
 
 
 
 

PROTOKOLLI I PUNES NE KLINIKEN DENTARE 

SIPAS EKSPERIENCES ITALIANE 
Marcello Chiozzi (Autori) 

 
MENAXHIMI I FAZES SE EMERGJENCES NGA 

COVID-19 NE KLINIKAT DENTARE 
 

 
 

Manual  informues  dhe trajnues për të gjithë operatorët 

e klinikes dentare 

 

 

 
 
 

Titulli: Menaxhimi i fazës së urgjencës nga Covid-19 në klinikat dentare. Manual për informim dhe trajnim për të gjithë 
operatorët e klinikave dentare 
Ky vëllim është prodhuar në emër të Shoqatës Kombëtare të Stomatologëve Italianë - Seksioni i Ferrara (ANDI Ferrara), i 
Shoqatës Italiane të Stomatologëve - Seksioni i Ferrara (AIO Ferrara)   

 

  

 

 
 
 
 
 
Të drejtat e autorit: përmbajtja e kësaj vepre të mbrojtur nga e drejta raportohet. Të gjitha imazhet janë në pronësi të autorit. 
Eshte e mundur të përdoren përmbajtjet për aq kohë sa tregohet origjina e tyre. 
Vendi dhe viti i botimit: Copparo (FE) Mars 2020 
 
 
 
 

 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Indeksi: 
 
• Cilët pacientë mund te trajtojme  dhe cilat shërbime mund te ofrojme? 
• Cilët pacientë mund te trajtohen? 
•Cfare shërbimesh dentare mund te kryhen? 
•Rast i dyshimtë 
• Rast i mundshëm 
• Rast i konfirmuar 
• Përkufizimi i "kontaktit të ngushtë" 
• Si dhe kur të klasifikohen pacientët? 
• Rekomandime gjatë praktikës klinike 
 
• Prezantim  
 
• Menaxhimi i dhomës së pritjes 
 
• Menaxhimi i recepsionit ose në çdo rast i zonës administrative 
 
• Masat për të përmirësuar frenimin e përhapjes  se virusit midis operatorëve 
 
• Higjiena e kemishave  dhe rrobave të punës 
 
• Mjete  mbrojtëse individuale (MMI) /(PPE) 
 

 Kapuc per koken 
 

Mburoja të fytyrës dhe syzet mbrojtëse 
 

 Mbulesa këpucësh 
 

 Kemisha njeperdorimshe 
 

Maska kirurgjikale dhe respiratorë të fytyrës 
 

 Doreza njeperdorimshe 

 Propozim për një procedurë të plotë të veshjes duke vendosur dy palë doreza, ne perputhje me nje 
performance  me 
 rrezik të transmetimit të infeksioneve 
 

 Propozim për procedurë të plotë zhveshjeje duke pasur te veshura dy palë doreza dhe ne perputhje 
me nje performance  me 
 rrezik të transmetimit të infeksioneve 

 Mjete  mbrojtëse individuale të rekomanduara në këtë fazë emergjente, duke ndjekur 
difuzioni i koronavirusit të ri, në varësi të vendndodhjes, llojit të veprimtarisë dhe personit në fjalë 
 
Mbrojtja e sipërfaqeve, pajisjeve të punës dhe mjediseve 
 
Përgatitja e fushës operative dhe indikacionet gjatë seancës operative 
 
Sistemimi  i duhur pas një shërbimi dentar 
 
Dezinfektimi i masave  
 
Menaxhimi i mbetjeve 
 
Dezinfektimi i mjedisit 
 
Menaxhimi dhe dezinfektimi i pajisjeve ndihmese  për kryerjen e grafive intraorale 
 
Menaxhimi i instrumenteve rrotullues 
 
Masat paraprake gjatë jetës jashte punës 
 



 
 
 
 
 
 
 

CILET PACIENTE TE TRAJTOJME DHE DHE 

CILAT VEPRIMTARI TE SHPERNDAJME? 

Sqarim: Nje pjese e keshillave jane per fazen 

e emergjences gjate karantinimit dhe nje 

pjese ngelen te vlefshme edhe pas 

karantinimit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Ne situate urgjence dhe gjate karantinimit te pjesshem ose te hapjes graduale cilet paciente te trajtojme? 
 
 
                                                         Pacientët e trajtueshem janë ata që nuk hyjnë në raste të dyshuara, të mundshme ose të 

konfirmuara të infektimit  me SARS-CoV-2. Një përpjekje gjithashtu duhet të bëhet për të përjashtuar 
të gjithë pacientët që kanë pasur "kontakt të ngushtë" me këto subjekte. 

                                                   Cfare sherbimesh dentare mund te kryejme? 
  Duhet të kryejmë vetëm shërbime qe nuk mund te spostohen ose urgjente. Megjithë lirinë dhe 
ndërgjegjen e plotë të secilit dentist, raportohet një listë e akteve mjekësore, të paraqitura në ne 
dokumentin e  Koordinimit Shëndetësor Ndër-rajonal, lehtesisht  të modifikueshem nga autori, i cili 
mund të plotësojë këto kritere: 

 
• gjakderdhje nga shkaqet dentare,  
 
• terapi konservatore dhe endodontike për të lehtësuar dhimbjet te pamenagjueshme nepermjet  
trajtimeve farmakologjike, 
• Heqje e elementeve dentare që shkaktojnë dhimbje, të cilat nuk mund të trajtohen farmakologjikisht,  
ose trauma te cilat nuk mund të trajtohet në ndonjë mënyrë tjetër, 
 
• abscese dhe flegmona me natyre dentare, 
• modifikimi i protezave të levizshme  që shkaktojnë dhimbje, 
 
• dorëzimi i protezave të bëra tashmë, nëse nuk ekzistojnë provizoret, vetëm nëse ka prani 
 të një deficiti serioz funksional. 
 
• trauma dentare nëse shoqërohet me dhimbje ose në rast të ri-implantimit të nevojshëm të dhëmbëve,  
 
• te cementohen proteza fikse te decementuara  vetëm nëse kjo shkakton dhimbje ose kufizim 
 funksional, 
 
• heqja e qepjeve, 
 
• ekstraktimi i elementeve dentare me lëvizshmëri të shkallës III që mund të kundërindikojnë intubimin për ndërhyrje në narkozën 
qe nuk mund te spostohen. 
• te gjitha rastet ortodontike si : shkeputje braketash , shkeputje llastiqesh, shkeputje teli, decementim aparatesh ndihmese. 
 
Periudha e ndermjetme ose hapja graduale 
Keshillohet : 

• te vizitohen dhe te trajtohen jo me shume se nje paciente cdo dy ore per poltron qe ti jepet kohe personelit shendetsor te 
ajrosi ambientet, te dezinfektoje dyshemete, te dezinfektoje poltronat dhe siperfaqet operatore dhe te nderrohet per 
pacientin e ardhshem. 

• rekomandohet nderrimi i mbulesave te poltronave per cdo pacient 

• perdorimi i dezinfektanteve per siperfaqe me indikacion dezinfektim, dekontaminim te paisjeve mjekesore joinvaziv per 
poltrona dhe pajisje dentare dhe mjekesore me specifikim te qarte ne skeden teknike dhe ne adezivin bashkengjitur kunder  
cilave baktere vepron (psh. legionella) ose mikrobakteri (psh. TBC) ose kunder virusit dhe cilit virus dhe ne sa minuta ben 
eleminimin e tyre (psh. HBV,HCV,HIV) 

• dentisteve u rekomandohet te perdorin veshje njeperdorimshe 

• ne sallen e pritjes duhet te jete i ulur vetem pacienti i radhes panvaresisht nga permasat e salles. 

• keshillohet qe gjate periudhes se hapjes graduale dentistet te organizohen me skedimin dhe telefonatat informuese per 
gjendjen shendetsore  gjate periudhes se karantinimit.  
Rast I dyshimte(1) 

Raste  te dyshimta konsiderohen: 
• një person me infeksion respirator akut (fillimi i papritur i të paktën njërit prej simptomave të mëposhtme: (ethe (T ° 37.5), kollë, 
dhimbje të fytit, rrufë, dispne, i ngjashëm me gripin / COVID-19 / pneumoni). 
• Një person që ka kerkuar ose jo shtrimin në spital në 14 ditët para fillimit të simptomologjisë, plotësoi të paktën një nga kushtet e 
mëposhtme: historinë e udhëtimit ose vendbanimin në Kinë ose 
 • kontakt të ngushtë me një rast të mundshëm ose të konfirmuar me infeksionin SARS -CoV-2 ose  
• ka punuar ose frekuentuar një institucion të kujdesit shëndetësor ku kane qene shtruar paciente me infeksion SARS -CoV-2. 
• ekspozime te drejtperdrejta te dokumentuar në territore të tjera kombëtare ose ndërkombëtare me transmetim lokal të SARS-
CoV-2. 
• Njerëzit që kalojnë një rrjedhe klinike të pazakontë ose të papritur, veçanërisht një përkeqësim të papritur përkundër trajtimit 
adekuat, pavarësisht nga vendbanimi ose historia e udhëtimit, edhe nëse është identifikuar një etiologji tjetër që shpjegon 
plotësisht situatën klinike. 



Raste te mundshme(1) 
Konsiderohet rast I mundshem: 

•  një rast i dyshuar, rezultati i të cilit per testin laboratorik te SARS-CoV-2 është i dyshimtë ose jopercaktues duke përdorur 
protokollet specifike te PCR në kohë reale për SARS-CoV-2 në Laboratorët Rajonalë të Referencës të percaktuar ose është 
pozitiv duke përdorur një test pan-koronavirus. 

 
Rast I konfirmuar(1) 
Konsiderohet rast I konfirmuar: 
• një rast me një konfirmim laboratorik të kryer në laboratorin e referuar të Istitutit Superior te Shendetsise  për infeksionin nga 
SARS-CoV-2, pavarësisht nga shenjat dhe simptomat klinike. 
Percaktimi I “kontaktit te ngushte’(1) 
• Profesionisti i kujdesit shëndetësor ose një person tjetër i punësuar në ndihmën e një rasti të dyshuar ose të konfirmuar me COVID 
-19, ose personelit laboratorik të përfshirë në trajtimin e mostrave SARS -CoV-2. 
• Të qenit në kontakt të ngushtë (ballë për ballë) ose në të njëjtin mjedis të mbyllur me një rast të dyshuar ose te konfirmuar nga 
COVID-19. 
 • Të jetosh në të njëjtën shtëpi me një rast te dyshuar ose te konfirmuar me COVID -19. 
• te kesh udhetuar ne avion në të njëjtën rresht ose në dy rreshtat e mëparshëm ose vijues të një rasti të dyshuar ose të konfirmuar 
me COVID-19, shokëve të udhëtimit ose personave të ndihmës, dhe anëtarëve të ekuipazhit të caktuar në seksionin e avionit ku 
ishte ulur rasti ne fjale (nëse rasti ne fjale ka një simptomatologji të rëndë ose ka lëvizur brenda avionit që tregon ekspozim më të 
madh të pasagjerëve, konsideroni të gjithë pasagjerët të ulur në të njëjtën seksion të avionit ose në të gjithë si kontakte të ngushta 
avioni). Lidhja epidemiologjike mund të ketë ndodhur brenda një periudhe prej 14 ditësh para ose pas fillimit të sëmundjes në rastin 
në fjalë 
Si dhe kur te klasifikojme pacientet? 
Në këtë fazë emergjente është e rëndësishme të vazhdohet në të ashtuquajturat treshja para se pacienti të hyjë në kliniken dentare. 
Qëllimi është të trajtojmë vetëm pacientë me sa duket të shëndetshëm që nuk kanë rënë në kontakt me pacientë të sëmurë ose 
potencialisht të sëmurë. Këto hapa janë propozuar: 
 
1) Identifikoni shërbimin e nevojshëm urgjent ose jo të spostueshem. Përndryshe, mos procedoni me programin e takimit në një 
afat të shkurtër. 
 
2) Pyetni nëse ai ka simptoma të një infeksioni akut të frymëmarrjes. Në veçanti, fillimi i papritur i të paktën një nga sa vijon: 
•ethe, temperature (T ° 37.5), 
• kolle, 
•Dhimbje të fytit, 
• rrufë, 
•veshtiresi ne frymemarrje, 
• të ngjashme me gripin / COVID-19 / pneumoni. 
 
3) Një person që ka kërkuar ose jo shtrimin në spital në 14 ditët para fillimit të simptomologjisë, ka përmbushur të paktën një nga 
kushtet e mëposhtme: 
 
• historinë e udhëtimit ose qëndrimit në një zonë (kombëtare ose ndërkombëtare) në rrezik më të madh të transmetimit të 
infeksionit, 
 
•Ose kontakt i ngushtë me një rast të mundshëm ose të konfirmuar të infeksionit SARS -CoV-2, 
 
• ose ka punuar ose ka ndjekur një institucion të kujdesit shëndetësor ku pacientët me infeksion SARS-CoV-2 kane qene te shtruar. 
 
 
4) ekspozim i drejtpërdrejtë dhe i dokumentuar në vendet e tjera me transmetim lokal të SARS -CoV-2. 
 
5) Njerëzit që kalojnë një rrjedhe klinike të pazakontë ose të papritur, veçanërisht një përkeqësim të papritur përkundër trajtimit 
adekuat, pavarësisht nga vendi i vendbanimit ose historia e udhëtimit, edhe nëse është identifikuar një etiologji tjetër që shpjegon 
plotësisht situatën klinike. 
6) Njerëzit, tek te cilet rezultati i testit për SARS-CoV-2 është i dyshimtë ose jopercaktues (rast i dyshuar). 
7) Personat me një konfirmim laboratorik për infeksionin SARS -CoV-2, pavarësisht nga shenjat dhe simptomat klinike (rast i 
konfirmuar). 
Prandaj, propozohet një pyetësor pyetjet e të cilit janë ri-formuluar, në perputhje me propozimet e para nga Shoqata kulturore 
dentare, mbi të gjitha sepse diskriminuesi i origjinës nga Kina erdhi më pak pasi e gjithë territori Italian u konsiderua në rrezik. Shih 
shtojcën 3. 
Këto pyetje, dhe vlerësimi i urgjencës te nderhyrjeve ose pamundesia per spostimin e tyre, 
këshillohet që ta bëjmë atë edhe për pacientët të cilët, për shkaqe të ndryshme, ne kishim planifikuar tashmë dhe nuk i kemi 
spostuar.Eshte gjithashtu e mundur të dërgoni një mesazh SMS i cili, megjithatë, për arsye të dukshme, nuk mund të jetë i plotë. 
propozohet një tekst i shkurtër në Shtojcën 5.  
  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

REKOMANDIME GJATE PRAKTIKES KLINIKE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
Parathenie 

 

Te gjithe keto informacione inserohen ne brendesi te procedurave normale mbi kontrollin e infeksionit ne dentistri qe 
perdorim normalisht. Pra nuk trajtohen ketu te gjithe aspektekimet dhe kapitujt te kesaj dege te rendesishme por vetem ato qe 
kane te nevojshme disa modifikime ose ato qe eshte e rendesishme te rikujtohen sepse lidhen direct me pandemine  e re.  

