
Një kantier i mbrojtur 
ndërtohet së bashku

 Le të ndërtojmë një mbrojtje efektive së bashku në kantier!

KOVID-19

TRADUZIONE A CURA DI



Mjaftojnë disa kujdesje në kantierin e ndërtimit dhe në jetën 

e përditshme për të bër shume kundër epidemisë së koronavirusit.

Secili nga ne ësthë thelbësor per të ndaluar përhapjen e Kovid-19.

Këtu do të gjeni këshillat esenciale për të mbrojtur veten dhe për të

ndërtuar një kantier më të sigurt.

Në këtë betejë të vërtetë kundër virusit, të gjithë duhet të veprojmë

me inteligjencë dhe përgjegjësi si në punë dhe në shtëpi. Transmeti-

mi duhet të parandalohet dhe të ndalet në çdo gjest të përditshëm. Këtu

kemi indikuar rregullat në kantier dhe sjelljet që duhet të zbatohen në çdo

vend.

SË BASHKU JEMI MË TË SIGURT

NJË STRATEGJI MBROJTJE QË
PËRFSHIN KANTIERIN DHE SHTËPINË

PUNËTORI 
JETA SOCIALE

proteksjon personal proteksjon në kantier

FIRMA
KANTIERI

Një angazhim themelor për shëndetin e të gjithëve



Ndalohet hyrja në 
kantierin nëse 
shfaqeni simptoma
të gripit

Para hyrjes në kantier 
do të kryhet kontrolli i
temperaturës për 
secilin punëtor

Informoni menjëherë
punëdhënësin ose 
personin përgjegjës 
nëse shfaqeni simpto-
mat e gripit pas 
hyrjes në kantier

Në rast të simptomave
të gripit, qëndroni në
një distancë të përsh-
tatshme nga njerëzit e
tjerë të pranishëm në
kantier 

Deklaro me 
punëdhënësin ose 
personin përgjegjës 
nëse keni pasur 
kontakt me njerëz 
pozitivë të Virusit 

Nuk jepet 
dora

Nuk jepen 
përqafimet

Mbani gjithmonë
një distancë të
paktën një metër 
nga njeri-tjetri

Përdorimi i 
korrekt i 
maskave

Mos shkëm-
beni ose të
ndani shishet 
dhe gotat

Vëzhgoni rregullat
e higjenës të
duarve

Standartet dhe kontrollet në kantier
Kontrollet dhe informacionet në interesin e të gjithëve
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Kujdesjet e duhura në kantier e kudo
Si të sillemi me kolegët dhe njerëzit e tjerë

Le të ndërtojmë një mbrojtje
efektive së bashku në kantier!
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MATJA E 
TEMPERATURËS KOVID

Një kantier i mbrojtur
ndërtohet së bashku

RREGULLAT NË KANTIER  
KOVID-19

SHKO NË SHTËPI DISTANCË



Është e detyrueshme të 
qëndroni në shtëpi në 
prani të etheve, me një 
temperaturë trupi të 
paktën 37.5 ° ose simp-
toma të tjera të gripit

Në rast të simptomave të
gripit qëndroni në shtëpi 
dhe telefononi mjekun ose 
kontaktoni numrin jeshil 
1500

Në rast emergjence ose
përkeqësimi të kushteve
shëndetësore telefononi
në numrin 112

Mos merrni antibiotikë
apo antivirale me mendje
tuaj, por vetëm nëse janë
përshkruar nga mjeku.

Sjelljet shëndetësore në shtëpi
Çfarë të cbëni nëse shfaqini simptoma
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Rregullat bazë për të gjithë
Gjeste të vogla me rëndësi të madhe për të mbajtur larg virusin 
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SHTËPI KONTAKTONI
NUMRIN

1500

112 OK

Lani spesh duart 
me ujë dhe sapun
ose përdorni 
dezinfektues me 
bazë alkooli

Mos prekni
me duar
sytë, hundët,
dhe gojën

Kur teshtini, 
mbuloni gojën
dhe hundën me
gropëzën e bër-
rylit ose peceta
letre

Kur kolliteni 
mbuloni gojën
dhe hundën me
gropëzën e bër-
rylit ose peceta
letre

Pastroni sipërfaqet 
me dizinfektantë
me bazë klori ose 
alkooli

Përdorni 
maskat në 
mënyrë 
korrekte 

Një kantier i mbrojtur
ndërtohet së bashku

RREGULLAT BAZË TË SIGURISË 
KOVID-19

Le të ndërtojmë një mbrojtje
efektive së bashku në kantier!



Le të ndërtojmë një mbrojtje efektive së bashku në kantier!
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KOVID-19

Sistemi Bilateral i Ndërtimit promovohet dhe menaxhohet nga Partit Sociale të stekorit




