
UDHEZIME 
Për

Fuqizimin e personelit shëndetësor në

KSHP

për parandalimin dhe kontrollin e infeksionit

COVID-19

Pastrimi dhe dezinfektimi i ambjenteve



Informacioni që jepet në këtë material është bazuar në të dhënat e Institutit të

Shëndetit Publik dhe Qendrës për Kontrollin e Sëmundjeve SHBA (Center for

Disease Control-CDC).

Lutem konsideroni që informacionet për COVID-19 janë në përditësim të

vazhdueshëm në vijim të zbulimeve dhe evidencave për këtë sëmundje të re.

9 prill 2020



▪ Masat standarte për reduktimin e rrezikut të transmetimit të 

patogjeneve nga burime të njohura dhe të panjohura në ambjentet e 

QSH

▪ Mënyrat e dezinfektimit të ambjenteve të KSHP sipas sipërfaqeve dhe

llojit të pajisjeve

Informacioni i mëposhtëm synon të tregojë:



Çfarë është COVID-19?

▪ Covid 19 është një patologji e shkaktuar nga coronavirusi, një virus tepër

ngjitës, i cili prek traktin respirator 

• Virusi përhapet nga një person i infektuar nëpërmjet spërklave që

përhapen gjatë teshtimave apo kollitjes

▪ Spërklat që përhapen nga kollitja apo teshtimat mund të qëndrojnë në

sipërfaqe të objekteve dhe sipërfaqeve (koha nuk është konfirmuar) 

▪ Virusi hyn në organizëm përmes hundës, syve dhe gojës. Prekja e 

objekteve të ndotura dhe fërkimi i hundës , syve dhe gojës mund të

transmetojë virusin

▪ Nuk ka evidence të qëndrueshme për përjapjen e virusit në ajër



Personeli shëndetësor mund të infektohet kur:

• Mukozat e syve, hundës, gojës bien në kontakt me spërklat e një

personi të infektuar kur kollitet ose teshtin

• Prekim një objekt ose sipërfaqe të kontaminuar me duart tona

dhe pastaj prekim fytyrën tonë (sytë, gojën, hundën)



Objektet dhe pajisjet:
Sipërfaqet e tavolinave, pajisjet mjekësore të ekzaminimit, tastiera e kompjuterit, 

dorezat e dyerve, dorezat e dollapëve, butonat e ashensorit, rubinetat, karrocat e 

medikamenteve, parvazet e shkallëve, telefonat etj

Pajisje kritike: 

▪ Instrumentet dhe spekulumet vaginale pas çdo përdorimi 

(Në kontakt me lëngje trupore dhe gjak)

▪ Çdo pajisje të terapisë respiratore pas çdo perdorimi (pajisje që kanë rënë në

kontakt me membranat mukoze ose lëkurën e padëmtuar) (nebulizatorët, 

metrat e frymënxjerrjes maksimale) 

Pajisje jo kritike:

▪ Spekulumet e vesheve

▪ Stetoskopet

▪ Manshetat e matjes së presionit te gjakut

▪ Termometrat (aksilare)

▪ Patericat dhe shkopinjtë ndihmës

▪ Glukometrat, pajisja e nebulizatorit dhe elektrodat e pajisjes EKG

Marre nga CDC: https://www.cdc.gov/infectioncontrol/basics/transmission-based-precautions.html; 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/basics/transmission-based-precautions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html


Sa kohë jeton?

▪ Akoma nuk ka evidenca që të zbulojnë kohën sesa jeton në

sipërfaqe të objekteve

▪ Duke u nisur nga koronaviruset e tjerë kjo kohë shkon nga

disa orë në disa ditë

▪ Mbijetesa e virusit varet nga lloji i sipërfaqes, temperatura e 

jashtme, lagështia e mjedisit

Marre nga CDC: https://www.cdc.gov/infectioncontrol/basics/transmission-based-precautions.html; 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/basics/transmission-based-precautions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html


Masa  parandaluese standarte

• Dezinfektimi është bashkësia e veprimeve direkte për t’i bërë të 

padëmshëm, reduktuar ose për të shkatërruar, mikrorganizmat 

patogjenë në ambjentet e kujdesit shendetesor.

