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Lenda: Dergohet urdhri nr. 38, date 12/05/2020, i Departamentit te Administrates Publike
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Tiranë

Të nderuar,
Bashkelidhur gjeni urdhrin nr. 38, date 12/05/2020, td Departamentit te Administrates Publike
"Per miratimin e rregultores tip "Per marrjen e masave organizative per ushtrimin e veprimtarisë

Adresa. BIv. "Dëshmorët e Kombir, Shesfil "Nënë Tereza", Tlranë, Shqipëri, Tel. -'-355 47750438, e-mail:lnfo@davgov.aI

•

/nsticioneve td administratës shteterore atë endjes së epidemisC së shkaktuar nga COVID/ 19".
/

Lutemi, shperndarjen e këtij urdhri edhe per institucionet tuaja td vardsisa.
Duke Ju falendeitar per bashkepunimin,

JP JTOR DEPARTAMENTI
Albana Koçiu

Adresa, BIv. "Deshmorët e Kombit", Sheshi "Nine Tera", Tiranë, Shqipëri. Tel +355 42250488, e-maiLinfo@dap..goval

REPUELIKA

E SHQiPRIS

DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE

URDHER
NB.

,DATE 2

PER
MIRATIMIN E RREGULLORES TIP "PER MARRJEN E MASAVE ORGANIZATWE
PER USHTRIMIN E VEPRIMTARISE SE INSTITUCIONEVE TE ADMffISTRATES
SHTETERORE GJATE GJENDJES SE EPIDEMISE SE SHKAKTUAR NGA COVID19"
Na mbeshtetje td nenit 119 td Kushtetutës, vendimit ar. 243, data 24/03/2020, të Keshillit td
Ministrave, "Per shpalljen e gjendjes se fatkeqesise natyrore", I ndryshuar, urdhrit nr. 156, data
10/0312020, të Ministrit te Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale, "Per marrjen e masave td veçanta
ne parandalimin e perhapjes se infeksionit të shkaktuar nga COVID-19", i ndryshuar,
URDHEROJ:
1. Miratimin e rregullores tip "Per marrjen e masave organizative per ushtrimin e veprimtarisë
se institucioneve të administrates shteterore gjate gjendjes sC epidemisë se shkaktuar nga
COVID-19", sipas tekstit bashkelidhur këtij urdhri.
2. Institucionet e administrates shteterore, nëse kane specifika të ndryshme nga sa parashikuar
në kete rregullore, ngarkohen të miratojnd dispozita plotesuese ta saj.
3. Kjo rregullore eshto e vlefshme deri në perfundimin e gjendjes së epidemise se shkaktuar nga
COVID-19 dhe mund te plotesohet ose te ndryshohet në raport me vijueshmerine e saj.
4. Ngarkohen institucionet e administrates shteterore per zbatimin e kësaj rregulloreje.
Ky urdhër hyn në fuqi menjehere.
DAJTO' DEPARTAMENTI
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RREGULLORE TIP
PER MARRJEN E MASAVE ORGANIZATIVE PER USHTRIMIN E VEPRIMTARISE
SE LNSTITUCIONEVE TE ADMINISTRA I Es SHTETERORE GJATE GJENDJFS SE
EPIDEMISE SE SILKAXTUAR MM COVID-19
Neni 1
DISPOZITA TE PERGJ1THSHNLE
1. Qellimi i kësaj rregulloreje eshte organizimi dhe funksionimi I punës në institucionet e
administrates shteterore, per te garantuar vijimesinë e punës dhe kushte td përshtatshme per
reduktimin e transmetirnit td COVID-19.
2. Objekti i kesaj rregulloreje eshtë percaktimi I rregullave, procedurave standarde të punës td
harmonizuara, në perputhje me udhezimet e dhena nga Instituti I Shendetit Publik dhe
Organizata Botërore e Shendetesise.
3. Ne kuptim td kesaj rregulloreje institucionet e administrates shteterore Jane ato td përcaktuara
sipas ligjit 90/2012, "Per organizimin dhe funksionimin e administrates shteterore".
4. Institucionet e administrates shteterore, brenda fushes së tyre te veprimit duhet td siguroJne
funksionimin normal td institucionit dhe kryerjen e rregullt te të gjitha veprimtarive
institucionale, duke garantuar zbatimin e masave dhe udhezimeve të sigurisC td rekomanduara
nga Instituti I Shendetit Publik dhe nga kjo rregullore.
Neni 2
ORGANLZIMI I PUNES NE INSTITUCION GJATE PERIUDHES SE GJENDJIES SE
EPIDEMISE
1. GJate periudhes se gjendjes se epidemise, institucionet e administratës shteterore td realizojnë
veprimtarinë e tyre nepermjet kombinimit td punës në ambientet e institucionit dhe punës në
distance online.
2. Per realizimin e detyrimit te përcaktuar në piken 1, te këtij neni, institucionet e administrates
shteterore duhet të përcaktojne në menyre té detaJuar dhe të qartë grafikun e nëpunësve që do
td punojnë në ambientet e institucionit dhe te atyre që do të punoJnë në distance online. Grafiku
duhet të miratohet nga Sekretari i Pergjithshem/titullari i institucionit.
3. Na pereaktimin e numrit td nepundsve/punonjesve qe do te punoJne üë ambientet e
institucionit, duhet mbaJtur në konsideratë detyrimi i respektimit td largCsisë preJ 2 metrash
ndermjet nëpunësve, si dhe sipërfaqja e institucionit.
4. Nd percaktimin e nëpunesve/punonJesve qe mund te punojnë në distance online institucionet
duhet te bazohen në:
a) Vleresimin e lIoJit te detyrave që ushtrojne nepunesitlpunonJësit;