 

Menaxhimi I salles se pritjes 

 
  

 
• Eshte  e rëndësishme që asnjë shoqerues të mos jete në dhomën e pritjes. Prandaj, është e 
nevojshme t'i ftoni ata të dalin jashtë, apo në çdo rast, bazuar në vendndodhjen e klinikes, te mos 
rrine në mjedise pa njerez ose shumë të vogla ose pa shkëmbim ajri. 
 
• Të gjithë operatorët duhet, edhe kur të presin në dhomën e pritjes, të veshin PPE(MMI) të 
përshtatshme (të paktën doreza dhe maskë kirurgjikale) dhe në çdo rast të mbajnë distancën prej të 
paktën 1 metër nga pacientët dhe / ose personat shoqërues. 
 
• Nëse nuk është bërë më parë ose kohët e fundit (2 ditët e fundit, d.m.th. koha minimale për 
shfaqjen e simptomave të mundshme), vazhdoni me një trajtim për të identifikuar një pacient të 
mundshëm i cili është i sëmurë ose i sëmurë potencialisht. 

 
 
• Fto pacientët të lajnë duart. Mundesisht me solucione me baze alkooli për të shmangur ndotjen e banjës të dedikuar për 
pacientët. Në çdo rast, edhe në banjë, lini një dezinfektues duarsh jo sapun. Te  përdorin vetëm peceta njeperdorimshe dhe ti 
hedhin ato pas çdo përdorimi. Hidhini ato në kontenitorin e duhur duke u siguruar që të mos dalin. 
 
• Lini veshjet dhe çantat në dhomën e pritjes. Nëse kjo nuk është e mundur, vendosini ato në çanta te mbyllura. 
• Mundesisht të lihen dritaret të hapura. 
• Në rast se ka më shumë se një person, dhe nuk është e mundur, ti kerkoni atyre që të largohen nga dhoma e pritjes, këshilloni: 
•te mbajne një distancë prej të paktën një metër nga njerëzit e tjerë, veçanërisht kur kolliten ose teshtijnë, sepse virusi përmbahet 
në pikat e pështymës dhe mund të transmetohet duke marrë frymë në distancë të afërt, 
• mos bisedojne me njëri-tjetrin për të zvogëluar mundësinë e kontaminimit, 
• kujtojini pacientëve të mos prekin gojën, hundën ose sytë me duar të ndotura (ende jo të lara), 
• nëse është e mundur, sigurojuni atyre maska kirurgjikale dhe veshjet e këpucëve, nëse është e mundur, 
• eliminoni kontakte si shtrëngime duarsh ose përqafime, 
 
• kërkojuni atyre që të mos prekin sipërfaqet. Kjo vëmendje e veçantë rekomandohet veçanërisht nëse janë të pranishëm fëmijë. 
Nëse vlerësohet e nevojshme, siguroni dorashka pacientëve, 
• shfuqizimin e përdorimit të telefonave celularë ose pajisjeve të tjera, si një burim i pashmangshëm i kontaminimit, 
• mos harroni të  kolliteni ose teshtini në nje shami njeperdorimshe dhe më pas ta hidhni në kontenitorin  e duhur edhe pas nje 
përdorimi te vetem, duke u siguruar që të mos dalë. Për këtë qëllim, sigurojuni ato pacientëve, nëse nuk kanë një të tillë. Në rast të 
një kollë ose teshtitje, në rast se nuk është e mundur të përdorni shami, vendosni gojën në kthesën e bërrylit ose ne brendesi te 
rrobave. 
• ftojini te pranishmit të lajnë duart, madje disa herë, pas çdo kontakti me pështymën ose mukozën ose sipërfaqet e kontaminuara 
potencialisht. 
• Mos lini revista dhe objekte të tjera "dekorative" ose "përfaqësuese". Gjëja e rëndësishme është që te jene gjerat  thelbësore për 
të qenë në gjendje të dezinfektojmë më së miri. 

• Për këtë qëllim, këshillohet vendosja e informacionit specifik dhe ftimi i pacientëve që ta lexojnë atë. 
Shih shtojcën 2 
  
Menaxhimi i recepsionit ose  zonës administrative 

• Edhe ne zonen administrative, eshte e nevojshme qe te jete vete nje person. 

• Te mbulohen me leter plasmasi stilolapsat,dhe siperfaqet ku mund te jene mbeshtetur pacientet 
ose personeli. 

 
                                                       • ftojini te pranishmit të lajnë duart, madje disa herë, pas çdo kontakti me pështymën ose mukozën                            

ose sipërfaqet e kontaminuara potencialisht.     
•te mbajne një distancë prej të paktën një metër nga njerëzit e tjerë, veçanërisht kur kolliten  ose   

teshtijne 
• eliminoni kontakte si shtrëngime duarsh ose përqafime,dhe bisedimet,vetem aq sa eshte e 

nevojshme per te ulur mundesine e kontaminimit. • Të gjithë operatorët duhet, edhe kur të presin në dhomën e pritjes, të veshin 
PPE(MMI) të përshtatshme (të paktën doreza dhe maskë kirurgjikale)  
• kujtojini pacientëve të mos prekin gojën, hundën, sytë  dhe siperfaqet me duar të ndotura (ende jo të lara). Kjo vëmendje e 
veçantë rekomandohet veçanërisht nëse janë të pranishëm fëmijë. Nëse vlerësohet e nevojshme, siguroni dorashka pacientëve, 

 

• nëse është e mundur, sigurojuni atyre maska kirurgjikale  (e detyrueshme nese i jane nenshtruar anestezise loco regjionale) dhe 
veshjet e këpucëve, nëse është e mundur 



 

• kujtojuni pacienteve të  kolliten ose teshtijne në nje shami njeperdorimshe dhe më pas ta hidhin në kontenitorin  e duhur 
edhe pas nje përdorimi te vetem, duke u siguruar që të mos dalë. Për këtë qëllim, sigurojuni ato pacientëve, nëse nuk kanë një 
të tillë. Në rast të një kollë ose teshtitje, në rast se nuk është e mundur të përdorni shami, vendosni gojën në kthesën e bërrylit 
ose ne brendesi te rrobave. 
 
• Mos lini revista dhe objekte të tjera "dekorative" ose "përfaqësuese". Gjëja e rëndësishme është që te jene gjerat  thelbësore 
për të qenë në gjendje të dezinfektojmë më së miri. 

 

Masat per parandalimin e shperndarjes se virusit ndermjet operatoreve 

Edhe ndermjet  operatorëve dentar, madje edhe në mungesë të pacientëve ose personelit të    

jashtëm, është e nevojshme të zbatohen manovrat normale të kontrollit të infeksionit. Në veçanti: 
• vishni menjëherë veshjet tuaja të punës posa të hyni në kliniken dentare 

 
• Ndani me kujdes rrobat civile nga rrobat e punës, siç përcaktohet nga procedurat normale. 

                                                   higjeno sanitare 
 
• Vishni PPE (MMI) (posaçërisht dorashka dhe maska) edhe gjatë aktiviteteve normale   
administrative jo-klinike. 

 
 

• Vishni PPE(MMI)  të përshtatshme gjatë fazave të dekontaminimit, larjes dhe sterilizimit (të paktën kemishat njeperdorimshe, 
doreza, maskë kirurgjikale, mburoja e fytyrës). 
 
• Lani duart shpesh edhe nëse nuk kryejmë aktivitete klinike sidomos pas çdo kontakti me pështymën, mukozën ose sipërfaqet. 
• Mbani një distancë prej një metër. 
• Në përputhje me motin dhe situatën e motit te ajrosni ambientet 
• Mos harroni të mos prekni gojën, hundën ose sytë me duart tuaja. 
• Eleminoni, madje edhe në mesin e operatorëve, kontakte të tilla si shtrëngime duarsh ose përqafime. 
• Prekni sipërfaqet sa më pak të jetë e mundur. 
• Eleminoni përdorimin e telefonave celularë ose pajisjeve të tjera për arsye jo pune, si një burim i pashmangshëm te 
kontaminimit 
 
• Mos harroni të teshtini ose kolliteni në një facolete njeperdorimshe dhe më pas ta hidhni në kontenitorin  e duhur edhe pas nje 
përdorimi te vetem, duke u siguruar që të mos dalë. Në rast të kollës ose teshtitjes, në rast se nuk është e mundur të përdorni 
shami, vendosni gojën në kthesen e bërrylës ose ne brendesi te rrobave. Ndryshoni maskën, dhe çdo PPE(MMI), nëse 
kontaminohet. 

                                                                           Higjiena e kemishave dhe rrobave të punës 

     

Puna e dentistit kërkon që përdorimi i veshjeve të përdoret vetëm brenda klinikes dentare.  
Megjithëse rreziku i transmetimit është i papërfillshëm, veçanërisht nëse, siç rekomandohet, gjatë 
fazave aktive, kemi veshje të disponueshme, rrobat i nënshtrohen ndotjes dhe përfaqësojnë një 
burim të mundshëm të mikroorganizmave patogjenë. Mos harroni se ato nuk duhet të përdoren 
jashtë mjedisit të punës dhe, në një fazë emergjente siç është ajo që është objekt i këtij shkrimi, larja 
rekomandohet pas çdo dite pune ose në çdo rast që konsiderohet e përshtatshme. 

 
Pëlhurat e disponueshme në treg janë të shumta (p.sh .: gabardinë, saten, Jersey….). Materialet e të cilat mund te 
përdorim mund të jetë: mëndafshi, fibra artificiale ,fibra sintetike si poliestër, pambuk, viskozë, lesh ose kombinime të 
ndryshme. Preferohen pëlhura dhe materialet që na lejojnë të ruajmë integritetin e produktit edhe pas larjes së përsëritur, e 
cila është e rehatshme për lëvizje dhe që lejon rehati të mirë në përgjithësi dhe djersitje të përshtatshme. Prandaj preferohet 
pambuku. 
Transporti i veshjeve të përdorura në vendin e punës duhet të bëhet në një paketim (lloj qese) të përdorur për kete qellim dhe 
në çdo rast veç e veç nga objektet e tjera. 
Këshillohet që të lani gjithçka që shfaqet jashtë xhaketës (këmishë, çorape) me hipoklorit natriumi i ndjekur nga një larje ne 
dore dhe / ose larje ne lavatrice (duke përdorur ciklin që siguron temperaturën më të lartë ose në çdo rast jo më pak se 60 ° ) 
duke mos i përzier ato me veshje të tjera. E mësipërmja vlen për rrobat e bardha të pambukut. 
Uniformat ose veshjet e tjera me ngjyra (për ngjyra shumë të errëta si blu) gjithmonë të bëra prej pambuku duhet të lahen me 
dorë me një produkt të përshtatshëm "për ngjyrat" dhe më pas në lavatriçe në 30 ° pa hipoklorit me produkte të përshtatshme. 
Gjithmonë uniformat e pambukut me ngjyra më të buta mund të lahen me lavatrice edhe në 40 °. 
Në përgjithësi, të gjitha rrobat e bardha të pambukut janë të larë me siguri më të madhe për shkak të integritetit të tyre si në 
aspektin e ngjyrës, ashtu edhe në ruajtjen e formës origjinale dhe përfundimeve në krahasim me produktet me ngjyrë dhe me 
një përbërje tjetër përveç 100% pambuk . Hidhni qesen e transportit pas çdo përdorimi. 
 
Larja e liri që përdoret në vendin e punës në rast emergjence (psh. Njollë gjaku ose pështymë në një pjesë të veshjes së 
laboratorit) duhet të bëhet pas protokollit të mëposhtëm: 
• dezinfektoni menjëherë sipërfaqen e kontaminuar, 
• nëse është e mundur, hiqni rrobën menjëherë, në përputhje me ndërhyrjen dhe vetëm me doreza, duke u kujdesur që të mos 
ndotni lëkurën, 
• pastroni nën ujë të ftohtë të rrjedhshëm derisa copa të hiqet vizualisht, 
• lagni pjesën e prekur me 5% hypochlorite natrium ose dezinfektues të tjerë të përshtatshëm. 
 



 
Mjetet e mbrojtjes individuale  (MMI) 

Një pajisje mbrojtëse individuale, e referuar si "PPE" (MMI), nënkupton çdo pajisje që synohet të vishet dhe mbahet nga 

punëtori në mënyrë që ta mbrojë atë nga një ose më shumë rreziqe që mund të kërcënojnë sigurinë ose shëndetin e tij në punë, si 

dhe çdo plotësues ose aksesor i destinuar për këtë qëllim (neni 74 paragrafi 1 i Dekretit Legjislativ 81/08). 

Rrobat e zakonshme të punës dhe uniformat që nuk synojnë posaçërisht për të mbrojtur sigurinë dhe shëndetin e punëtorit (neni 

74, paragrafi 1, letra një Dekret Legjislativ 81/08) siç janë kemishat  nuk përbëjnë PPE. 