Ky slide është marrë nga ISHP: Masat parandaluese, perdorimi PPE, triazhimi dhe dezinfektimi per Covid19 

http://www.hap.org.al/wp-content/uploads/2020/03/COVID



Pse është e rëndësishëm dezinfektimi

Dezinfektimi parandalon përhapjen e infeksionit

Zvogëlimi i ngarkesës patogjene në mjedis do të ulur rrezikun e 

sëmundjeve

Disinfektantet janë agjentët kimikë që mund të vrasin Viruset

Pastrimi para dezinfektimit ekspozon mikrobet patogjene

Ky slide është marrë nga ISHP: Masat parandaluese, perdorimi PPE, triazhimi dhe dezinfektimi per Covid19 

http://www.hap.org.al/wp-content/uploads/2020/03/COVID



Produktet për higjenizimin e ambjenteve të kujdesit shëndetësor

për COVID-19

Sapun Antiseptik

Alkool
Glukonat

klorheksidina

Derivatet
e klorit

Jodi dhe
Jodoforet

Gluteraldehida

Komponimet e 
amonit kuaternar

Ky slide është marrë nga ISHP: Masat parandaluese, perdorimi PPE, triazhimi dhe dezinfektimi per Covid19 

http://www.hap.org.al/wp-content/uploads/2020/03/COVID



Llojet e dezinfektantëve: Klori

▪ Klori është një dezinfektant i përshtatshëm

▪ Klori duhet holluar në raporte të ndryshme sipas përdorimit në

raportin

▪ Klori si dezinfektant me përdorim të përgjithshëm në ambjentet

e kujdesit shëndetësor përdoret në përqëndrimin 1gr/L (hollimi

bëhet në raportin 1 :10) .

▪ Klori të mos përziehet me asgjë tjetër veçse ujit të rubinetit

Ky slide është marrë nga ISHP: Masat parandaluese, perdorimi PPE, triazhimi dhe dezinfektimi per Covid19 

http://www.hap.org.al/wp-content/uploads/2020/03/COVID



Nr Llojet e Clorit Kushte pastertie Kushte Ndotje

1 Klor aktiv 0,1% (1g/l) 05% (5 g/l)

2 Solucion hipoklorit natriumi

(klor aktiv 5 %)

20 ml/l 100 ml/l

3 Solucion hipoklorit kalciumi

(klor aktiv 70 %)

1,4 g/l 7.0g/l

4 Pluhur dikloroizocianurat natriumi

(klor aktiv 60 %)

1,7 gr/l 8,5g/l

5 Tablete dikloroizocianurat natriumi

(klor aktiv 1,5g/tablet)

1 tablete /l 4 tableta/l

6 Kloramine (klor aktiv 25% 20 g/l 20g/l

LLOJET E KLORIT



Komponimet e KLORIT

▪ Klori ( hipokloriti i natriumit) është një dezinfektant me veprim të

fortë të shpejtë dhe me spektër të gjerë veprimi

o Klori si dezinfektant me përdorim të përgjithshëm në ambjentet e 

kujdesit shëndetësor përdoret në përqëndrimin 1gr/L. (hollimi

është në raportin 1:10)

o Nje sol më i fuqishëm i cili përmban 5gr/L klor aktiv përdoret

për ndotjet në rastin konkret për dezinfektimin e ambjenteve

me COVID-19 (hollimi është në raportin 1:50).

▪ Kloraminat mund të gjenden në formën e pluhurit që përmbajnë

25 % të klorit aktiv.

o Rekomandohet përdorimi i përqëndrimeve 20 gr/L si për

ambjentet e pastra ashtu edhe për të ndoturat.

Ky slide është marrë nga ISHP: Masat parandaluese, perdorimi PPE, triazhimi dhe dezinfektimi per Covid19 

http://www.hap.org.al/wp-content/uploads/2020/03/COVID



Sipërfaqet e domosdoshme për pastrim: 

(Kur duken të ndotura & si dhe në baza ditore)

▪ Tavolina pune, peshore bebi, krevati i ekzaminimit, dysheme, 

jastëkët, karriget, dritat e ekzaminimit 

▪ Dorezat e derës, lavamanet, lodrat 

▪ Dezinfektues për pajisjet më pak kritike: Sol Klor i holluar 1:10

klor/uje (shishe spray në çdo dhomë)

▪ Dezinfektues për artikuj jo-kritike: Sol Klor i holluar 1: 100 klor/

ujë

Marrë nga CDC: https://www.cdc.gov/infectioncontrol/basics/transmission-based-precautions.html; 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/basics/transmission-based-precautions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html


Pastrimi i ambjentit

(pastrimi nga kontaminimi i dukshëm me likide trupore )