b) Evidentimin e rasteve tO nOpunOsive/punonjOsve me patoiogji tO ndryshme, tO cilOt jane me
td rrezikuar nO rast infektimi nga COVID-19;
c) l3videntimin e nOpunOslve/punonjOsve qO kane nO kujdestari tmijO deri nO moshen 14vjeç.
POr rasrei e parashikuara ne shkronjarW' dhr'c', tekesaj pike, Iierpara miratimit te gratikut,
institucionet duhet td konsultohen me nOpunOsit/punonjOsit me qellim qO td inundOsohet
realizimi i detyrave dhe pOr fu pershtatur me kOrkesat e tyre.
5. Nepunesitlpunonjesit qO do tO kryejnO detyrat nO ambientet e institucionit, duhet tO respektojne
rregullat e zakonshme per realizimin e detyrave tO lyre funksionale, si dhe rregullat e
pOrcaktuara nga Instituti i Shendetit Publik dhe nO nenet nO vijim to kOsaj rregulloreje.
6. Puna no distance online ka tO njojten kohezgjatje kohore, si edhe puna no ambientet e punOs
sO institucionit.
7. Gjate punOs nO distance online nopunositipunonjOsit duhet tO vend nO dispozicion td eprorOve
dhe tO njOsisO sO bunimeve njerOzore to institucionit detajet e kontaktit tO lyre dhe to jenO td
aksesueshOm online gjatO gjithe orarit zyrtar.
8. Menaxheri i linjOs/eprori direkt duhet td:
a) percaktojo rregulla to qarta se sa shpejt nepunOsi/punonjOsi qe p0 punon no distance online
duhet ti pOrgjigjet njO kOrkese/detyre tO ngarkuar;
b) monitoroje nOpunesit/punonjosit nO distance online per punOn qO ata po lcryejnO, nOpOrmjet
takimeve to detyrueshme nO grup, bashkOpunimit me ekipin, raportimeve ditore/javore/
mujore.
9. NOpunesit/punonjOsit qO punojnO nO distance online duhet td kene thirrje nO ekip njO hero nO
ditO dhe to informohen e informojne rreth statusit td real izimit tO detyros se dhono. Atyre duhet
Cu sigurohet mundesia pOr to shkombyer informacion.
10. Institucionet e administratOs shteterore duhet to sigurojnO qO nepunosit/punonjOsit qe punojnO
nO distance online to dm0 se si tO marrin ndihmo/mbeshtetje apo informacion per punOn kur
eshtO e nevojshme, duke percaktuar protokolle to qarta komunikimi per mbOshtetjen e lyre nga
nOpunOsit e IT-so dhe pOr menaxhimin e krizave nOse hasin çeshtje td pazakonta ose tO
dyshimta qO mund tOjenO rezultat i njO shkeljeje.
Neni 3
OFRIMI I SHERBIMEVE NDAJ PUJILIKUT
1. Institucionet e administratOs shtetOrore duhet to garantojnO ofrimin e shorbimeve ndaj publikut
gjate gjendjes sO epidemisO so shkaktuar nga COVED-19, duke hartuar njO plan masash per tO
minimizuar konktaktin midis qytetarOve dhe nOpunOsve/punonjOsve dhe pOr to shmangur
grumbullimin e lyre nO sportele ape ambiente td tjera tO brendshme.

