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Siguria në Punë
DETYRIMET KRYESORE

Në një kontekst të kulturës moderne të punës e kujdesshme mbi sigurinë, respektimi
i ligjeve përkatëse përbën hapin e parë të plotë drejt mbrojtjes parësore dhe
themelore “të së drejtës mbi shëndetin” të punonjësit.
Dekreti Legjislativ i 9 prillit, 2008 nr.81 dhe modiﬁkimet pasuese, ka realizuar një
rehabilitim të ligjit mbi sigurinë dhe përbën Tekstin e ri Unik të dispozitave mbi
shëndetin dhe sigurinë në vendin e punës.
Ky udhëzues përcakton detyrimet kryesore për sigurinë në punë, dhe ka për qëllim
të ofroj nje kontribut si dhe një orjentim kompanive të ndryshme në përmbushjen
e detyrimeve të tyre.
HYRJE – Përcaktimi dhe identiﬁkimi i detyrimeve
PJESA I – Detyrimet e përgjithshme për të gjitha kompanitë me të punësuar
PJESA II – Detyrimet për disa kompani me punëtorë
PJESA III – Detyrimet e parashikuara për komponentët e bizneseve familjare,
Të Vet-punësuarit, Pronarët e bisneseve të vogla,
Të aneksuarit e shoqerive të thjeshta të sektorit Bujqësor

Kush duhet të respektojë rregullat e sigurise në punë?

TË GJITHË
me disa dallime
Kush është PUNONJËSI në bazë të Ligjeve të sigurisë në punë?
Ligjet e sigurisë përcaktojnë Punonjës një person që, pavarësisht nga lloji i kontratës, kryen
një punë që organizohet nga një punëdhënës, me ose pa pagesë, edhe vetëm për të mësuar
një zanat, një art ose një profesion.
Janë ekuivalent me Punëtorët:
- Anëtarët punëtor të kooperativave apo ndërmarrjeve, duke përfshirë edhe ato faktive
- të aneksuarit në partneritet
- Praktikantët
- Personat e punësuar në punë të dobishme
Në kompanitë me të punësuar të varur, personi i cili është ligjërisht i detyruar të respektojë
të gjitha ligjet për mbrojtjen e shëndetit dhe të sigurisë është Punëdhënësi, ose personi që
në kuadër të kompanisë, mban të drejtën për vendim dhe atë të shpenzimeve.
Janë gjithashtu të detyruar të respektojnë lligjet mbi sigurinë, Drejtuesit, Përgjegjësit si dhe
vet punëtorët.

Cilët janë Subjektet e tjera përkatës të detyrimeve?
Me hyrjen në fuqi të Dekretit legjislativ nr. 9 prill 2008 n.81, edhe pse në shkallë të ndryshme,
janë subjekt i respektimit ligjor të sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës, jo vetëm ﬁrmat
ku punonjësit janë të punësuar (ose ekuivalentët e tyre), por edhe:
-

Të Vet-punësuarit (lavoratori autonomi)
Komponentet e bizneseve familjare
Fermerët
Artizanët
Tregëtarët e vegjël
Anëtarët e shoqerive të thjeshta të sektorit bujqësor

Përfaqësuesi i punonjësve për sigurinë (RLS)
Është një subjekt i rëndësishëm, që përfaqëson punonjësit në aspektet e shëndetit
dhe sigurisë në punë, duke bërë ndërrjmetësim mes punonjësve dhe kompanisë; do të
konsultohet në vlerësimin e rrezikut dhe aktiviteteve parandaluese.
Ai është i zgjedhur drejtpërdrejt nga punëtorët e kompanisë, zgjidhet per disa kompani
brenda territorit apo sektorit o brenda sindikatave për kompanitë më të mëdha.
Punëdhënësi është i detyruar të komunikojë (Qarkorja e INAIL-it n. 43 2009/8/25) emrin
e RLS të zgjedhur ose të caktuar agjencive (INAIL IPSEMA, SINPO) dhe të sigurojë RLS-t
trajnim të përshtatshëm (njohuri minimale sipas nenit. 37, pika 11 dekreti legjislativ
81/08).