Pajisjet mbrojtëse personale të përdorura në stomatologji (mburoja të fytyrës dhe syzet mbrojtëse, dorezat, maskat, mbulesat e 

këmbëve, kufjet, kemishat njeperdorimshe) kanë qëllimin e dyfishtë për të mbrojtur operatorin dhe pacientin nga rreziku i 

kontaminimit  ndër-individuale dhe mjedisore. Indikacionet, specifike për këtë emergjencë, më poshtë janë një adaptim i disa 

dokumenteve të hartuara nga Istituto Superiore I Shendetsis, të Shoqatës Italiane të Higjienës dhe Mjekësisë Parandaluese dhe 

Shëndetit Publik, të rimodeluara në lidhje me realitetin tonë të profesionistëve të pavarur dentar, të cilët më poshtë, I 

përmbledhin: 

• ne duhet të përpiqemi të trajtojmë vetëm pacientë pa simptoma të respiratore acute.Në thelb vetëm pacientë të shëndetshëm. 

• Ne duhet t'i kufizojmë procedurat tona vetëm në shërbime urgjente dhe jo të spostueshme. Pra, aktet mjekësore që parashikojnë 

një aerosol të kontrollueshëm si rrjedhoje. Performancat e vetme të pranueshme që prodhojnë aerosole janë ato të një natyre 

konservatore ose endodontike. Në këtë rast, përdorimi i digës së gomës është i detyrueshëm. 

• Duke pasur parasysh madhësinë mesatare të klinikes, nuk është e mundur  të ruhet një distancë prej të paktën një metër midis 

operatorëve. 

• Përsëri si një konformacion strukturor pasues i vendeve tona të punës, nuk është gjithmonë e mundur të dallohen fushat 

operative (ku kryhet performanca )në lidhje me zonat administrative. Shumë shpesh të njëjtët operatorë merren me të dy 

procedurat me vështirësinë e duhur për të përshtatur rrobat e tyre. 
   
Kufjet 
           Në dispozicion komercial në TNT ose pambuk. Këto të fundit janë ripërdorshme. Në këtë fazë, ata që janë te indikuara 
jane ato me TNT njeperdorimshe. Miratoni llojin e kufjes që konsiderohet më i përshtatshmi për performancën që do të kryhet, 
pra ai që është sa më mbulues.  
Kur duhet te vendosen? Ne kete faze te emergjences duhet te vendosen nga te gjithe operatoret shendetsor dentar cdo here 
qe parashikohen pikeza peshtyme ose aerosol qe permbajne gjak ose peshtyme, ose material organike nga pacienti per 
nderhyrjet kirurgjikale  ne paciente me patologji infective ose kontagjoze, paciente jobashkepunues. Keshtu qe cdo here qe 
kryhet nje nderhyrje dentare ose, edhe pse jo operator, kur hyhet ne nje dhome ku po kryhet nje nderhyrje. Te vendoset ne 
menyren me te puthitur te mundshme  ne koke duke mbledhur ne brendesi floket dhe duke ndaluar daljeneshte gjithmone i 
keshilluar perdorimi.  
Kur mund te mos vendosen? 
 
Mund te mos vendosen kur nuk ka presence te pacienteve, edhe gjate oreve te punes,kur nuk 
parashikohet prodhimi I aerosolit.  

Ashtu sic eshte shkruar ne parathenie duke pase parasysh dimensioned e mesme te klinikave  ne te cilat nuk eshte e mundur 

nje distance te pakten nje meter ndermjet operatoreve, nuk eshte e mundur te ndahen zonat operative me ato administrative. 

Shumë shpesh të njëjtët operatorë merren me të dy procedurat me vështirësinë e duhur për të përshtatur rrobat e tyre. 

Keshillohet gjithmone perdorimi. 

Kur duhet te eleminohen? 
Mos perdor kufjen dhe nderroje nese: 

•  nese ka shenja demtimi ose vrima, 

•  nese eshte ndotur edhe pas nje perdorimi te limituar  
• eshte e nevojshme te nderrohet pas cdo nderhyrje qe ka prodhuar sterkala 
Vendi I ruatjes 
Duhet te ruhen ne vende te thata, ne temperature te pershtatshme, kurre afer burimeve te nxehtesise ose nen rrezet e diellit. 
Duhet te ruhen ne menyre te tille qe te mos kontaminohen gjate nderhyrjeve dentare (psh: ne sirtare).  
Ndalohet  : 
Te preket kufja me doreza te perdorura.  
Si duhet te hiqen? Duhet te hiqen me doreza te reja pra asnjehere me doreza te perdorura. Heqim kufjen duke e kapur nga lart 
ose ne zonen posteriore. Kurre ne pjesen e perparme qe eshte me e kontaminuar. Duhet te hidhen ne kontenitorin e mbetjeve 
te demshme. Hiqini pa prekur lekuren ose floket.  
 
 
 
 

 

JO JO PO 

 

1



Mbrojtese per fytyren dhe size mbrojtese 

Punëtorët e ekspozuar ndaj rrezikut të prekjes se syve për shkak  të copëzave ose materialeve të nxehta të djegese, 

kaustike, gërryese ose gjithsesi të dëmshme, duhet të pajisen me syze, mbrojtese fytyre ose ekran të përshtatshëm (Shtojca VIII e 

Dekretit Legjislativ 81/08). ato janë: 

• syze, 

• syze maskë, 

• syze mbrojtëse kundër rrezeve lazer, ultravjollcë, infra të kuqe, rrezatimit të dukshëm, 

• mburojat e fytyrës.  
Kur duhet te vendosen mbrojtesit e fytyres? Ne kete faze te emergjences duhet te vendosen nga te 
gjithe operatoret e shendetit dentar cdo here qe parashikohet prodhimi i sterkalava ose aerosolit qe 
permban peshtyme ose gjak , ose gjithsesi materiale organike te pacientit, per nderhyrje kirurgjikale, 
me paciente me semundje infektive ose kontagjioze, paciente jobashkepunues. Keshtu qe cdo here qe 
kryhet nje nderhyrje dentare ose, edhe pse jo direkt operator, kur hyhet ne nje dhome ku po kryhet nje 
nderhyrje. Vendosen para vendosjes se dorezave, ne menyre qe te perputhen mire me profiling e 
kokes duke u munduar te mbulojme edhe maskerinen. Eshte I keshilluar gjithmone perdorimi.   
Kur duhet te vendosen syzet?  Ne kete faze te emergjences duhet te vendosen cdo here qe parashikohet 

prodhimi i sterkalava ose aerosolit qe permban peshtyme ose gjak , ose gjithsesi materiale organike te 

pacientit, per nderhyrje kirurgjikale, me paciente me semundje infektive ose kontagjioze, paciente 

jobashkepunues Keshtu qe cdo here qe kryhet nje nderhyrje dentare ose, edhe pse jo direkt operator, 

kur hyhet ne nje dhome ku po kryhet nje nderhyrje, me prodhim sterkalash, dhe nuk eshte e mundur te 

mbahet nje meter distance nga pacienti. Eshte I indikuar perdorimi, edhe ne zevendesimin e mbrojteses se 

fytyres gjate pastrimit te ambjentit ose gjate fazave te larjes dhe dezinfektimit te mjeteve te punes ose 

mjeteve te riperdorshme. 

Ose gjatë fazave administrative sa nuk është e mundur të ruhet distanca prej një metri midis 

operatorëve.Vishni ato përpara se të vishni dorezat (nëse janë të vetme) ose dorezën e dytë (nëse 

dyfish) në mënyrën më aderuese të mundshme në kasetë kraniale, duke u përpjekur të mbuloni edhe 

maskën.Sidoqoftë, gjithmonë rekomandohet përdorimi edhe ne rastet që nuk tregohet shprehimisht e 

mburojave te fytyrës. 
 
Kur duhet te vendosen syzet mbrojtese per driten halogjene? Ato duhet të vendosen nga të gjithë 
profesionistët e shëndetit dentar sa herë që ndodhen brenda një dhome ku mund të ketë ekspozim 
ndaj rrezatimit optik artificial. Në këtë fazë rekomandohet të mbivendosni gjithashtu mburojën e 
fytyrës, ose të përdorni vetëm ato nëse trajtimi bëhet me një digë gome dhe pa përdorimin e mjeteve 
dinamike që prodhojnë aerosole. Hiqini ato me doreza të pastra ose nga një operator i tretë. Në 
stomatologji këto rrezatime optike prodhohen nga: 
• pajisje lazer. 
• Llamba fotopolimerizuese led 
• Llamba fotopolimerizuese me dritë halogjene. 
• Llamba plazmatike 
Kur mund te mos vendosen syzet ose mbrojteset e fytyres?  
Mund të mos vendosen kur nuk ka prezencë të pacientit, madje edhe në zonat operative, kur nuk është i parashikuar ekspozimi 
ndaj aerosoleve dhe është e mundur të ruhet distanca prej të paktën një metër nga njerëzit e tjerë (përfshirë operatoret e tjerë 
dentarë),kur nuk jeni në fazën e pastrimit të mjedisit ose gjatë larjes dhe dezinfektimit të pajisjeve të punës ose pajisjeve të 
ripërdorshme. 
Kur duhet te eleminohen? 

•  nese ka shenja demtimi ose vrima, 

•  nese eshte ndotur edhe pas nje perdorimi te limituar 

• Cdo here  qe verehet e nevojshme.  
Vendi I ruajtjes 
 
Ato duhet të ruhen në një vend të thatë, në një temperaturë të përshtatshme, kurrë afër burimeve të nxehtësisë ose nën 
rrezet e diellit. Ato duhet të ruhen në atë mënyrë që të mos mund të ndoten gjatë procedurave dentare (p.sh. në sirtarë). 
Ndalohet : 

• Te preken mbrojtesit faciale ose syzit me doreza te perdorura, 

• Te perdoren mbi paciente mbrojtese faciale ose size te padizinfektuara sic duhet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Si duhet te hiqen mbrojteset e fytyres dhe syzet? 
  
Ata duhet të hiqen me doreza të reja, kështu që kurrë doreza te perdorura ose me duar të zhveshura. Kapni fashon elastike të 
pasme ose, në mungesë, pjesën më të largët nga zona e përparme (pra, në mënyrë të pashmangshme më të kontaminuara). 
Mundesisht  me nje dorë te vetme për sa kohë që kjo nuk sjell rrezik të bjerë. Nëse jo, kapni me të dy duart. Rrotulloni kokën 
përpara duke u kujdesur që të mos hiqni kufjet. Shmangni prekjen e sipërfaqes së përparme. 
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Si duhet te dizinfektohen? Pasi të hiqen, ato duhet të vendosen në peceta 

njeperdorimshe. Pastroni me një pastrues të veçantë duke spërkatur 
përmbajtjen në një pecetë absorbuese njeperdorimshe ose në vetë PP E 
(MMI), duke e lënë atë të veprojë sipas udhëzimeve të prodhuesit. Pastroni 
ato në të gjitha pjesët e tyre dhe rikalonisic duhet me një leter të lagur dhe 
thajeni. Hidhni pecetat në kontenitorin e mbeturinave speciale për rrezik 
infektiv.  
Mbuluesit e kepuceve 

 
Kur duhet te vendosen?  
Në këtë fazë emergjence ato duhet të vishen nga të gjithë profesionistët e shëndetit dentar sa herë që parashikohet prodhimi i 
sterkalave ose aerosoleve që përmbajnë gjak ose pështymë ose në çdo rast material organik të pacientit, për nderhyrje 
kirurgjikale, me pacientë me patologji të njohura infektive ose ngjitëse, pacientë që nuk bashkëpunojnë. Pra, çdo herë kur 
kryeni një shërbim dentar ose, edhe nëse jo direkt operatorët, kur hyni në një dhomë ku po kryhet një nderhyrje. 
Sidoqoftë, përdorimi rekomandohet gjithmonë.  
Kur mund te mos vendosen? 
 
Mund të mos vishen kur nuk ka prezencë të pacientit, madje edhe në zonat operative, nuk ka ekspozim ndaj aerosolit dhe ju jeni 

në një zonë të klinikes ku nuk kryhen manovra klinike, ose të gjitha mjediset e punës vetëm pasi të jenë sanifikuar si duhet. 

Duke pasur parasysh ato që shkruhen në hyrje me referencë të veçantë për madhësinë mesatare të klinikave, nuk është gjithmonë 

e mundur të dallohen zonat operative (ku kryhen nderhyrjet) në lidhje me zonat administrative dhe shumë shpesh vetë operatorët 

merren me të gjitha procedurat me vështirësinë e përshtatjes se veshjeve të veta rekomandohet gjithmonë perdorimi. 

Kur duhet te eleminohen?  
Mos perdorni te njejtat mbulesa per kepucet dhe nderrojini nese: 

•  nese ka shenja demtimi ose vrima, 

•  nese eshte ndotur edhe pas nje perdorimi te limituar 

• Cdo here  qe verehet e nevojshme, keshtuqe te pakten ps cdo nderhyrjeje qe ka sjelle perhapje te piklave. 
 

 Vendi I ruajtjes 

Ato duhet të ruhen në një vend të thatë, në një temperaturë të përshtatshme, kurrë afër burimeve të nxehtësisë ose nën 
rrezet e diellit. Ato duhet të ruhen në atë mënyrë që të mos mund të ndoten gjatë procedurave dentare (p.sh. në sirtarë). 
Ndalohet :  
Ndalohet te preken mbulesat e kepuceve me doreza te perdorura 

Si mund te hiqen?  
Duhet te hiqen me doreza te reja do me thene kurre me duar te zhveshura. Te hiqen pa prekur pjesen e kthyer nga jashte duke 
I rrotulluar rreth vetes.Pjesa nga ana e kepuces duhet te jete ne pjesen e jashtme. Duhet te hidhen menjehere ne nje 
kontenitor mbetjesh special me rrezik infektimi.  
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Kemishat njeperdorimshe  

Ne shitje ka kemisha njeperdorimshe sterile ose jo sterile 
 

Kur duhet te vishen? Në këtë fazë emergjence ato duhet të vishen nga të gjithë profesionistët e shëndetit dentar sa herë që 
parashikohet prodhimi i sterkalave ose aerosoleve që përmbajnë gjak ose pështymë ose në çdo rast material organik të 
pacientit, për nderhyrje kirurgjikale, me pacientë me patologji të njohura infektive ose ngjitëse, pacientë që nuk bashkëpunojnë. 
Pra, çdo herë kur kryeni një shërbim dentar ose, edhe nëse jo direkt operatorët, kur hyni në një dhomë ku po kryhet një 
nderhyrje. 
Sidoqoftë, përdorimi rekomandohet gjithmonë. 
Kur mund te mos vishen? 
 