2. Plani I masave duhet tO perfshije rastet e ofrimit td sherbimeve online, duke shfrytezuar
perdorimin e mjeteve td komunikimit elektronik pOt to nxitur qytetaret td pordorin
platformat online to ofrimit to shorbimeve apo marrjes sO informacionit, etj.
i. er s er'nnet pOr to ci at nevojitet ontakt i drejtpOrdrejtO me publikun, institucionet
duhet td pajisin nOpunOsit!punonjOsit me mjete pune mbrojtOse me q011im ruajtjen e
shendetit td tyre dhe minimizimin e transmetimit to COVID- 19. NO ketO rast, vlerOsohet
e nevojshme tO instalohen barriera fizike transparente qO sigurojnO distancimin fizik
ndormjet nOpunOsit/punonjesit dhe qytetarit, si dhe sinjalistika e nevojshine qo qe
tregon vendpritjet nO distance.
4. No ambientet qO pordoren pOt pritjen e publikut duhet td shmanget mbipopullimi e td sigurohet
ventilimi/ajrimi I shpeshto.
5. Institucionet e administrates shtetOrore qO ofrojne shorbim per publikun nO sportel duhet tO
zbatojnO udhezimet e Institutit tO Shendetit Publik pot ndalimin e porhapjes so COVID-19.
Neni 4
PUNA NE TERREN
1. NopunOsitJpunonjOsit e administrates shtetOrore duhet tO respektojnO rregullat e distancimit
fizik dhe tO pOrdorin mjetet e tjera mbrojtOse gjatO udhOtimit dhe punOs nO terren.
2. Per nOpunOsitlpunonjOsit e administratOs shtetOrore tO cilOt duhet tO kryejnO detyra td tyre nO
terren, gjate kohOs kur transporti publik nuk OshtO funksional, transporti i tyre to organizohet
me makinat e institucionit, apo mes kolegOve me makinat e tyre personale.
3. EprorOt direkt/menaxherot e linjes to nOpunOsve/punonjOsve qO kryejnO punO nO terren, duhet td
mbajnO evidenca to hollesishme to punOs no terren to nOpunOsve/punonjOsve qo kane nO varosi,
to dhona to cilat mund t'i shOrbejnO autoriteteve to shondetit publik, nO rast se ndonjO prejt tyre
preket nga sOmundja infektive COV1D-19.
Neni 5
SIGURIMI I INFRASTRUKTURES sE NEVOJSHMIE PER PUNEN ONLINE
1. Institucionet e administrates shteterore duhet td nxisin dhe pOrmirOsojnO
perdorimin e mjeteve nO ftinksion to punOs online, duke identifikuar metoda tO
thjeshta pOt pOrdorim nga to gjitho nopunosit/punonjosit, nO varOsi to Ilojit to
detyrave qO ata duhet tO pOrmbushin.
2. Me qellim respektimin e distancimit fizik, por edhe rritjen c produktivitetit gjate punOs,
institucionet td pOrdorin mjetet e punOs online, Si:
- e-mail zyrtar, i ciii mund to konfigurohet pOr Vu pOrdorur nO telefon ose edhe no web
nOpOmjet link-ut https://owa.e-albania.al/owa;

