
MARRЁVESHJE PЁR PЁRGJEGJЁSITЁ E PЁRBASHKЁTA
-INTEGRIMI PЁR MOSPЁRHAPJEN E COVID-19

viti shkollor 2021/2022

Në varëai të Protokollit për të garantuar nisjen e vitit shkollor duke respektuar
rregullat e sigurisë për mospërhapjen e e COVID-19 (viti shkollor 2021/2022),I.C.
(Istituti Comprensivo) Saluzzo, ka parashikuar një sërë masash për të garantuar
shëndetin e studentëve, të personelit dhe të gjithë të interesuarve. Për të garantuar
respektimin e këtyre masave parandaluese, Istituti Comprensivo di Saluzzo ka
shtruar këtë MARRЁVESHJE pergjegjësie dhe edukimi për një bashkëpunim të
ngushtë shkollë-familje.

Prindërit/apo ato që kanë përgjegjësinë ligjore mbi fëmijët,nën përgjegjësinë e tyre të
plotë,të vetëdijshëm për të gjitha pasojat, civile dhe penale të parashikuara nga ligji
në rast deklaratash fallco,

NЁNSHKRUAJNЁ MARRЁVESHJEN E BASHKЁPЁRGJEGJЁSISЁ
për nxënësin/nxënesen________________________________________ regjistruar
pranë I.C. Saluzzo klasa __________ shkolla _____________________

FREKUENTIMI I SHKOLLЁS
Në mënyrë të veçantë,prindi (ose ai që mban përgjegjësi)deklaron:
- që është në dijeni për masat për mospërhapjen e infektimeve që janë në fuqi për
ditën e sotme;
- që fëmija, ose një pjestar i familjes me të cilën jeton nuk është në karantinë ose më
saktë nuk është pozitiv me COVID-19;
- që çdo ditë të masi temperaturën e fëmijës para se ky i fundit të shkojë në
shkollë dhe ta mbajë në shtëpi nëse ajo është 37. 5 apo më e lartë, ose në
prani të shenjave të tjera si dhimbje fyti,bllokim hundësh, konjuktiviti (skuqje
dhe infektim i syve),humbje të shijes dhe nuhatjes, ose ardhja nga zona me
rrezikshmëri të lartë ose takimi me njerëz pozitiv në 14 ditët e fundit e të tjer.;
- duhet të telefonojë menjëherë shkollën dhe të komunikojë që ky nxënës do të
mungojë për arsye shëndetësore, kjo për të mbajtur nën kontroll shtimin e
mungesave;
- të jetë i vetëdijshëm dhe të pranojë në rastin kur fëmija ka temperaturë 37.5 ose
më të lartë ose në raste shënjash nga të lart përmëndurat ose kur femija ka qënë në
kontakt me njerëz positiv të marri masa të menjëhershme për venien në izolim të
fëmijës, të vijnë menjëherë të marrin fëmijën nga shkolla dhe të vihen urgjentisht në
kontakt me mjekun e familjes ose me mjekun pediatër;