Mund të mos vishen kur nuk ka prezencë të pacientit, madje 

edhe në zonat operative, nuk ka ekspozim ndaj aerosolit dhe ju 

jeni në një zonë të klinikes ku nuk kryhen manovra klinike, ose 

të gjitha mjediset e punës vetëm pasi të jenë sanifikuar si 

duhet. 

Duke pasur parasysh ato që shkruhen në hyrje me referencë të 

veçantë për madhësinë mesatare të klinikave, nuk është 

gjithmonë e mundur të dallohen zonat operative (ku kryhen 

nderhyrjet) në lidhje me zonat administrative dhe shumë 

shpesh vetë operatorët merren me të gjitha procedurat me 

vështirësinë e përshtatjes se veshjeve të veta rekomandohet 

gjithmonë perdorimi. 

Kur nuk duhet te perdoren me?  

Mos I perdorni me kemishat ose nderrojini nese: 
 

•  nese ka shenja demtimi ose vrima, nese I eshte prishur 
forma ose  eshte ndotur  

• Cdo here  qe verehet e nevojshme, keshtuqe te pakten ps 
cdo nderhyrjeje qe ka sjelle perhapje te piklave. 
 
Come indossare un camice senza l’aiuto di un altro operatore?  
• Operatori duhet ta marre kemishen duke u perpjekur ta 

kape vetem nga nje kend 

• Duhet te futen krahet pa prekur pjesen e brendshme. 
Duke u ndihmuar me kryqezimin e kraheve. 

• Ne cdo rast te mos preket pjesa e jashtme. 

• Te nxirren duar duke u ndihmuar ne menyre te alternuar, 
me parakrahun e djathte mbi te majtin dhe anasjelltas.Te lidhen lidheset duke prekur vetem pjeset ekstreme, domethene 
ato qe nuk dalin ne pjesen e perparme. 

 

Vendi I ruajtjes 

Ato duhet të ruhen në një vend të thatë, në një temperaturë të përshtatshme, kurrë afër burimeve të nxehtësisë ose nën rrezet 
e diellit. Ato duhet të ruhen në atë mënyrë që të mos mund të ndoten gjatë procedurave dentare (p.sh. në sirtarë). 
Ndalohet :  
Ndalohet te preken mbulesat e kemishat me doreza te perdorura 
 
si duhet te hiqen? Duhet te hiqen me doreza te reja do me thene asnjehere 
doreza te perdorura.hiqet me delikatese duke e rrotulluar rreth vetvetes dhe per 
poshte. Mos prekni me doreza pjesen e jashtme potencialisht te 
kontaminuar.Duke filluar nga shpatullat pastaj krahet. Ato duhet të hidhen 
menjëherë në kontenitorin e mbeturinave të veçanta të rrezikut infektiv. Hiqini 
ato pa prekur rrobat poshte . 

 

NO SI 
 

OPERATORE 

     

                                         

   SI TE VESHIM NJE KEMISHE NJEPERDORIMSHE ME 

NDIHMEN E NJE OPERATORI TJETER 



Maskerina kirurgjikale dhe respiratoret facial 
Me siguri se nder Mjetet Mbrojtese Individuale ( MMI ) që në këtë periudhë kane qenë shkaku per konfuzion janë maskat, më 

se shumti për shkak të vështirësisë së gjetjes së tyre. Maskat e përdorura normalisht në fushën 
dentare përputhen me standardin Evropian EN 14683: 2005, i cili specifikon kërkesat e prodhimit 
dhe performancës dhe metodat e provës për maskat mjekësore të 
destinuara për të kufizuar transmetimin e agjentëve infektivë ndërmjet 
pacientëve dhe stafit klinik. Një mburojë për fytyrën mund të shoqërohet me 
maskën. Këto maska janë një pajisje mjekësore që mbulon gojën, hundën dhe 
mjekrën duke siguruar një barriere për të minimizuar transmetimin e 
drejtpërdrejtë të agjentëve infektues dhe mbrojtëse perkundrejt  ciflave, 

cerkave, materialeve të nxehtë,materialeve kaustikë, korrozive ose gjithsesi materiale të dëmshme. Maskat kirurgjikale 
klasifikohen në dy lloje (I dhe II) bazuar në efikasitetin e filtrimit bakterial; për më tepër, secili tip ndahet më tej në bazë të 
faktit nëse maskat janë rezistente ndaj spërkatjes apo jo (IR dhe IIR). 
Pajisjet e tjera mbrojtëse janë respiratorët e fytyrës (facial) që përdoren normalisht në departamentet që trajtojnë sëmundjet 
infektive, në industrinë e përpunimit të metaleve, kimikateve, minierave, ndërtimeve, ushqimit 
dhe artizanatit, ku aerosolet dhe grimcat e pluhurit të imët shpesh janë të padukshme në ajrin qe 
inspirojme (frymemarrje), janë të rrezikshme  për shëndetin. Këto ndahen në tre klasa mbrojtëse: 
FFP1, FFP2 dhe FFP3. Funksioni i tyre mbrojtës është Standard evropian sipas EN 149. Këto quhen 
"gjysmë maska filtruese kundër grimcave ose maska për pluhur të imët". Sigla FFP qëndron për 
"filtrimin e pjesës së fytyrës" (filtering face piece). Maskat respiratore të klasës së mbrojtjes FFP1 filtrojne të paktën 80% të 
grimcave që gjenden në ajër deri në një madhësi prej 0.6 μm. Maskat respiratore të klasës së mbrojtjes FFP2 filtrojnë të paktën 
94% të grimcave që gjenden në ajër deri në një madhësi prej 0.6 μm. 
Maskat respiratore te klasës së mbrojtjes FFP3 ofrojnë mbrojtjen maksimale të mundshme nga ndotja e ajrit të frymëmarrjes, 
me një humbje totale prej 5% maksimal, dhe një mbrojtje prej të paktën 99% nga grimcat me dimensione deri në 0,6 μm 
Kur duhet të vishen maska kirurgjikale? 
Këtu është sigurisht një listë jo-shteruese: 
• gjatë marrëdhënieve shoqërore, pra kur pranojmë njerëz në dhomën e pritjes, 
• kur trajtoni procedurat administrative me pacientin, 
• gjatë të gjitha fazave të sanimit të mjedisit, 
• gjatë fazave të dekontaminimit, larjes dhe sterilizimit të pajisjeve të ripërdorshme, 
• menaxhimi i mbeturinave mjekësore, 
• edhe kur nuk ka pacientë, por vetëm operatorë, pasi nuk është e mundur të ruhet distanca prej të paktën një metër,  
• gjatë vizitave të thjeshta dentare me pacientë që nuk janë në raste të dyshuara, të mundshme ose të konfirmuara të ngjitjes 
me SARS-CoV-2 dhe gjithashtu përjashtojnë të gjithë pacientët që kanë pasur "kontakt të ngushtë" me këto subjekte, 
• sa herë që nuk është e mundur të ruhet distanca prej të paktën një metër. 
 
Kur të përdorni respiratorët e fytyrës: 
Këtu është sigurisht një listë jo-shteruese: 
• nëse do të trajtonim pacientë të dyshuar, të mundshëm ose të konfirmuar nga infektimi SARS-CoV-2 ose 
në çdo rast pacientët që kishin "kontakt të ngushtë" me këto subjekte, 
• kur duhet të kryejmë procedura që përfshijnë aerosole për një ekspozim më shumë se 15 minuta dhe / 
ose jo të mbrojtura nga sistemet e tjera të ruajtjes (p.sh. diga e gomës). 
Mos përdorni maska kirurgjikale dhe ndryshojini ato: 
• nëse ka shenja të veshin, të shpuar ose ndryshuar në formë, 
• për më shumë se 1 orë, 
• nëse padyshim është i ndotur pas përdorimit edhe të kufizuar, 
• sa herë që vlerësohet e nevojshme. 
Ndalohet: 
• te ulesh ose te ngresh maskeriat pasi jane veshur e menyre qe te zbulosh gojen ose hunden 
• ti perkulesh ose ti mbeshjellesh, 
• ti aresh e qafe ose vetem ne nje vesh, 
• te ruash maskeriat e perdorura, 
• te ruash maskeriat e paperdorura e zona te dryshme nga kutia e tyre origjinale ose ne zarfe te bera gati 
per perdorime te tjera (psh : kit implantologjie o chirurgjie), 
• te prekesh maskerinat me doreza te perdorura, 
• te perdoresh tek pacientet maskerina te paperdorura per veprimtari te tjera ose paciente te tjere. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Vendi i ruajtjes 
Duhet të ruhen në një vend të thatë, në një temperaturë të përshtatshme, kurrë afër burimeve të nxehtësisë ose nën rrezet e 
diellit. Duhet të mbahen në atë mënyrë që të mos mund të ndoten gjatë shërbimeve dentare (p.sh. në sirtare). 
Kur nuk mund të vishen maska kirurgjikale? 
Kur nuk kryhen procedura klinike apo procedura te ndërlidhura, në zona jo operative, në zona të rezervuara vetëm për 
personelin, gjatë kryerjes së procedurave administrative ose kontabilitetit, me kusht që të ketë sigurinë se pacienti ose 
shoqeruesi  nuk prekin sipërfaqet dhe është e garantuar distanca prej të paktën një metër. Duke pasur parasysh atë që 
shkruhet në hyrje me referencë të veçantë për dimensionet mesatare të klinikave për të cilat nuk është e mundur të ruhet një 
distancë prej të paktën një metër midis operatorëve, nuk është gjithmonë e mundur të bëhet dallimi i zonave operative (ku 
kryhen procedura) në lidhje me zonat administrative dhe shumë shpesh të njëjtët operatorë kujdesen për të gjitha procedurat 
me vështirësinë vijuese të përshtatjes së veshjes së tyre, megjithatë ne gjithmonë ju rekomandojmë përdorimin e veshjeve. 
Si të vendosen respiratorët facial 
Vishni respiratoret e filtrimit FFP3 ose FFP2 duke u përpjekur të mos prekni pjesën e përparme, por vetëm rripat elastikë dhe 
buzët e respiratorit. Më parë modeloni klipin e hundës. Poziciononi elastikun e poshtëm nën veshë dhe elastikun e sipërm mbi 
qafe. Pasi të vishet, modeloni më tej klipin në formën e hundës. Kryeni testet e rrjedhjes duke bllokuar  valvulën e nxjerrjes.  
Vendosni duart tuaja në skajet e fytyrës dhe merrni frymë brenda. Nëse ndjeni që ka rrjedhje ajri riformoheni respiratorin sipas 
fytyrës tuaj. Duke pasur parasysh mungesën e këtyre lloj maskash, për të ruajtur integritetin e tyre, është e mundur të 
mbivendosni një maskë kirurgjikale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si të hiqni respiratoret facial 
Hiqeni maskerinen duke kapur së pari duke kapur llastikun e poshtem dhe më pas atë të sipërm. Hiqeni atë duke ulur kokën 
përpara duke pasur kujdes që të mos prekni sipërfaqen e përparme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Doreza njeperdorimshme 
Pa pretenduar se tregohemi shterues per argumentin, produkte të ndryshme janë në dispozicion në treg: doreza sterile ose jo-
sterile të disponueshme. Materiale si latex, nitrile, neoprene, vinyl. Mund të kenë një sipërfaqe të jashtme të lëmuar ose mikro 
të ashpër, të trajtuar me llak silikoni që rrit rehatinë dhe butësinë e tyre. Brenda ato mund të jenë të veshura me sasi të 
ndryshme të pluhurit të cilat duhet të jenë në përputhje me standardet e Farmacope-së Ndërkombëtare (USP), substancave 
hidratuese, sipërfaqes së kloruar ose veshjes së brendshme të poliuretanit, i cili lehtëson veshjen e tyre. 
Kur duhet të vishen dorezat?  
Gjithmonë. Në këtë fazë, dorezat më mire te ishin dopio gjatë cdo lloj veprimtarie. 
Pastaj hiqni MMI-te e  tjera, më mirë nëse keni përdorur një dezinfektues në doreza, dhe së fundi 
palën e parë të dorezave. 
Kur nuk mund të vishen dorezat? 
Per aq sa nuk kryhen procedurat klinike apo procedurat e ndërlidhura, në zona jo operative, në zona 
të rezervuara vetëm për personelin, gjatë kryerjes së procedurave administrative ose kontabilitetit, 
me kusht që të ketë sigurinë se pacienti ose shoqeruesit nuk prekin sipërfaqet dhe distanca është e 
garantuar të paktën një metër. Duke pasur parasysh atë që shkruhet në hyrje me referencë të 
veçantë për dimensionet mesatare të klinikave për të cilat nuk është e mundur të ruhet një distancë 
prej të paktën një metër midis operatorëve, nuk është gjithmonë e mundur të bëhet dallimi i zonave 
operuese (ku kryhet performanca) në lidhje me zonat administrative, shumë shpesh vetë operatorët 
merren me të gjitha procedurat me vështirësinë e duhur për të përshtatur veshjen e tyre, megjithatë 
ne gjithmonë rekomandojmë përdorimin e tyre. Në këto raste, edhe vetëm një pale. 
Kur duhet të eleminohen? 
• tregojne shenja qe jane veshur, të shpuara ose ndryshuar formë, 
• për më shumë se 2 orë, 
 • nëse padyshim është e ndotur pas përdorimit edhe të kufizuar, 
• sa herë që vlerësohet e nevojshme. 
Vendi i ruajtjes 
Duhet të ruhen në një vend të thatë, në një temperaturë të përshtatshme, kurrë afër burimeve të nxehtësisë ose nën rrezet e 
diellit. Duhet të mbahen në atë mënyrë që të mos mund të ndoten gjatë procedurave dentare (p.sh. në sirtarë). 
Ndalohet: 
• prekja me doreza gjithçka që nuk është rreptësisht e nevojshme për shërbimin dentar (p.sh.: mos prekni flokët, krahët....). 
Nëse është e nevojshme, hiqni dorezat dhe zëvendësojini me të reja, 
• kryqezoni krahët pasi të jenë veshur dorezat. Mbajini duart pak mbi bel, 
• ruajtja e dorezave te përdorura tashmë, 
• ruajtja e dorezave të papërdorura në zona të ndryshme nga paketimi i tyre origjinal ose nga zarfet e përgatitur siç duhet për 
përdorime të tjera (p.sh .: implantologji ose komplet kirurgjie), 
• te prekni maskat, veshjet apo MMI-të e tjera me doreza të përdorura tashmë, 
• përdorimi tek pacientët vetem doreza që nuk përdoren për aktivitete të tjera ose për pacientë të tjerë. 
Rregullat e sjelljes kur përdorni doreza: 
• mos vendosni unaza, byrzylyke dhe orë ndërsa punoni, 
• carjet ose gërvishtjet duhet të jenë të mbuluara para se të vishni doreza, 
• thani duart siç duhet (kurrë mos i lini të lagura), 
• alternoni antiseptikët (rreziqet e sensibilizimit), 
• përdorni krem zbutës dhe mbrojtës në fund të ditës, 
• mbajini thonjtë e shkurtër dhe të pastër, 
• është thelbësore të lani duart plotësisht me teknikë të përshtatshme dhe pastrues antiseptik para dhe pasi të keni veshur 
doreza. 
Si të vishni doreza sterile 
Operatori jo-steril hap zarfin që përmban dorezat (zakonisht gjenden brenda një zarfi tjetër) dhe ia kalon operatorit steril i cili 
duhet ta kapë zarfin e brendshëm në një qoshe. Ai e mbështet duke e hapur në një sipërfaqe. 
Pasi të nxirren dorezat, duart duhet të prekin vetëm anën e brendshme të dorezës ndërsa dora me dorezë duhet të prekë 
vetëm pjesën e jashtme të dorezës se anes tjeter. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JO PO PO 