✓ Vishni dorezat

✓ Pastroni kontaminimet e dukshme me lëngje trupore me letër 

duarsh & hidhini ato në koshin e mbetjeve të kontaminuara

✓ Dezinfektoni të gjithë zonën që mund të jetë kontaminuar me

solucion klor

Raporti 1L klor X 10 L uje

✓ Lëreni solucionin e klorit të qëndrojë në kontakt me zonën e 

kontaminuarsi tavolina, karrige, idealisht 10 min per të

maksimizuar veprimin e saj

✓ Behet tharja me peshqir letre

→Një shishe me sol klor 10%, duhet të gjendet në çdo dhomë 

pacienti

Marrë nga CDC: https://www.cdc.gov/infectioncontrol/basics/transmission-based-precautions.html; 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/basics/transmission-based-precautions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html


10.4.2020

Pastrimi dhe dezinfektimi
(Pajisjeve kritike dhe më pak kritike)

(a) Pajisjet kritike: Pastro, dezinfekto me sol klor te holluar

raporti 1:10

▪ Instrumentet dhe spekulumet vaginale pas çdo përdorimi 

(Në kontakt me lëngje trupore dhe gjak)

▪ Çdo pajisje të terapisë respiratore pas çdo perdorimi (pajisje 

që kanë rënë në kontakt me membranat mukoze ose lëkurën 

e padëmtuar) (nebulizatorët, metrat e frymënxjerrjes 

maksimale) 

▪ Spekulumet e veshëve

MENJEHERE: Çdo siperfaqe e ambientit që ka rënë në kontakt 

me gjak apo lëngje trupore

Marrë nga CDC: https://www.cdc.gov/infectioncontrol/basics/transmission-based-precautions.html; 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/basics/transmission-based-precautions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html


(b)Pajisje jo kritike : Pastro dhe dezinfekto pas 

përdorimit tek cdo pacient; Sol Klor 1:100

▪ Stetoskopet

▪ Manshetat e matjes së presionit te gjakut

▪ Termometrat (aksilare)

▪ Patericat dhe shkopinjtë ndihmës

▪ Glukometrat, pajisja e nebulizatorit dhe elektrodat e 

pajisjes EKG

Pastrimi dhe dezinfektimi i pajisjeve jo kritike

Marrë nga CDC: https://www.cdc.gov/infectioncontrol/basics/transmission-based-precautions.html; 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/basics/transmission-based-precautions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html


Glutaraldehyda 2 %

▪ Gluteradehida është aktiv ndaj formave vegjetative të:

• bakterieve,

• sporeve,

• kërpudhave

• viruseve me veshje lipidike dhe ndaj atyre pa veshje lipidike

▪ Nuk është korroziv

▪ Ka veprim me te shpejte se Formaldehida

Gluteraldehide 20gr/L , (2 %) është një dezinfektues i nivelit të lartë

▪ Eshtë efikas për dezinfektimin e sipërfaqeve dhe dyshemeve në

ambjentet e kujdesit shëndetësor

Ky slide është marrë nga ISHP: Masat parandaluese, perdorimi PPE, triazhimi dhe dezinfektimi per 

Covid19, http://www.hap.org.al/wp-content/uploads/2020/03/COVID



Alkoolet

▪ Për një efikasitet të lartë Akoolet duhen të përdoren në

përqëndrimin 70 %.

▪ Alkooli 70 % përdoret për dezinfektimin e lëkurës

▪ Sipërfaqet e punës në ambjentet e kujdesit shëndetësor

▪ Tryezat, karriget , shtrati i vizitave

▪ Kapakët e sigurisë biologjike

▪ Për të zhytur instrumentat e ndryshëm kirurgjikal

Ky slide është marrë nga ISHP: Masat parandaluese, perdorimi PPE, triazhimi dhe dezinfektimi per 

Covid19, http://www.hap.org.al/wp-content/uploads/2020/03/COVID



Alkoolet

"Alkoolet“,  Alkooli etilik dhe alkooli isopropyl.

Baktericid , kundër formave vegjetative të baktereve (Gram + dhe Gram -), 

ata gjithashtu janë tuberculocid, fungicid, dhe virucidal

Ky slide është marrë nga ISHP: Masat parandaluese, perdorimi PPE, triazhimi dhe dezinfektimi per 

Covid19, http://www.hap.org.al/wp-content/uploads/2020/03/COVID
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Letrat higjenizuese per Dz te

monitoreve

Shkume me Incidin per 

Dz mjeteve mjekesore
Aplikimi direkt i letrave me 

permbajtje alkoli

Veprim baktericid dhe Virusicid
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https://www.cdc.gov/infectioncontrol/basics/transmission-based-precautions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
http://www.hap.org.al/wp-content/uploads/2020/03/QENDRAT-SHENDETESORE-trajnim-2020-covid-19.pdf
http://www.hap.org.al/wp-content/uploads/2020/03/COVID-2019-NJVKSH.pdf

