
INSPEKTORATI SHTETËROR SHËNDETËSOR

LISTE VERIFIKIMI PER UNIVERSITETET

1. A ka Akt- Miratim Higjeno-sanitar? Po Jo

2. A jane punonjesit te pajisur me libreza shendetesore? Po Jo

3. A jane punonjesit te pajisur me raport mjeko-ligjor (KML)? Po Jo

4. A ka nje Certifikate DDD (dezinfektim,deratizim,deinsektizim)? Po Jo
5. A zbatohet ligji.8094dt 21/03/1996”Per largimin publik te mbeturinave” ?

Po Jo

6. A ka raport analize te ujit qe furnizon objektin? Po Jo

7. A ka licence( per universitetet private) ? Po Jo

8. A eshte personeli i pajisur    me uniformat e punes? Po Jo
9. A zbatohet ligji nr.9636 dt 06.11.2006 “Per mbrojtjen e shendetit nga produktet e

duhanit”i ndryshuar: Po Jo

10. Objekti a eshte ndertuar:

a. me  projekt ? Po Jo

b.i adaptuar ? Po Jo

11. Objekti

a eshte: i lyer? Po Jo

b. ndricuar Po Jo

c. ajrosur? Po Jo

12. A ka ne shkolle?

a. Uje te rrjedhshem? Po Jo

b.Uje   te ngrohte? Po Jo

13. A ka kosha per hedhjen e mbeturinave ne ambienete  ? Po Jo

15. A kane keto kushte mjediset mesimore?

a. Për sallat e seminareve, a eshte sipërfaqja eshte 1.5 m2 për student?  Po Jo
b. Për sallat e mëdha të leksioneve a eshte sipërfaqja eshte 0.60 m2 për student?

Po Jo



c. Lartësia minimale a eshte 3m?                                                              Po Jo
d. Largësia mes mbështetëses së karrikës parardhëse dhe mbështetëses së karrikës
pasardhëse   a eshte 0.8 m – 1.1 m, në varësi të llojit të karrikës së përdorur?

Po Jo
e. A eshte siguruar për personat me aftësi të kufizuara një hapësirë me përmasat
90x90, të mjaftueshmë për lëvizjen lehtësisht të tyre, si dhe një tavolinë me lartësi të

rregullueshme? Po Jo
f. A eshte gjërësia e hapësirës mes rreshteva tavolinave në salla

eshte  0.9 - 1.2 m? Po Jo



INSPEKTORATI SHTETËROR SHËNDETËSOR

KËRKESAT HIGJENO-SANITARE PËR NDËRTESËN DHE MJEDISET E
NDRYSHME TË UNIVERSITETIT

1. A plotësojnë mjediset e godinave të universitetit keto kushte?

a. A eshte temperatura 18o – 20o C? Po Jo

b. Lagështire  40 % - 60% Po Jo
c. Ndricimi
-A eshte ndricimi në sallat e seminareve, laboratorët e informatikës, gjuhëve dhe

muzikës 300 luks? Po Jo
-A eshte ndricimi në bibliotekë, laboratorët dhe tavolinat e demonstrimit 500 luks?

Po Jo

-A eshte ndricimi në klasat e edukimit artistik dhe teknik  750 luks? Po Jo

-A eshte ndricimi në sallat e mëdha të leksioneve ndricimi  200 luks? Po Jo

-A eshte ndricimi në hyrjet e universitetit 200 luks? Po Jo

-A eshte ndricimi në shkallët e universitetit 150 luks? Po Jo

d. Nyjet hidro-sanitare
-Për cdo sallë mesimore (30 studentë) a ka nje WC (të ndarë sipas gjinisë) dhe

lavaman, me ndricim dhe ajrim natyral (të drejtëpërdrëjtë)? Po Jo
-Për cdo sallë të madhe lëksionesh a ka njëWC (boks) dhe 2 pisuar (urinore) për cdo

200 studentë? Po Jo
-Për personat me aftësi të kufizuara a ka nje WC dhe lavaman të përshtatshëm  për

ta? Po Jo

2. A plotësojnë korridoret dhe shkallët keto kushte?

-A eshte gjërësia e korridorëve a eshte  jo më pas se 120 cm? Po Jo

-A eshte gjërësia e shkallëve eshte jo me pak 3 m? Po Jo

-A eshte lartësia e shkallës eshte jo me pak 16 cm? Po Jo

-A eshte thëllësia e shkallës eshte jo me pak se 30 cm? Po Jo