-

OneDrive qO lejon ruajijen dhe organizimin e dokumentave, ndarjen e tyre me punonjOs td
tjerO, krijirnin e versioneve dhe krijon mundesino e aksesimit to tyre nOpOrmjet
link

- AnyDesk ose TeamViewer, aplikacione qO sigurojnO aksesimin nO distance to
•--clokumenteve-na kompjuterin e punOs;
- Webex Meeting platfomie e cila mundeson komunikimin nO kohO reale, organizmin e
video konferencave nO mOnyrO qO nOpunOsit/punonjOsit to komunikojnO me njOri-tjetrin.
3. Per to garantuar njO pordorim sa me efektiv tO mjeteve tO punOs online, nepunesit e
njOsive to TIK duhetto sigurojnO instalimin e tyre dhe informacionin e nevojshOrn per
perdorim nga ana e to gjitho nOpunOsve/punonjesve. Ky informacion mund to pOrcillet
pormes e-mailit ose videove tutoriale.
4. Institucionet duhet Vi sigurojnO nOpunOsve/punonjësve pajisjet e nevojshme pOr td
perdorur mjetet e punOs online, Si: web camera, mikrofone, kufje etj.
Neni 6
MINIMIZIMI I RISKUT TE INFEKTIMIT NGA C0VLD-19 GJATIt MBLEDHJEVE
1. NepunOsit/punonjesit brenda td njOjtit institucion ose grupet ndOrinstitucionale
udhezohen Vi zhviltojnO mbledhjet e tyre ose aktivitetet e tjera td kosaj natyre,
to tilla Si: konferenca, seminare, trajnime profesionale etj, duke perdorur
platformon e komunikimit online Webex Meeting (video konferenco).
2. NOse nga organizatorOt e mbledhjes vleresohet se OshtO i nevojshem takimi balle par ballO, i
dli nuk mund to zovendosohet nga njO video konferencO, atohere pOrpara organizimit tO
mbledhjes duhet to merren masat e nevojshme per minimizimin e rrezikut to infektimit nga
COVID-19, e konkretisht:
a) TO vieresohet nOse mund td reduktohet numri i pjesOman-Osve
no mbledhje;
b) T'i referohen koshillave to autoriteteve kompetente
shOndetesore per organizimin e mbledhjeve;
c) TO keshillohen paraprakisht pjesemarresit, qo nose nuk ndjehen
mirO ose nOse kane simptoma tO ngjashme me ato td infektimit nga
COVID-19, tO mos behen pjesO e mbledhjes;
ç) TO garantohen materialet e nevojshme higjeno-sanitare, Si: sapun i duane, dezinfektantet me
baze alkooli qO kane to paktOn 60% alkool, leter tO pastrimit tO duarve ose peshqir me njO pordorim
per pastrimin e sipOrfaqeve, maska mbrojtOse, kosha td mbyllur par eleminimin e mbetjeve;
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d) Të sigurohen që të kene kontaktet e të gjithe pjesemarresve, Si: nurnër