Si të vishni doreza të dyfishta (2 pale) 

Doreza e parë  duhet të mbulojë plotësisht mëngën e perpareses nje perdorimshe dhe rrjedhimisht lëkurën. Nëse 

veshja është veshur pas dorezave, e para mund të jetë edhe nën mëngë, por vetëm nëse një tjetër doreze vihet 

siper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vishni dorezën e dytë vetëm pasi të keni, në të dy duart, të parën, duke u siguruar që ato të përputhen mirë me 

njëra-tjetren.     

      

      

      

  

      

   

 

Si duhet të hiqen dorezat?  

Duhet të hiqen duke qenë të kujdesshëm për të mos prekur lëkurën ose mëngën e veshjes nje perdorimshe. Nëse 

keni doreza të dyfishta, përpiquni të mos prekni dorezën e brendshme. 

Nëse padyshim të kontaminuar, grisur, prerë, shpuar ose kur të gjykohet e përshtatshme, para se t'i hiqni ato, 

dezinfektoni pjesën e jashtme të dorezave me ndihmën e një operatori tjetër. Kjo është sa i përket palës se parë 

ashtu edhe se dytes te dorezave. Përdorni ose një dezinfektues në një pecete ose spray.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pala e parë e dorezave, nëse nuk është i kontaminuar dhe i 

pademtuar mund të përdoret për vazhdimin e zhveshjes. Hiqeni dorezën e parë duke pasur kujdes që të mos ndotni 

lëkurën. Hidhni doreza dhe pecetat në kontenitorin e mbetjeve me rrezik të veçantë infektiv. 
 
 

 



Propozim për një procedurë të plotë të veshjes, të veshur me dy palë doreza, në pritje të një procesi me rrezik të 
transmetimit të infeksioneve 
Procedura e veshjes së paraqitur i referohet dokumenteve të shumta kombëtare dhe ndërkombëtare. Në veçanti, ato të 
hartuara nga Qendra Evropiane e Parandalimit dhe Kontrollit të Sëmundjeve të përshtatura me realitetin tonë ku ne nuk 
trajtojmë pacientë simptomatikë ose potencialisht të tillë. Eshtë ajo që rekomandohet për trajtimin e pacientëve në këtë fazë 
emergjente. Fazat gjithashtu mund të ndryshohen por gjëja e fundit që duhet të vishni është pala e dytë e dorezave. Referojuni 
edhe shpjegimeve individuale të paraqitura më parë për secilën MMI. 
 
 
 
 
 
 
Hapi 1. Pasi të vendosni sendet personale (unaza, rrathë, orë ...) në një enë të veçantë, të mos 
ekspozuar ndaj ndotjes, e cila mund të rrezikojë efektivitetin e MMI, vazhdoni me një larje të 
saktë të duarve. Dhe qëndroni me veshjene punës, dhe këpucët e përshtatshme, të përdorura 
vetëm brenda zyrës dentare.  
 
 
 
             
           
          
          
    
 
 
 
 
 
Hapi 2. Vendoseni kapucin jo të endur duke u siguruar që është i butë dhe që flokët të mos 
dalin. Nëse janë shumë të dendur ose të gjata, pasi t'i keni grumbulluar dhe kapur me bisht, 
është e mundur t'i poziciononi ato nën veshjen e punes. 
 
 
 
 
 

                                      
 
 

 
 
 
 
 
Hapat 3 dhe 4 Vendosni mbeshtjellesit e kepuceve. Më pas, nëse gjatë këtyre hapave të parë, ju keni prekur 
pa dashje dyshemenë, ose në çdo rast sipërfaqet e kontaminuara, lani duart përsëri. Pastaj vishni palën e 
parë të dorezave dhe mbajini duart para pa prekur asgjë. Qëllimi është që të trajtohen pajisjet e rradhës me 
doreza pasi do te preken MMI që mund të hyjnë në kontakt me pacientët (veshjet  e disponueshme 1 
perdorimshe), MMI e cila pavarësisht se është dezinfektuar mund të ketë potencialisht një ngarkesë 
mikrobike (viziere ose syzet mbrojtëse) dhe maskati, sanitarizimi i sipërfaqes së jashtme të të cilave duhet të 
ruhet sa më shumë që të jetë e mundur.  
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Hapi 5. Vishni perpareset 1 perdorimshe. Perdor metodën 
më të përshtatshme bazuar në faktin nëse veshja është 

sterile apo jo. 
. 

 
 
 
  
 
Hapi 6. Vendoseni mbi fytyrën masken faciale FFP3 ose FFP2, duke u përpjekur të mos prekni pjesën e përparme, por vetëm brezat elastikë 
dhe buzë. Modeloni së pari klipin e hundës. Poziciononi elastikun e poshtëm nën veshë dhe elastikun e sipërm mbi qafe. Pasi të visheni, 
modeloni më tej klipin në formën e hundës . Kryeni testet e rrjedhjes duke bllokuar valvulën e nxjerrjes. Nxirrni fryme  thellë.Vendosni duart 
tuaja në skajet e fytyrës dhe merrni frymë brenda maskes. Nëse duhet të ndjeni që ka rrjedhje  ajri riformuloni masken sipas fytyrës tuaj. 
Duke pasur parasysh mungesën e këtyre lloji të maskave, për të ruajtur integritetin e tyre, është e mundur të mbivendosni një maskë 
kirurgjikale.           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hapi 7. Vishni syzet ose mburojën e fytyrës. Ekrani 
rekomandohet qartë pasi është më mbrojtës. 
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Hapi 8. Kontrolloni integritetin e palës së parë të dorezave dhe vendosni ato me 
madhësi të duhur derisa të mbuloni menget. Sigurohuni që janë të veshur siç 
duhet. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
. 
 
 
 

Propozim për procedurë të plotë zhveshëse, ku jane veshur dy palë doreza, dhe pas një procedure me rrezik të transmetimit 
të infeksioneve 
Procedura e zheshjes e paraqitur i referohet dokumenteve të shumta kombëtare 
dhe ndërkombëtare. Në veçanti, ato të hartuara nga Qendra Evropiane e 
Parandalimit dhe Kontrollit të Sëmundjeve të përshtatura me realitetin tonë ku ne 
nuk trajtojmë pacientë simptomatikë ose potencialisht të tillë. Eshte ajo që 
rekomandohet për trajtimin e pacientëve në këtë fazë emergjente. Përvec veshjes, 
nuk rekomandohet të modifikoni hapat e ndryshëm. Sigurisht që ekziston rreziku i 
larte i transmetimit të infeksionit . 
 
Hapat 1 dhe 2. Para fillimit të heqjes së MMI, operatori, ndoshta me ndihmën e 
një vëzhguesi, kontrollon integritetin e të gjitha pajisjeve (mungesa e prerjeve, 
çarjeve ose ndotjeve të dukshme). Nëse nuk janë, dezinfektoni zonat e ndotura me 
një pecete dezinfektuese ose spray. Nëse është e nevojshme, këshillohet që të 
dezinfektoni pjesën e jashtme të palës së parë të dorezave.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hapi 3. Hiqni palën e parë të dorezave.      
 

Ato duhet të hiqen duke qenë të kujdesshëm për të mos prekur lëkurën ose mëngën 
e veshjes njeperdorimshe.                                

Mundohuni t'i rrotulloni në mënyrë që pjesa e jashtme e dorezës të mos mund të 
ndotet. 
Ose eliminohen menjëherë, ose është e mundur t'i mbani me pëllëmbën e dorezës 
tjetër të kontaminuar dhe t'i mblidhni së bashku. 
Nëse dorezat e brendshme janë të grisura, të shpuara,  të ndotura ose potencialisht 
të kontaminuara, dezinfektoni sipërfaqen e jashtme dhe zëvendësojini ato me të 
tjera. Përndryshe ju mund të vazhdoni me zhveshjen duke përdorur palën e parë të 
dorezave       

 

    
 

     
 

 
 
 
 
Hapi 4. Hiqeni ekranin ose syzet. Kapni lidhset elastikë të 
pasëm ose, në mungesë, pjesën më të largët nga zona e 
përparme (në mënyrë të pashmangshme më të 
kontaminuaren). Mund të jetë me një dorë për aq kohë sa kjo 
nuk përfshin rrezik të rënies te mjeteve. Nëse jo, kapini me të 
dy duart. Perkulini kokën përpara duke u kujdesur që të mos 
hiqni kapucin gjithashtu. Shmangni prekjen e sipërfaqes së 
përparme. Në rast vështirësie, ose në çdo rast kur është e 
mundur nga pikëpamja organizative, i hiqi nepermjet një 
operatori tjetër. Pasi të jenë hequr,  duhet të vendosen në 
pëlhurat nje perdorimshe në mënyrë që të mos ndotin 
sipërfaqet dhe të vazhdojnë me fazat e dezinfektimit.  
 

    
 

  

    
 

           PO                                                                                                        JO 



Hapi 5. Hiq perparesen nje perdorim duke pasur parasysh që është 

padyshim një pajisje e kontaminuar, veçanërisht nëse procedura 

përfshin një aerosol të rëndësishëm. Hiqet me kujdes duke e 

mbeshtjell ne vetvete. Mos e prekni sipërfaqen e jashtme të 

kontaminuar nga dorezat. Filloni nga supet pastaj nga krahët. Duhet 

të hidhen menjëherë në enën e mbeturinave të veçanta të rrezikut 

infektiv. Hiqini pa prekur rrobat nen te. Nëse është e mundur, merrni 

ndihmë nga një person tjetër i cili do të heqë perparsen, pasi të keni 

zgjidhur ose keputur lidheset e pasme, duke u përpjekur të mos 

prekni pjesën e jashtme.  

 

 

Hapi 6. Ndryshoni dorezat dhe hiqni maskën duke kapur fillimisht lidhesen e poshtme dhe më pas atë të sipërme. 

Hiqeni  duke ulur kokën përpara duke pasur kujdes që të mos prekni sipërfaqen e përparme.Nëse planifikoni ta 

ripërdorni , mbeshteteni ne peceta nje perdorimshe në mënyrë që të mos ndotni sipërfaqet. Nëse jo, vendoseni në 

enë të mbeturinave mjekësore të veçanta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hapi 7. Hiqni mbeshtjelleset e këpucëve pa 

prekur pjesën që drejtohet nga jashtë, duke i 

mbështjellur . Pjesa ne këpucë duhet të dalë 

jashtë. Duhet të hidhen menjëherë në enën e 

mbeturinave të veçanta të rrezikut infektiv. Eshtë 

një veprim që duhet të bëhet nga operatori. 

 

 

 

 

 

Hapi 8. Hiqeni kapucin duke e kapur nga lart ose në zonën e pasme. 

Asnjëherë në pjesën e përparme pasi ka më shumë të ngjarë të jete 

kontaminuar. Ato duhet të hidhen menjëherë në enën e mbeturinave 

të veçanta të rrezikut infektiv. Hiqini pa prekur lëkurën ose flokët. Mos 

harroni të dezinfektoni çdo kapëse flokësh të dukshme. 

 

 

 

 

Hapi 9. Hiq dorezat. Ato duhet të hiqen duke 

qenë të kujdesshëm që të mos prekin lëkurën 

dhe menjëherë te hidhen në enën speciale për 

mbeturina. 

 

 

 

 



 

Pajisjet mbrojtëse personale të rekomanduara në këtë fazë emergjente, pas përhapjes së koravirusit të ri, në varësi të 
vendndodhjes, llojit të aktivitetit dhe personit në fjalë 
 
Ky informacion është përgatitur, duke e përshtatur atë me realitetin e një klinike dentare, pas indikacioneve të dhëna në 
veçanti në këto dokumente: 
• Raporti ISS Covid-19 nr. 2/2020 "Indikacione të përkohshme për një përdorim racional të mbrojtjeve për infeksione SARS-
COV-2 në aktivitete shëndetësore dhe socio-shëndetësore (ndihmë për subjektet e prekur nga COVID-19) në skenarin aktual të 
emergjences SARS-COV-2" 
• Indikacionet INAIL 2020 "COVID-19 dhe mbrojtja e punonjësve shëndetësorë" 
Eshtë e dobishme të specifikoni që, në këto dokumente, si në të tjerët, indikacione janë dhënë duke marrë parasysh trajtimin e 
pacientëve me patologji të konfirmuar ose të dyshuar se kanë infektuar me koronavirusin e ri, të cilin ne nuk duhet ta 
trajtojmë. 
Nuk ka indikacione të qarta lidhur me pacientë të tjerë që mund të mos jenë simptomatikë në kohën e trajtimit tek ne. Prandaj, 
ne duhet të konsiderojmë, në këtë fazë emergjente, të gjithë pacientët me rrezik. Në veçanti, procedurat që përfshijnë 
aerosole, veçanërisht nëse nuk është e mundur të vedosni digen dhe procedura është më e gjate se 15 minuta (pas së cilës 
rreziku konsiderohet më i madh). 
Indikacionet e mëposhtme duhet të konsiderohen si një udhëzues, përfaqësojnë mendimin e lirë të autorit, dhe duhet të 
përshtaten me realitetin e gjithesecilit me marrëveshje të ndërsjellë ndërmjet punëdhënësit dhe punonjesve me kontributin e 
nevojshëm të figurave të caktuara për sigurinë siç përcaktohen me Dekretin Legjislativ 81/08 siç janë RSPP dhe RLS. 

