rrufesë (kontrolloni nëse makineria posedon sistemin mbrojtës nga rrufeja, dhe 
sigurohu që është testuar rezistenca e saj, raportin e kontrollimit dhe vlerat 
kufitare të sqaruara në raport ruhen në arkivë. 

   

33. A përdoren dhe mirëmbahen në gjendje të rregullt ashensorët në përputhje 
me udhëzimet për përdorim dhe mirëmbajtje të dhëna nga instaluesi i 
ashensorit? 

Rregullore MPMS Nr.05/2018, neni 3. 
- Verifikoni, a janë realizuar inspektime të rregullta dhe inspektimet e 

jashtëzakonshme të nevojshme të ashensorëve, kontrolloni raportet raportin e 
inspektimit, qfarë është konstatuar nga inspektimi, a janë eleminuar sipas 
afateve kohore vërejtjet. Nëse vëreni vonesa apo shmangëje të përgjegjësive, 
merrni masa organizative dhe teknike për përmirësim të situates. 

- Verifikoni dokumentin e vlersimit i riskut në vendin e punës (nëse është bërë), 
dhe a janë përfshirë masat mbrojtëse të sigurisë për punë me ashensorët, 
masate parapara a janë zbatuar dhe dokumentuar? 

- Verifikoni kontratën e nënshkruar me një operator ekonomik kompetent për 
mirëmbajtjen e ashensorëve, nëse kontrata nuk është nënshkruar merrni masat 
e nevojshme për nënshkrimine kontrates sipas rregullores në fuqi. 

- Verifikoni a është nënshkruar një kontratë për shpëtimin e personave të ngujuar 
në ashensor me një shpëtues që i përmbush kërkesat nëse kontrata nuk është 
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nënshkruar merrni masat e nevojshme për nënshkrimine kontrates sipas 
rregullores në fuqi. 

- Verifikoni librine e evidencës së ashensorit, a shënohen të gjitha të dhënat e 
mirëmbajtësit, shpëtuesit dhe kujdestarit të ashensorit? 

34. A është bërë një vlerësim i riskut në vendin e punës dhe a janë të pajisur me 
pajisje personale mbrojtëse të punëusarit sipas vlersimit të riskut? 

Ligji Nr.04/L-161 për sigurinë dhe shëndetin në punë, neni 16. 
Rregullore 02/2016 kriteret minimale për pajisje personale mbrojtëse, neni 4, 5, 7. 
- A është bërë një vlerësim i riskut në vendin e punës, (nëse po) a janë paraparë 

në të karakteristikat që çdo pajisje personale duhet të posedojë në mënyrë që 
të zvogloj riskun në vendin e punës. Nëse nuk është bërë vlersimi i risku 
udhëzoni punëdhënësin për obligimet që duhet ndërmerr dhe ofrimin e PPM-ve 
sipas rreziqeve për pozitat e punës. 

- Kontrolloni nëse të punëmarrësit i bartin PPM të përshtatshme dhe janë trajnuar 
për procedurat e përdorimit të tyre. 

- Pyesni të paktën 2-3 të punësuar se cilat PPM përdorin dhe pse (shembull kur 
dhe pse duhet të përdorni dorëza, ose kur do të punoni me këtë pajisje, çfarë 
dorëze do të vishni, ku janë këto dorëza etj.). 

- A bëhet zëvendësimi i rregullt për secilën pajisje që dëmtohet, vjetërsohet, 
kërkoni librin e evidencës që dokumenton marrjen e PPM-ve nga punëmarrësi 
me nënshkrim. 

Shënim: Gjatë vizitave gjithmonë jepni shembullin tuaj, përdorni PPM-të në varësi 
të riskut që ekzistonë në lokacion/vendet e punës! 

   

 