atelefoni, e-mail dhe adresa ku ata Jane duke qendruar. Te informohen
pjesemarresit se te dhenat e tyre do t'i percilten autoriteteve të shendetit
publik, nese ndonje preJ tyre preket nga semundja infektive COVID- 19.
Nese ata nuk do të pajtohen mRThshtet e msipeihie, ateherë nükiiün, te
marrin pjese në mbledhje;
dh) 'fe percaktohen vendet ku do te ulen pjesemarresit në mënyrë që te whet distanca prej se paku
2 metra nga njeri - tjetri;
e) Te percaktohet një masë gadishmerie, nëse ndonje nga pjesëmarrësit nuk ndJehet mire gjate
takimit ose shfaq simptoma td infektimit td mundshem.
3. Gjate zhvillimit të mbledhjes, organizatoret duhet të:
a) udhezojne pJesemarrësit per larjen e rregu!It të duarve ose perdorimin e një
dezinfcktanti me baze alkooli;
b) sigurojne që pjesëmarrësit në takim të perdorin maska dhe Vi udhezojne
ata td mbulojne ftyren e lyre me kendin e bertylit ose njd pecete
njeperdorimeshe nëse kolliten ose teshtijne;
c) orientojne pJesemarresit per keshi!lat dhe informacionin e nevojshem të
kujdesit shendetesor;
ç) marrin masa per ajrosjen e herepashershme td ambientit ku p0 zhvil!ohet mbledhja, duke
aktjvjzuar dhe sistemet e ventilimit;
d) ndjekin planin e gadishmerise ose te kontaktojne autoritetet kompetente të
shendetit publik, nëse ndonJe nga pjesemarresit nuk ndjehet mire gjatë takimit
ose ka simptoma të infektimit te mundshem.
4. Me qellim menaxhimin me efektivitet te riskut të infektirnit nga COVID-19,
në rastet e mbledhjeve të zhvilluara në salle, organizatoret duhet td:
a) mbajne shenim emrat dhe kontaktet e pjesëmarrësve per te paktën nJe
muaj.
b) nJoftojne të gjithe pjesemarrësit nëse dikush në mbledhje eshte izoluar si
rast i dyshuar me COVID-19.
Neni 7
SIGURJMI I KUSHTEVE TE DTJHURA HIGJENO-SANITARE NE MJEDISET E
PUNES
I. Ne perputhJe me udhezimet e dhena nga Instituti i Shendetit Publik, institucionet e
administrates shteterore duhet te sigurojue infrastrukturen dhe kushtet e duhura higjenosanitare, me qellim kufizimin e perhapjes së COVrD-19 në mjediset e punes. Per keté
institucionet duhet te marrin masa per:
a) Sigurimin e vazhdueshem të elementeve td higjenes ku perfshihen: sapun I duarve,
dezinfektantet me baze alkooli qe kane të paktën 60 perqind alkool, leter të pastrimit te duarve
ose peshqir me një p&dorim per pastrimin e sipërfaqeve dhe koshat e mbyllur per eleminimin
e mbetjeve;