PER PACIENTET 

Ne sallen e pritjes 

Pacienti asimptomatike dhe bashkepunues  Mbeshtjelleset e kepuceve 

Pacienti simptomatike bashkepunues ose jo Maske kirurgjikale,doreza, mbeshtjelleset e kepuceve 

 

Zona e punes 

Pacienti asimptomatike dhe bashkepunues Mbeshtjelleset e kepuceve 

Pacienti simptomatike bashkepunues ose jo doreza, mbeshtjelleset e kepuceve 

Pacienti i cili duhet të kryejë prova  të protezave të 
lëvizshme. Prandaj edhe pacienti  duhet të kryejë manovra 
të sakta të pershtatjes se protezes 

doreza, mbeshtjelleset e kepuceve 

 

Zona administrative ose gjithsesi e fazen e largimit  

Pacienti asimptomatike dhe bashkepunues mbeshtjelleset e kepuceve 

Pacienti simptomatike bashkepunues ose jo Maske kirurgjikale,doreza, mbeshtjelleset e kepuceve 

Pacienti i nenshtruar anestezise lokale/regjionale Maske kirurgjikale,doreza, mbeshtjelleset e kepuceve 

   
                                                                               PER OPERATORET 

SALLA E PRITJES DHE/OSE NE FAZEN E PRANIMIT 

Me paciete asimptomatike dhe bashkepunues te ruhet 
gjithsesi distaca e te pakten 1 meter 

Asnje MMI 

Me paciente qe nuk njohim, paciente asimptomatike dhe 
bashkepunues kur nuk eshte e mundur te ruajme distancen 
prej 1 metri 

Maske kirurgjikale,doreza 

 Pacienti simptomatike bashkepunues ose jo Maske kirurgjikale,doreza 

 

ZONA ADMINISTRUESE OSE GJITHSESI NE FAZEN E LARGIMIT  

Me paciete asimptomatike dhe bashkepunues te ruhet 
gjithsesi distaca e te pakten 1 meter 

Asnje MMI 

Me paciente qe nuk njohim, paciente asimptomatike dhe 
bashkepunues kur nuk eshte e mundur te ruajme distancen 
prej 1 metri 

Maske kirurgjikale,doreza 

Pacienti simptomatike bashkepunues ose jo Maske kirurgjikale,doreza 

Pacienti i nenshtruar anestezise lokale/regjionale Maske kirurgjikale,syze/viziere, doreza 

 
 
 



 
 

Zonat e klinikes pa paciente dhe pasi eshte pastruar. Edhe ne fazen e pergjithshme te rregullimit 

Nqs eshte e mundur te ruhet distanca e perhershme prej 1 
metri 

doreza 

Nqs nuk eshte e mudur te ruhet distaza prej 1 metri Maske kirurgjikale,doreza 

 

Gjate fazes se pastrimit, dezifektimit dhe sanitarizimit te abmientit 

Pavaresisht nga lloji i pacietit te trajtuar Maske kirurgjikale,doreza , viziere/syze, mbeshtjellese 
kepucesh 
 

 

Zona e sterilizimit 

Pavaresisht nga lloji i pacietit te trajtuar Maske kirurgjikale,doreza , viziere/syze, mbeshtjellese 
kepucesh, veshje 1 perdorimshe 

 

Paciete qe nuk beje pjese tek rastet e dyshuara, te mudshem ose te kofirmuar nga infektimi SARS-CoV-2 dhe nuk 
konsiderohen as subjekte qe kane pasur nje kontakte te ngushte 

Vizita stomatologjike Maske kirurgjikale,doreza , viziere/syze, mbeshtjellese 
kepucesh, veshje 1 perdorimshe 

 

Paziete qe beje pjese tek rastet e dyshuara, te mudshem ose te kofirmuar me infektim nga SARS-CoV-2 dhe jane 
gjithashtu te konsideruar paciente qe kane pasur kontakte te ngushte  
 

Vizita stomatologjike Respiratore Facial te pakte FFP2,  doreza, syze/ viziere, 
perparese 1 perdorimshe, kapuce, mbeshtjellese 
kepucesh 

 
 

Paciete qe nuk beje pjese tek rastet e dyshuara, te mudshem ose te kofirmuar nga infektimi SARS-CoV-2 dhe nuk 
konsiderohen as subjekte qe kane pasur nje kontakte te ngushte 

Procedura me pak se 15 min dhe qe nuk prodhojne 
aerosol 

Maskerine kirurgjikale ose respiratore FFP2 ( zgjedhja te 
behet ne baze te procedures dhe izolimit te mudshem ),  
doreza 1 pale ose 2 pale, syze/ viziere, perparese 1 
perdorimshe, kapuce, mbeshtjellese kepucesh 

 

Paciete qe nuk beje pjese tek rastet e dyshuara, te mudshem ose te kofirmuar nga infektimi SARS-CoV-2 dhe nuk 
konsiderohen as subjekte qe kane pasur nje kontakte te ngushte 

Procedura me shume se 15 min dhe qe nuk prodhojne 
aerosol 

Me mire respiratore facial FFP2 ose maskeria 
kirurgjikale ( zgjedhja te behet ne baze te 
procedures dhe izolimit te mudshem ),  doreza 1 
pale ose 2 pale, syze/viziere, perparese 1 
perdorimshe, kapuce, mbeshtjellese kepucesh 
 

 

Paciete qe nuk beje pjese tek rastet e dyshuara, te mudshem ose te kofirmuar nga infektimi SARS-CoV-2 dhe nuk 
konsiderohen as subjekte qe kane pasur nje kontakte te ngushte 

Procedura qe prodhojne aerosol Respirator facial  FFP3, doreza 2 pale, syze/viziere, 
perparese 1 perdorimshe, kapuce, mbeshtjellese 
kepucesh 
 

 

Paziete qe beje pjese tek rastet e dyshuara, te mudshem ose te kofirmuar me infektim nga SARS-CoV-2 dhe jane gjithashtu te konsideruar paciente qe kane 
pasur kontakte te ngushte  
 

Te gjitha procedurat stomatologjike pervec vizites ose te bashkebisedimeve 
te pergjithshme kur eshte e mudur te ruhet distanca prej 1 metri 

NUK DUHET TE TRAJTOHEN NE KLINIKE STOMATOLOGJIKE. 
Sepse nuk kemi MMI te pershtatshme, ne dhe personeli yne nuk jemi te 
trajnuar ne menyre te pershtatshme per fazat e veshjes dhe te zheshjes, 
shpesh here nuk kemi nje vend te pershtatshem per kete faze te 
redesishme dhe nuk jemi ne gjendje te menaxhojme eleminimin e 
mbetjeve qe duhet te trajtohen dhe eleminohen si material i infektuar i 



kategorise B (UN3291 
 

Mbrojtja e sipërfaqeve, pajisjeve të punës dhe mjediseve 

Për të parandaluar, ose të paktën të zvogëluar mundësinë e ndotjes së mjedisit, pajisjeve dhe sipërfaqeve të punës, 
mbuloni gjithçka që është e mundur me filma transparentë (polietileni).  
Në përgjithësi lini sa më pak objekte të jetë e mundur. Për shembull, jepet një listë e asaj që duhet të mbulohet. 
1.  poltroni: 
•    kordonet 
•    tubat terminal e aspiratoreve pasi të keni                       
vendosur rakorduesin dhe kanjulen e aspirimit   
•   sipërfaqja mbajtese te tabakave 
•   tavoleten e dentistit dhe tastierën e kontrollit te  poltronit dhe 
dorezën 
•   tastierë e kontrollit të bordit të asistentit 
•   llamba e polimerizimit pa parandaluar ventilimin normal të saj 
2. Grafia me rreze X: 
•   distanciatori  dhe koka radiologjike 
•   telekomanda 
3. Dorezat e mobiljeve duhet të jenë të mbuluara. 
4. Për mjediset në përgjithësi 
•  mbuloni të gjitha dorezat e dyerve dhe dritareve 
•  çelsat 
•  çezmat 
•  Telefonat 
•  Shpërndarëset e sapunit  
Përgatitja e fushës operative dhe indikacionet gjatë seancës 
operative 
1) Kur është e mundur është e nevojshme të programoni, përpara 
se të hyj   pacienti, shërbimin që i nevojitet. Sapo të vendoset lloji i aktivitetit mjekësor, përgatitni gjithçka që është e 
nevojshme të përpiqeni të zvogëloni nevojën për të rikuperuar më pas atë që është harruar me rrezikun e ndotjes së 
sipërfaqeve të tjera, si dhe rritjen e kohës së operimit dhe rrezikun e infektimit. Në planin e punës duhet të ketë vetëm ato që 
janë të nevojshme për shërbimin dentar. 
2) Mbuloni shumicën e sipërfaqeve dhe pajisjeve me 
materiale 1 perdorimshe ( film etj). Procedura e mbulimit 
për këto sipërfaqe është më e shpejtë dhe më e sigurt sesa 
pastrimi dhe dezinfektimi. 
3) Përgatitni të gjithë dokumentacionin klinik që  nevojiten 
(shembull: grafite, modelet, pajisjet mjekësore ..). Vetëm 
dokumentacionin e nevojshëm për të shmangur ndotjen. 
Eshte praktikë e mirë për të mbuluar ditarin klinik, 
radiografinë ose në çdo rast gjithçka të ekspozuar duhet te 
mbulohet me një film mbrojtës. 
4) Përgatisni instrumentet dhe lërini ato të mbështjellura 
ose të mbuluara deri në fillimin e shërbimit. 
5) Përgatisni anglat dhe, para secilit pacient, duke ndezur 
turbinat dhe anglat ne menyre te tille qe te dale uji nga 
kordonët, mundësisht në një gotë për të zvogëluar 
përdorimin e peshtymores,  për rreth 20 sekonda. 
6) Pacienti të ulet: 
• shoqëroni pacientin duke i kërkuar që të mos prekë asgjë 
apo edhe gojën e tij. Nëse dyshoni, jepuni  doreza. 
• Ruani palltot, çantat dhe çdo gjë tjetër në një zonë të 
sigurt dhe të mbrojtur. Gjithmonë merren me doreza. 
• Bëni që pacienti të ulet dhe ta përshtasi denjesen me 
karakteristikat e tij antropometrike. 
• Vendosni syzet në një sipërfaqe të mbrojtur nga një pecete 1 perdorimshe 
 
 
 
 
 
 

 
 



• Vendosni mantelinat kur është e mundur pa zinxhir por me lidheset e veta në mënyrë që të ndotni sa më pak të jetë e 
mundur. 
• Nëse indikohet nga dentisti, kërkoni që pacienti të bej një shplarje me 1% të peroksidit të hidrogjenit (një pjesë e peroksidit 
të hidrogjenit me 10 vëllime / 3% dhe dy pjesë  uji) ose me jod-povidoni 1% mund të ketë një efekt në viruset e pranishme në 
zgavrën me gojë të pacientit nëse  kryhen gargare edhe për 30 sek. Më pas një shplarje të mëtejshme me Chlorhexidine 0.2-
0.3% larje të gojës për 1 minutë: Chlorhexidina nuk duket efektive në çaktivizimin e virusit, por është në gjendje të zvogëlojë 
ngarkesën bakteriale në aerosol (17). Nëse është e mundur, mos e përdorni peshtymoren dhe  e aspironi shplaresin e gojës 
direkt nga goja e pacientit. 
• Përdorni digen e gomës, në procedurat që e lejojnë . 

• Siguroni pacientin me një pecete në rast të teshtitjes ose kollës së pakontrolluar. Nëse ndodhë, ndaloni terapinë 

dhe hapni dritaren për të lejuar një pastrim te plote të ajrit. Dezinfektoni sipërfaqet e ndotura  të poltronit. Ndryshoni 

çdo MMI potencialisht të kontaminuar. 

• Vetëm operatorët e nevojshëm duhet të hyjnë në zonën operative gjatë seancës. 