-që është njoftuar në mënyrë të hollësishme nga shkolla për të gjitha rregullat,
organizimin si dhe për rregullat e pastërtisë dhe shëndetit, për të mos lejuar
përhapjen e infektimit nga Covid-19;
-që nuk mund të hyjnë në ambjentet shkollore gjatë zhvillimit të mësimit apo gjatë
kohës që femijët janë në shkollë, lejohet hyrje vetëm në raste urgjente;
-të mbahet parasysh që vetëm njëri nga prindërit apo kujdestari ligjor ka të drejtë të
shoqërojë fëmijën në ambientet e brëndëshme të shkollës por jo në klasë,duke
respektuar të gjitha rregullat përfshirë dhe përdorimin e maskës (nga ana e të
rriturit), pëgjatë gjithë kohës që do të qëndrojë në ambjentet e saj;
-që të shënojë 1 ose 2 veta që mund të marrin nxënësin nga shkolla;
- ti lënë shkollës adresën e tyre të e-mailit që të komunikojnë si në formë të shpejtë
dhe të sigurt, ashtu edhe në raste të mbylljes së shkollës në mënyrë të papritur;
-të sigurohet që në ditët dhe kohën që femija kalon jashtë shkolle të mbajë qëndrim
korrekt duke u ruajtur dhe respektuar masat kundër infektimit nga virusi duke dhënë
keshtu mundësi shkollës që të qëndrojë e hapur;
-të jetë i vetëdijshëm që në momentin e fillimit të aktiviteteve rreziku i infektimit është
gjithmonë i pranishëm edhe në rastet kur ndiqen të gjitha rregullat, për këtë arsye
është e nevojshme një bashkëpunim dhe një respektim në mënyre të
jashtëzakonshme të të gjitha rregullave të ruajtjes, higjenës dhe dizinfektimit edhe
jashtë shkollës;
-për të bërë të mundur hyrjen e rregullt,të evitohet grumbullimi jashtë shkollës mbas
orarit të mësimit;
-në rastin kur fëmija rezulton positiv me Covid-19,para se të bëhet i mundur rikthimi
në klasë duhet të mbërrijë çertifikata nga zyrat e higjnës (SISP) që garantojnë
tamponin negativ.Kjo në mënyrë absolute kur jemi në shkollë;
-duhet të komunikojë nëse ka ndryshime;
-ka të drejtën të informohet mbi të gjitha proçedurat e organizimit shkollor si dhe në
mënyrë të veçante për rregullat higjenike kundër përhapjes së Covid;
-jep garanci për higjenizimin e klasave, siç është parashikuar në bazë të ligjeve në
fuqi të shkruara në Protokollin 21 të 14/08/2021;
-furnizon mjetet e nevojshme për igjenizimin gjatë qëndrimit në shkollë
-jep ndihmë psikologjike edhe për prindërit, për të luftuar problemet

b)MЁSIMI NЁPMJET INTERNETIT
Mësimi do të zhvillohet nga shtëpia në kompjuter sipas asaj që është
vendosur dhe miratuar nga Istituto Comprensivo Saluzzo.
Në rast urgjence shëndetësore, epidemi,do të bëhet mësim në shtëpi në
kompjuter.
Mësimi nëpërmjet kompjuterit këkon një ribashkëpunim më të
hollësishëm, deri në detaje ndërmjet shkollës dhe familjes.
Shkolla mer përsipër të:



-të zhvillojë mësimin nëpërmjet kompjuterit sipas planit të organiazuar
dhe miratuar nga Instituto Comprensivo Saluzzo, të vetëdijshëm që jo të
gjitha familjet kanë në dispozicion të gjitha mjetet teknologjike të
nevojshme dhe që përsa i përket kopështit është e nevojshme ruajtja e
marrëdhënies edukuese edhe pse në largësi (LEAD);
-të zhvillohet në një orar të caktuar që ndihmojë familjet dhe nxënësit që
të ndajnë kohën e shkolles (punës) nga ajo familjare;
-të komunikojnë me çdo familje nëpërmjet e-mailit të prindërve; për
njoftime urgjente dhe zyrtare,nëpërmjet kanalit të shkolles në internet
(siti);
Familja merr përsipër të:
-të lexojë vazhdimisht njoftimet në faqen e shkollës në internet,të lexojë
gjithmonë e-mailin;
-të nxitin nxënësin të bëhet pjesmarrës në aktivitetin shkollor që mbahet
në internet;
-të kontrollojë që të respektohen rregullat për privatësinë.

Firmosja e kësaj marrëveshje i detyron palët të respektojnë më së miri
rregullat
Saluzzo ____________________

Prinderit/Kujdestari/Ata që ushtrojnë kujdesin në vënd të prindërve
__________________________
__________________________

Drejtoresha e shkollës
dott.ssa  Leda ZOCCHI

kjo marrëveshje do të ruhet në sekretarinë e Istituto Comprensivo
Saluzzo duke u kujdesur për respektimin e privatësisë e të dhenave
vetjake, deri në përfundimin e gjendjes së jashtëzakonshe të pandemisë
mjeksore.