.'

/
/
/
/

b) Pastrirnin e vhdueshem tO siperfaqeve dhe elementove tO tjerO tO vendit to punOs. 2shte e
nevojshme qO produktet dezinfektuese tO kenO perqindjen, metodOn e aplikimit dhe kohen e
kontaktit to sakto, si dhe perdorimi i tyre duhet bOre duke perdorur mjetet e rnbroJtJes personale
(mbOshtetur nO Udhezuesin e MSHMS-sO pOr pastrimin e mJedisit nO obJektet Jo tO kujdesit
s1feiidbTsor, e ekspo±üar ndaj CUV1D-T
c) Dezinfektimin e mJedisit td punOs, pastriniln pOrpara hapJes dhe pas mbyllJes sO procesit td
punOs, sidomos tO tavolinave, telefonave, tastierave tO kompjuterave dhe çdo haposire ku ka
patur kontakt me duar, si dhe ajrimin minimalisht 3 (tn) here nO ditO;
c) Pastrimin e korridoreve çdo 2 (dy) orO;
d) Pastrimin dhe dezinfektimin e tualeteve çdo 30 minuta;
dh) Pastrimin dhe dezinfektimin çdo 30 minuta to dorezave to dyerve to cdo zyre dhe mJedisi
pune, si dhe parmaket e shkallOve;
e) Dezinfektimin 2 here nO ditO to ashensorOve (nO institucionet qO kane tO title);
0) NJofiimin menjeherO td NJVKSH-s6 dhe mJekut pOrkatOs to fainiljes, nOse ka nJo rast to
dyshuar me COVID-19 nO institucion.
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2. Me q011im informimin e nOpunOsve/punonJOsve to institucionit, por edhe qytetarOve/vizitorOve
nO institucion, institucionet e adininistratOs shtetOrore duhet tO marnin masa per td:
a) vendosur no vend tO dukshOm rregu!loren mbi tOrOsinO e masave td ininimizimit tO
transmetimit tO COVID-19;
b) vendosur nO mjediset e institucionit kartela informuese (mundesisht me imazhe ilustruese)
mbi rregullat e higjenOs, simptolnat paralajmeruese to infektimit to mundshOm nga
COV[D-19 dhe masat qO duhen marrë nO nje rast të title, etj;
c) publikuar no hynJe td institucionit dhe faqet e tyre zyntare to internetit, rregullat e reJa tO
vendosura per ofrimin e sherbimeve, nO kuadOr tO masave pOr parandalimin e pOrhapJes so
infeksionit tO shkaktuar nga COVTD-19.
3. NOpunOsitlpunonJesit e institucioneve to administrates shtetOrore duhet td zbatoJno rregullat e
moposhtme:
a) TO aplikojnO larJen e duarve dhe/ose perdorimin e dezinfektanteve;
b) TO mos perdorin mJetet e nJOri-tJetnit dhe poster e ndersJellta td punOs;
c) TO respektoJnO praktikat e etiketOs respiratore, kollitJes e teshtitJes;
ç) TO respektoJne masat e distancimit social dhe fizik duke ruajtur distancen tO paktOn 2 (dy)
inetra nga njOni - tJetri;
d) TO vendosin maska mbrojtese to citat duhet tO lahen nO 60 grade dhe to hekurosen, si dhe
tO perdonin shami letre pOr higjenen e hundeve;
dh) NOse nO nJo insitucion njO nga nOpunOsit/punonjOsit OshtO apo ka pasur kontakt to ngushtO
me nJO person pozitiv me COVJD-19, ai duhet to qOndroJO nO vetokarantinim dhe to nJoftojO
mjekun e familjes dhe dreJtuesin e institucionit;

e) Nepunositlpunonjesit qO kane shenja klinike duhet te qendrojne nO shtepi, to
vetekarantinohen, td njoftojnO eprorin direkt/menaxherin e linjes, tO monitorojnO shenjat
klinike dhe pOr çdo shqetOsim tO njoftojne mjekun e familjes ose numrin 127 td urgjenees;
0) NOpunesit/punonjesit qO riatdhesohen nO RepublikOn e ShqiporisO gjate periudhes se
epiciemise sO shkaktuar haQU\TIDT9 duhet tO véiekarantiifohen per uije periudhe 14
(katOrmbedhjete) ditore, sipas percaktimeve nO urdhrin nr. 292, data 04/05/2020, td Ministrit
to Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale, "Per mOnyrOn e vetOkarantimit tO personave qO
riatdhesohen".
4. Institucionet td bOjnO matjen e temperaturos nO hyrje td institucionit dhe tO mos lejojnO hyrjen
no institucion tO nopunesve/punonjOsve apo vizitorOve to tjerO pas maskO.
Neal 8
SIGURIA MIKE DFLE PERMEAJTESORE E PAIISJEVE TEKNOLOGMKE TE
INSTITUCIONIT
Nepunesit e administratos shtetOrore duhet to garantojnO qO pajisjet teknologjike qO ujanO vOnO nO
dispozicion nga institucioni, apo pajisjet e tyre tekno!ogjike qO pordoren pOr tO realizuar detyrat e
ngarkuara nga institucioni, to mbrohen nga humbja dhe vjedhja, duke pOrdorur alternativa td tilla
Si:

-

Kriptimi me disk to plote qo siguron qO edhe nOse pajisja bie nO duar tO gabuara, td dhOnat
e institucionit nuk jane tO arritshme;
- Mbyllja e pajisjes kur nuk OshtO duke u perdorur - si nO shtepi ashtu edhe nO vendet publike;
- Politike e forto e fjalOkalimeve - zbatoni fjalOkalimet nO boot, vendosni afatet kohore to
mosveprimit dhe ndaloni shOnime nitOse me Ijalokalime mbi to;
- AsnjOherO mos e lini pajisjen pa vOmendje ose nO ekran publik. Nose Oshte nO makino,
atOherO duhet tOjeta nO bagazh.
Neal 9
AKSESI Nt RRJETIN DHE SISTEMET E INSTITUCIONIT
1.
Institucionet e administratos shtetOrore duhet td vendosin nOse nepunesi/punonjosi ka nevojO
par akses nO rrjetin e brendshOm tO institucionit apo thjesht hyrje nO shOrbime me bazO cloud dhe
email. Institucionet duhet tO vleresojno nOse i njejti nivel i aksesit ne tO dhOna td ndjeshme qo
gOzohet no vendin e punOs duhet td jepet kur nOpunOsi/punonjosi OshtO jashtO vendit td punOs.
2.NOse nevojitet akses nO rrjetin e brendshOm to institucionit:
- Rekomandohet qO kjo tO arrihet vetOm nga njO pajisje nO pronOsi to institucionit nO mOnyrO
qO kontrolli i ploto i pajisjes lidhese to jetO nOn administrimin e nepunOsve IT të
institucionit;
GjithmonO duhet td pordoret njO VPN par to lidhur nOpunOsit/punonjOsit me rrjetin e
brendshoni to institucionit;
- Kontrolloni perdorimin e pajisjeve tO jashtme sic janO ruajtja nO USB dhe pajisjet periferike;
- NOse per lidhjen me remote no rrjetin e brendshOm to institucionit do to pOrdoren platforma
alternative online, nOpunOsit/punonjOsit duhet tO sigurohen qO to vendosin fjalakalime to
vOshtira

. .
3. Nd rastin e lejir± * aLsit ne shërbimet e postes elektronike dhe cloud nga pajisja vetjake e
nj ë nëpunesi/pn'
- Zbatoni 0 ç&5z politikC td sigurisC se pikes fundore per antimalware, firewans, etj. si
me nj çc'e tE menaxhuar nga institucioni;
Po e-ictike zyratre mund te aksesohet lehtesisht nga web në link-un
Krf57nri oundesine e ruajtjes, shkarkirnit ose kopjimit te te dhenave. Nje shkelje e te
dbetne mund te ndodhe nga çdo pajisje që pCrmban te dhena te ndjeshrne te institucionit.
Neni JO
DISPOZ1TA TE FUNIMT
I. Rregullorja per marrjen e rnasave organizative per ushtrimin e veprimtarisC institucionale
duhet të jete e afishuar në faqen zyrtare td institucionit dhe Vu vihet në dispozicion nepermjet
email te gjithe nëpunësve/punonjesve te institucionit.
2. Njësitë e burimeve njerezore dhe sherbimeve mbeshtetese te institucioneve te administrates
shteterore Jane përgjegjese per mbikqyrjen e zbatimitte percaktimeve te kesaj rregulloreje.
3. Zbatimi i masave te rregullores do te jete subjekt inspektimi sistematik nga Inspektorati
Shteteror Shendetesor perkundrejt penal iteteve në fuqi.