 

Sistemimi i duhur pas një shërbimi dentar 
Sistemimi i zonës operative në fund të një terapie dentare paraqet një veprim kompleks, për të 
cilin është e nevojshme t'i kushtohet një periudhe kohe e përshtatshme, e cila duhet të merret me 
konsideratën e duhur në menaxhimin e kohës për secilin shërbim individual. Koha për t'ju kushtuar 
është kryesisht në funksion te sasisë së materialit dhe pajisjeve të përdorura dhe nga sasia e  
ndotjes. Prania e një personeli të trajnuar, ose më shumë asistentë, padyshim që e bën këtë kohe 
më të shkurtër. Eshtë e nevojshme të ndryshoni dorezat para se të vazhdoni me këtë fazë. 
Ndryshoni të gjitha MMI padyshim të pista ose të demtuara. Përndryshe, vazhdoni me zhveshjen. 
1) Para së gjithash  duhet të lirojme pacientin: 
• hiqni mantelinen, duke u siguruar që asgjë të mos bjerë. 
• Para ngritjes së pacientit, hiqni çdo pengesë (llambë, mbajtësen tabaka ...). 
• Ngrini ngadalë pacientin, duke i kërkuar që të mos prekë vetveten në gojë dhe te lejoje qe te 
levizet. 
• Nëse është e nevojshme, lini që subjekti të lajë duart me perzierje me baze alkooli dhe nëse 
është e nevojshme, për shembull, ne trajtimin e aspekteve burokratike t'i vendosni  doreza. 
• Duke marrë parasysh faktin se pacienti mund të ketë kryer anestezi mund te jete me vështirësi 
në fonacion, me vështirësi më të madhe të përmbajtjes se  rrjedhjes, të pikave të pështymës, 
këshillohet që t’i dorëzohet edhe një maskë, të paktën deri në daljen nga klinika . 
2) Hapni dritaret. 
3) Zhduk të gjitha objektet shpuese dhe të mprehta 
• Fazat e riorganizimit duhet të fillojnë me eliminimin e të gjitha objekteve të rrezikshme. Eshtë 
mirë të vecohen objektet shpuese dhe të mprehta dhe t'i shkëputni ose hiqni  nga mbështetja e 
tyre. 
• Prisini gjilpërën nga fija e sutures të mbetur duke e bërë atë sa më të shkurtër të jetë e mundur. 
Kjo e bën asgjësimin më të lehtë dhe më të sigurt. 
• Hiqni strumentet endodontike dhe instrumentet rrotulluese nga manipolat përpara se të 
shkëputni këtë të fundit nga bashkimi  ose nga mbajtësi. Pasi të keni hequr frezat, irrigoni me uje 
për të paktën 1 minutë në një gotë. Si një metodë parandaluese, është e dobishme të nxirrni ujin 
nga sistemet e tejcimit te fluideve (pa aplikuar angla/kontrangla). Në këtë fazë, ky operacion 
keshillohet, edhe në rastin e manipolave me valvul kundër tërheqjes ose fluksit të ajrit të spray-it 
deri ne ndalimin mjetit dinamik. 
• Hiqni lamen e bisturise duke përdorur pincë specifike. Asnjëherë mos e bëni  me duar. 
• Këshillohet që të trajtohet vetëm një objekt në kohë.  
• Vendosni objektet shpuese dhe të mprehta në enën e përshtatshme mundësisht duke përdorur 
pinceta. 
• Eshtë gjithashtu e mundur të përdorni duart tuaja vetëm nëse objektet janë të mbrojtura në 
mënyrë adekuate (p.sh: gjilpëra rivendosur kapaku). 
• Për të lëvizur objekte të mprehta, gjithmonë përdorni kontenire të përshtatshëm (p.sh .: tabaka) 
dhe ndoshta kurrë duart. 
• Edhe gjatë fazave të dekontaminimit dhe pastrimit është e nevojshme që të gjitha objektet të 
jenë qartë të dukshme për të shmangur mbivendosjet. Në fakt, edhe disa instrumente jo 1 
perdorimshe mund të shkaktojnë lëndime. 
4) Hiqni mbetjet inorganike nga instrumenti (p.sh. cement endodontike, rezine ...) përpara fazës së 
ngurtësimit. Përdorni mjete mekanike ose tretës. 
5) Fikni instrumentet e lëvizshëm të përdorura gjatë procedures dhe hiqni filmin mbrojtës. 
6) Hiq të gjitha filmat mbrojtës. 
7) Hidhni materialin 1 perdorimsh dhe cojeni për hedhje sipas llojit të mbeturinave. Eshtë e 
mundur që të vazhdohet duke vendosur të gjithë materialin 1 perdorimesh së bashku me 
instrumentet e ripërdorshme dhe më pas ta hidhni atë. 
8) Lereni te rrjedhe uje ne peshtymore dhe nga tubi qe mbush goten e pacientit. Siç është shkruar 
më parë, ideali do të ishte të mos e përdorni. 
9) Procedoni me dezinfektimin e përbërësve të njësisë dentare, të pajisjeve dhe sipërfaqeve. 
Ndotja ndodh nga kontakti me duar dhe nga rënia e aerosoleve të shkaktuara nga instrumentet 
rrotulluese. 
10) Procedoni me dezinfektimin e tubit të aspirimit. 
11)Aktivizoni procedurat e dezinfektimit të rrjetit ujor të njësisë me sisteme të vazhdueshme ose 
ndërprerëse. 
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Dezinfektimi i masave 
Në këtë fazë emergjente, është e hipotetizueshme vetëm se mund të merret masa për të bërë 
një protezë provizore, të lëvizshme ose fikse, vetëm nëse në prani të një defekti serioz 
funksional. 
Materialet e mases janë të shumta dhe me karakteristika të veçanta teknike dhe operacionale. 
Materialet silikoni preferohen mbi hidrocolloidet, pasi dezinfektohen më lehtë. 
• Lani masat nën ujë të rrjedhshëm, me hapje të ulët të mesme te rubinetit, duke përdorur 
vetëm ujë të ftohtë menjëherë pas nxjerrjes nga goja e pacientit. 
• Përdorni lavamanet në zonat e operimit. 
• Lani çdo pjesë të masave bollshem pa shkaktuar shtrembërim të masave (p.sh. skajet e 
përgatitjeve protetike) duke u siguruar që nuk ka spërkatje uji jashtë lavamanit (i cili duhet të 
dezinfektohet më pas). 
• Nëse është e nevojshme, përdorni një furçë të veçantë (1 perdorimshe) për të hequr pështymën, gjakun ose mbetjet e tjera 
që mund të çaktivizojnë dezinfektuesin dhe janë të vështira për t'u hequr pasi eshte thare ose 
ngurtesuar masa. Shmangni levizjet në klinike. Dekontaminoni me produktin më efektiv për 
materialin e përdorur. 
Pasi të keni larë dhe dekontaminuar, përgatitni transportin e masave. 
• Vendosni ato brenda një qese dhe më pas në një enë të ngurtë të veçantë. 
• Eshtë e rëndësishme të mos përdorni kunjat, elementë te tjere që mund të jetë shkaktare  
prerjeje ose te kontenierëve që kane nevoje te priten për t'u hapur. 
• Dezinfektoni konteniret e transportit të ripërdorshëm pas çdo përdorimi duke i larë ato me 
pecete nje perdorimshe dhe dezinfektues në të gjitha pjesët e tyre. 
 
Menaxhimi i mbeturinave 
Mbeturinat e kontaminuara që vijnë nga trajtimi i pacientëve me infeksion të konfirmuar ose të dyshuar SARS-
COV-2 duhet të trajtohet dhe asgjësohet si material i infektuar i kategorisë B (UN3291) (20). Normalisht nuk 
duhet te trajtohen në një klinike dentare. Ju kujtojmë se nuk duhet ta trajtojmë këtë lloj pacienti, në mënyrë që 
administrimi i mbeturinave të mos ndryshojë në krahasim me rutinën normale të praktikës dentare, përveç disa 
sjelljeve të kujdesshme. 
Në këtë fazë të pasigurisë është e këshillueshme që të hidhen të gjitha mbeturinat e ngjashme me mbeturinat 
urbane, siç janë pecetat që përdorin pacientët, pecetat nje perdorimshe që ne përdorim në fazat e 
dekontaminimit, gotat e përdorura nga pacientët dhe gjithçka që preket prej tyre ose që ne i përdorim për fazat 
e larjes dhe dezinfektimit në plehrat e pa ndara. Duke pasur parasysh vëmendjen më të madhe  qe ne kërkojmë 
per pastrimin e duarve dhe kontrollin e shpërndarjes të aerosolit  me anë të ajrit (kollë, teshtitje ...) këshillohet 
që gjatë ditës të kontrollohen dhe zbrazni koshat në banjot dhe dhomën e pritjes disa herë.  Kjo gjithashtu duke 
marrë parasysh faktin se pecetat nuk duhet të dalin kurrë nga vetë ena. Për të mbajtur mbeturinat, çdo kove 
duhet të ketë një qese plehrash. Gjithashtu duhet të dezinfektohet të paktën një herë në ditë. Mbeturinat e pa kategorizuara 
duhet të vendosen në të paktën dy qese dhe para se t'i mbyllni ato te sperkaten me dezinfektues. Ndërsa të gjitha produktet 
që janë potencialisht te infektuar , vendosini në kontenierët e duhur për "mbeturina të rrezikshme mjekësorenë me rrezik 
infektiv ”.Gjithmonë mbylleni enën përkohësisht, pasi të keni spërkatur dezinfektuesin mbi të. 
 

 



Dezinfektimi i mjedisit 
Eshtë e nevojshme të mbani të pastra të gjitha zonat e klinikes, përfshirë ato të përcaktuara si jo kritike (p.sh. dhomat e pritjes). 
Në mjedisin dentar, sipërfaqet mjedisore mund të kontaminohen lehtësisht nga prodhimi i aerosoleve me instrumente 
rrotulluese dhe / ose nga strumentat me umtratinguj (aerosolet e imët,  ≤5 mikron , janë efektive në transmetimin e 
patogjenëve. Kjo e bën te domosdoshme dhe thelbësore dezinfektim e plotë i sipërfaqeve të punës (9). 
Sa i përket ajrit, është e rëndësishme të siguroni ajrim dhe ventilim të përshtatshëm të dhomave, duke marrë parasysh edhe 
aktivitetin specifik të kryer në klinike (9). 
Sipërfaqet mjedisore mund të asimilohen me "artikuj jo kritikë" (10). 
Në literaturë ekzistojnë tre pasazhe të njëpasnjëshme që, të aplikuara me vete ose në mënyrë sistematike në sekuencë, sipas 
nevojave, garantojnë një nivel adekuat të higjienës; në rast se ju doni të garantoni një veprim të plotë, secili hap pasues duhet 
të ndjekë atë të mëparshëm (11,12): 
o PASTRIMI  Largimi mekanik i papastërtisë me ujë, me ose pa detergjent.  
o SANIFIKIMI  Metoda që shfrytezon përdorimin e programuar të detergjeteve, për të ulur numrin e ndotësve brenda 

niveleve të sigurta. 
o SANITIZIM  Metoda që shfrytezon përdorimin e dezinfektuesve për të ulur numrin e kontaminueseve brenda nivelit te 

sigurisë. 
Sipërfaqet që mund të kontaminohen me agjentë infektues duhet të jenë subjekt i një procesi të dezinfektimit (sanitizim) 
përveç pastrimit (sanifikim). Ndër sipërfaqet mjedisore është e nevojshme të dallohen ato më të ekspozuara ndaj ndotjes për 
shkak të kontaktit të vazhdueshëm me pacientin dhe sipërfaqeve që përfshijnë një rrezik me të ulët të transmetimit. Sipërfaqet 
e njësisë ku punohet pacienti në fakt janë të kontaminuara me mikroorganizma veçanërisht patogjenë që mund të mbijetojnë 
në mjedis për një kohë të gjatë. Duart e stafit të asistencës përfaqësojnë mjetin e preferuar për transmetimin e patogjenëve 
me origjine edhe nga sipërfaqet mjedisore (9). 
Eshtë shumë e rëndësishme që niveli i rrezikut të ndotjes në sipërfaqe dhe dezinfektimit te sipërfaqeve të vlerësohet sipas 
shpeshtësisë së kontaktit me duart e punonjësve shëndetësorë, afërsinë me pacientin dhe praktikat e ndihmës së kryer,  në 
mënyrë që të ushtrojë parandalim efektive te transmetimit të infeksioneve (9). 
Në këtë fazë emergjence  është e këshillueshme që të vazhdohen me metodat ditore të dezinfektimit të të gjitha ambienteve 
të punës me vëmendje më të madhe për ato në të cilat ne punojmë ose ato në të cilat pacientët qëndrojnë më shumë. 
Përdorni gjithmonë MMI të përshtatshme (të paktën doreza, mbeshtjellese kepucesh, kapuc, syze mbrojtëse dhe maskë 
kirurgjikale). Zonat me rrezik më të madh të ndotjes janë (11): 
• ato të lageshta (lavamanët, rezervuarët e dekontaminimit, aparatet me ultratinguj), 
• të gjitha sipërfaqet që preken (doreza, telefon, çelsa), 
• zonat e kalimit më të madh, 
• sipërfaqet e punës përreth zonës së operimit (raftet, poltroni, pajisjet radiografike etj). 
Një sekuencë operative e përshtatshme për dyshemetë, muret dhe sipërfaqet e jashtme të mobiljeve dhe pajisjeve të një zone 
operative është propozuar më poshtë. Për analogji, e njëjta metodë përdoret për zonat e tjera. 
1) Dezinfektoni llampat, pikturat, njësinë e rrezeve X, diafanoskopin, mbajtësin e gotave, mbajtësin e pecetave dhe gjithçka që 
varet në mur. Objektet që varen në mur që mund të zhvendosen (p.sh. piktura) duhet të pastrohen në një sipërfaqe të sheshtë. 
Kjo është për të shmangur rëniet aksidentale dhe dëmtime te mundshëm. Nëse keni nevojë për një shkallë, duhet të respektoni 
disa rregulla: 
• Shkallët pa mbeshtetese duhet të mbahen nga një person tjetër. 
• Gjatë lëvizjeve anësore askush nuk duhet të jetë mbi shkallë. 
• Shmangni përdorimin e shkallëve që janë tepër të zgjatura përtej planit te 
punes. 
• Shkalla duhet të përdoret vetem nga një person , duke kufizuar peshën e 
ngarkesave që do të transportohen. 
• Ngjitja dhe zbritja duhet të kryhen me fytyrën e kthyer drejt shkallëve. 
2) Dezinfektoni objektet ose orenditë e vendosura në raftet e punës sipas zonës 
dhe rrezikut. Mos harroni se gjithçka që nuk është e nevojshme për shërbimin 
dentar dhe është e mundur ta lëvizni, është më mirë që të mos jetë në sipërfaqet 
e punës, por/ose në një dhomë tjetër ose brenda mobiljes. Eshtë e nevojshme të 
dezinfektohen pajisjet në ato raste kur nuk është e mundur të sterilizohen  ose 
ato pjesë të tyre që preken më shpesh nga operatorët dhe që nuk pastrohen 
lehtë dhe dezinfektohen. Më pas është thelbësore që të mbulohen me film 
transparentë sa më shumë që të jetë e mundur nga këto pajisje pa parandaluar 
ventilimin normal të tyre (p.sh. për llambën e polimerizimit). Asnjëherë mos 
spërkatni dezinfektues direkt në pajisje. 
3) Lëvizni objektet ose pajisjet që janë të mundshme dhe i pastroni, 
dezinfektoni ose pastroni sipërfaqet horizontale. 
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4) Dezinfektoni sipërfaqet vertikale dhe dorezat e  mobiljeve. Nëse është e 

mundur lëvizni mobiljet dhe pastrojeni në të gjitha pjesët e tyre, përfshirë 

ato që nuk ekspozohen normalisht. 

5) Lëvizni edhe orenditë e të cilave normalisht nuk e përdorim pjesën 

horizontale për lartësinë e tyre dhe dezinfektojmë në secilën prej anee. 

6) dezinfektoni mobiljet me rrota, poltronin (te ngritur) dhe uleset. Në 

mënyrë që të dezinfektoni më mirë dhe mbani qëndrimin e duhur, 

vendosni njësitë dentare (poltronin) në pozicionin e mbylljes. 

- vendosni reostatin në pjesën horizontale të karriges duke vendosur 

peceta letre (përdorni gjithmonë produkte 1 perdorimeshe dhe ndryshoni 

ato sipas nevojës); 

- vendosni panelin e kontrollit me perbersit e tij brenda perimetrit të 

kolltukut; 

- llamba pranë instrumenteve. 

Arsyetimi është që t'ju lejojë të pastroni dyshemetë dhe të jeni në gjendje 

të jeni rreth poltronit  pa hasur në pengesë  ose pa shkaktuar dëme në 

vetë pajisjet. 

7) Pastroni rrjetat e mushkonjave me  fshesë me korrent. Nëse është e 

nevojshme, përdorni një furçë. Pastroni kornizën e dritares me letër 

perthithëse të lagur me dezinfektues dhe thajeni gjithmonë me letër 

perthithese 1 perdorimeshe. 

8) Pastroni dritaret e brendshme. Pastroni kornizën me letër perthithëse të 

lagur me dezinfektues dhe thajeni gjithmonë me letër perthithese 1 

perdorimeshe. Pastroni xhamin me një pastrues të përshtatshëm të spërkatur 

në letër perthithese. Pastroni dhe nje tjeter here me letër perthithëse te lagur 

me dezinfektues dhe gjithmonë thajeni me letër perthithese 1 perdorimeshe. 

9) Pastroni radiatorët me letër perthithëse të lagur me dezinfektues dhe thajini gjithmonë me letër perthithese 1 

perdorimeshe. 

10) Pastroni kompjuterin personal dhe aksesorët e tij me letër perthithëse të lagur me ujë dhe gjithmonë thajeni me 

letër perthithese 1 perdorimeshe. Hiqni energjinë elektrike. 

11) Pastroni çdo objekt, pajisje, mjedis të kontaminuar potencialisht. 

12) Në fund, dezinfektoni dyshemetë. 

• Së pari përdorni fshesën ose, më mirë, një fshesë me korrent, pastaj lecka për dyshemetë të lagura me 

dezinfektues te pershtatshem. Mos përdorni produkte gërryes që mund të ndryshojnë sipërfaqen e bazës së poltronit 

dentare dhe mobiljeve. 

• Eshtë e rëndësishme të kaloni me lecka të lagura nje perdorimshe për të hequr mbetjet e dezinfektuesve. 

• Pastroni dhe dezinfektoni duke lëvizur gjithmonë karrige, tavolina ose mobilje të tjera të lëvizshme. 

• Mos rrëshqisni karriget që veprojnë në dysheme të lagështa.Procedura për dekontaminimin e një sipërfaqe të 

kontaminuar nga prania e dukshme e fluideve ose materialit biologjik të pacientit  (11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VEREJTJE PER JETEN JASHTE PUNE 
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Paraqitja dhe sqarimi 
Ky informacion i referohet një situate në të cilën ne dentistët (ose në çdo rast të gjithë punonjësit dhe bashkëpunëtorët tanë) 
nuk duhet të llogaritemi në mesin e pacientëve të dyshuar, të mundshëm ose të konfirmuar me infeksionin covid-19 ose ne nuk 
jemi në kontakt të ngushtë me ta. Nëse nuk do të ishte kështu, ne nuk duhet të shkojme ne  pune dhe të kontaktojmë mjekun e 
familjes, ne numrat specifike per këtë emergjencë specifike. 
Cfarë mund të bëni për të mbrojtur veten gjatë jetës tuaj jashtë pune? (1) 

 
 
• Qëndroni në shtëpi dhe dilni vetëm për nevoja pune, arsye shëndetësore dhe nevoja. Këto 
nevoja duhet të vërtetohen me vetëdeklarim, i cili gjithashtu mund të bëhet menjëherë duke 
plotësuar formularët e siguruar nga forca policore ose të shkarkuar nga Interneti. Shih Aneksin 
4. Një deklaratë e rremë është një krim. 

                           • Lani duart shpesh. Ata duhet të lahen me sapun 
dhe ujë për të paktën 20 sekonda. Nëse nuk ka sapun dhe ujë të 
disponueshëm, mund të përdoret gjithashtu një sanitizues duarsh me 
bazë alkooli 60%. Sillni ne shtëpinë tuaj dezinfektuesit që ne përdorim 
normalisht në praktikën tonë klinike. Larja e duarve eliminon virusin. 
 

•  Shmangni kontaktin e ngushtë me njerëzit, veçanërisht ata që vuajnë nga 
infeksione akute të frymëmarrjes. Mbani të paktën një metër larg nga njerëzit e 
tjerë, veçanërisht kur kolliten ose teshtijnë ose kanë ethe, sepse virusi 
përmbahet në pikat e pështymës dhe mund të transmetohet në distancë të 
afërt. 
 
•  Mundohuni të kufizoni kontaktet edhe me anëtarët e familjes tuaj dhe / 
ose të afërmit, veçanërisht nëse bëhet fjalë për njerëz të moshuar ose që 
vuajnë nga patologji kronike ose me multimorbiditet ose me gjendje të 
imunosupresionit të lindur ose të fituar. Dorëzoni çdo nevojë themelore pa hyrë 
në shtëpinë e tyre. Nëse kjo nuk është e mundur, këshillojini ata të qëndrojnë 
në një dhomë tjetër dhe, më pas, të ajrosin. 
 

• Përdorni peceta njeperdorimshe dhe hidhini ato në një enë 
mbeturinash duke siguruar që të mos dalë 

 
 

• Shmangni të gjitha format e mbledhjes së njerëzve në vende publike ose të hapura për publikun. 
 
• Shmangni përqafimet dhe shtrëngimet e duarve. 

 
• Mbani një distancë ndërnjerëzore prej të paktën një metër në kontaktet sociale që nuk mund t'i shmangni. 
Igiene respiratoria: starnutisci e/o tossisci, possibilmente in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 
respiratorie. In ogni caso copriti bocca e naso. Se non hai un fazzoletto, usa la piega del gomito. Di seguito lavati le mani. 

• Higjiena e frymëmarrjes: teshtitje dhe / ose kollë, mundesisht në shami duke shmangur kontaktin e duarve me 
sekrecione të frymëmarrjes. Në çdo rast, mbuloni gojën dhe hundën. Nëse nuk keni shami, përdorni kthesen e  
bërrylit. Pastaj lani duart. 

• Shmangni përdorimin e shisheve dhe gotave. 

• Mos prekni sytë, hundën dhe gojën me duart tuaja. Virusi transmetohet kryesisht nga trakti respirator, por ai 
gjithashtu mund të hyjë në trup përmes syve, hundës dhe gojës, prandaj shmangni prekjen e tyre me duar të palara. 
Në fakt, duart tuaja mund të vijnë në kontakt me sipërfaqe të kontaminuara nga virusi dhe ta transmetojnë atë në 
trupin tuaj. 

• Pastroni sipërfaqet me dezinfektues të bazuar në klor ose alkool. Dezinfektuesit kimikë që mund të vrasin koronavirus 
të ri (SARS-CoV-2) në sipërfaqe përfshijnë zbardhues / zbardhës të bazuar në klor, tretës, etanol 75%, acid paracetik 
dhe kloroform. 

 • Edhe nëse nuk tregohet qartë në rekomandimet e ministrisë, rekomandohet të përdorni gjithmonë doreza njeperdorimshe  
kur jeni jashtë shtëpisë tuaj. 

• Përdorni maskën vetëm nëse dyshoni se jeni i sëmurë ose nëse kujdeseni për njerëz të sëmurë. Sidoqoftë, 
rekomandohet të përdorni maskën kirurgjikale në të gjitha rastet kur jeni jashtë shtëpisë tuaj. 
• Normalisht sëmundjet e frymëmarrjes nuk transmetohen me ushqim, i cili në çdo rast duhet të trajtohet duke 
respektuar praktikat e mira të higjienës dhe duke shmangur kontaktin midis ushqimit të papërpunuar dhe të gatuar. 

• Eshtë e sigurt të pini ujë nga çezma, në fakt praktikat e pastrimit janë efektive në eleminimin e viruseve, së bashku me 
kushtet mjedisore që komprometojnë vitalitetin e viruseve (temperaturën, rrezet e diellit, nivelet e larta të pH) dhe fazën 
përfundimtare të dezinfektim. 
 
• Kur të ktheheni në shtëpinë tuaj, përpiquni të hiqni menjëherë të gjitha veshjet, veçanërisht këpucët, palltot dhe veshjet që 
mund të kenë rënë në kontakt me sipërfaqe ose lëndë të tjera. Lërini të ajrosen



A duhet të vendos një maskë gjatë jetës time jashte punës për të mbrojtur veten? (1) 
 
Organizata Botërore e Shëndetit rekomandon të vishni një maskë vetëm nëse 
dyshoni se keni kontraktuar Koronavirusin e ri dhe keni  simptoma, të tilla si 
kollitja ose teshtitja, ose nëse jeni duke u kujdesur për një person me infeksion të 
Coronavirus. Përdorimi i maskës ndihmon për të kufizuar përhapjen e virusit, por 
duhet të adaptohet edhe me masa të tjera të higjenës së frymëmarrjes dhe të 
duarve. Sidoqoftë, duke pasur parasysh familjaritetin tonë me këto sisteme 
individuale të mbrojtjes, përdorimi i tyre rekomandohet jashtë shtëpisë. 
Natyrisht që duhet të jetë i vendosur në mënyrë korrekte në një zone jashte 
punes. Nuk është e dobishme të vishni maska të shumta të mbivendosura. 
Përdorimi racional I maskave eshte I rendesishem per te mos shperdoruar. 
Si duhet ta vendosim masken? 
 
Para se të vendosni maskën, lani duart tuaja me sapun dhe ujë ose me një solucion alkooli, 
• mbuloni gojën dhe hundën me maskë duke u siguruar që është i paprekur dhe se ngjitet mirë në fytyrë, 
• shmangni prekjen e maskës gjatë veshjes, nëse e prekni, lani duart, 
 
• kur të bëhet lagështirë, zëvendësojeni atë me një të re dhe mos e përdorni përsëri; si maska njeperdorimshe, hiqni 
maskën duke e marrë atë nga elastiku dhe mos prekni pjesën e përparme të maskës; hidheni menjëherë në një çantë 
të mbyllur dhe lani duart. 
Menaxhimi shtëpiak i mbeturinave shtëpiake nëse nuk jeni në karantinë dhe nuk jeni pozitiv (7) 

•Vazhdoni të bëni koleksionin e veçantë siç keni bërë deri më tani. 
• Përdorni peshqir letre nëse jeni ftohur dhe hidheni në koleksionin e pakategorizuar. 
• Nëse keni përdorur maska dhe doreza, hidhni ato në koleksionin e pakategorizuar. 
 
• Për mbeturinat e pa kategorizuara, përdorni dy ose tre qese rezistente (njëra brenda 
tjetrës) brenda enës që përdorni zakonisht. 
• Mbyllni fort qesen. 
• Hidhni mbeturinat siç do të bënit me një qese të mbeturinave jo të kategorizuara. 

 
Këshilla për menaxhimin e mjedisit në shtëpi (8) 
•Siguroni shkëmbim të mirë të ajrit në të gjitha mjediset. 
• Hapni dritaret rregullisht duke zgjedhur ato më larg nga rrugët e ngarkuara. 
• Mos hapni dritare gjatë kohës së pikut të trafikut dhe mos i lini të hapura natën 
• Optimizoni hapjen bazuar në aktivitetet e kryera. 
 
 
•Para se të përdorni produktet e pastrimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe respektoni dozat e rekomanduara të 
përdorimit në paketim (shihni simbolet e rrezikut në etiketat). 
 
• Pastroni dhomat, materialet dhe orenditë e ndryshme duke përdorur sapun dhe ujë dhe / ose 75% alkool etilik dhe / 
ose 0.5% hipoklorit të natriumit. Në të gjitha rastet, pastrimi duhet të bëhet me doreza dhe / ose pajisje mbrojtëse 
personale. 
 
• Mos i përzieni produktet e pastrimit, veçanërisht ato që përmbajnë zbardhues ose amoniak me produkte të tjera. 
 
• Si gjatë dhe pas përdorimit të produkteve të pastrimit dhe kanalizimeve, ajrosni dhomat. 
 
• Pastroni rregullisht kanalet e ajrit dhe grilat e kondicionerëve me një leckë të lagur me sapun dhe ujë ose me 75% 
alkool etilik. 
Cfarë qëndrimi duhet tëmbajne punëtorët shëndetësorë në rast sëmundjeje të mundshme ose në rast sëmundjesh 
të frymëmarrjes 
Nëse jeni në mesin e subjekteve të dyshuar, të mundshëm ose të konfirmuar ose   keni qenë në kontakt të ngushtë me 
një person që ka këto karakteristika, ju duhet: 

• qëndroni në shtëpi, mos shkoni nëe urgjencë ose në zyrat mjekësore, por telefononi mjekun e 
familjes ose kujdestarin mjekësor në telefon. Ose telefononi numrin rajonal falas. Përdorni 
numrat e urgjencës vetëm nëse është e nevojshme. 

• Mos shkoni në punë dhe paralajmëroni ata që punojnë / bashkëpunojnë me ju për 
këtë situatë. 

• Vishni maskën kirurgjikale. 
• Largohuni nga bashkëjetuesit e tjerë dhe minimizoni kontaktet sociale.• Qëndroni në dhomën tuaj me dyer të 
mbyllur duke siguruar ajrosje të përshtatshme natyrore, në pritje të transferimit në spital, kur është e nevojshme 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