PO

Ke një Kompani
me Punonjës

JO

të përcaktuar
në kuadratin jeshil?

Detyrimet e përgjithëshme:
(të njëjta për të gjitha kompanitë)
1. Emërimi i Përgjegjësit të Shërbimit
të Parandalimit dhe Mbrojtjes (RSPP)
2. Vlerësimi i rrezikut
3. Trajnim - Informacion - Përgatitje
4. Emërimi i personelit për detyrat e
veçanta
5. Komunikim mbi vlefshmërine e
impiantit tokësor dhe mbrojties
nga shkarkimet atmosferike
6. Ripërtëritje e rregjistrit të
aksidenteve
(Shiko Pjesa e Parë)

Duhet gjithashtu të zbatoni
detyrime të tjera sipas
llojit të kompanisë tuaj:
- Emërimi i Doktorit
- Prania e aparaturave për ngritje të
materialeve
- Prania e aparaturave nën presion
- Vlerësime speciﬁke (p.sh. amiant)
- Përgatitja e planit te emergjences dhe
të evakuimit
- Prania në kompani e punëtorëve
me mbrojtje të veçantë
-…
(Shiko Pjesa e Dytë)

Nëse jeni:
- I vet-punësuar (lavoratore
autonomo)
- Komponent i bizneseve
familjare
- Fermer
- Artizan
- Tregëtar i vogël
- Anëtar i shoqërive të thjeshta
i sektorit bujqësor

Duhet të zbatoni këto
detyrime:
1. Të përdorni mjete pune
në përputhje me ligjin
2. Të pajiseni me mjete
personale mbrojtese (DPI)
dhe t’i përdorni ato në
pajtueshmëri me rregullat
3. Të pajiseni me distinktivin
identiﬁkues kur parashikohet
(Shiko Pjesa e Trete)

PJESA E PARË – Detyrimet e Përgjithëshme (për të gjitha kompanitë me të punësuar)
1. EMËRIMI I PËRGJEGJËSIT TË SHËRBIMIT TË PARANDALIMIT DHE MBROJTJES –
Çdo punëdhënës është i detyruar të organizojë një “shërbim të parandalimit dhe
mbrojtjes” (SPP) d.m.th një grup personash dhe mjete të përkushtuara veprimtarisë
së parandalimit në kompani. Punëdhënësi duhet të caktojë një Përgjegjës për këtë
Shërbim (RSPP) me kapacitet dhe që të plotësojë kushtet ligjore. RSPP mund të jetë
i brendshëm (p.sh. një punonjës i kompanisë) ose i jashtëm (p.sh. një profesionist)
nga kompania (kushtet në bazë të Nenit 32 Dekreti.Ligjor.81/08). Në disa raste kjo
detyrë mund të bëhet drejtpërdrejtë nga punëdhënësi (kushtet sipas nenit.34 te
Dekretit Ligjor.34 81/08).
2. VLERËSIMI I RREZIQEVE DHE DOKUMENTI PËRKATES OSE VET-ÇERTIFIKIMI
Të gjithë punëdhënësit janë të detyruar:
a) të vlerësojnë të gjitha rreziqet e pranishme në kompani, sipas krietereve
që marrin parasysh analizat e cikleve të prodhimit si dhe fazat e ndryshme të
punës, numrin e punëtorëve në fazat e prodhimit, të makinerive,të impianteve,
pajisjet dhe substancat e përdorura, karakteristikat e mjedisit të punës, fazat e
mirëmbajtjes dhe pastrimit, etj.
Vlerësimi duhet të marrë parasysh rreziqet që kanë të bëjnë me stresin në punë,
dallimet gjinore, moshën si dhe prejardhjen e punonjësve nga shtete të tjera.
Vlerësimi duhet të përmbajë dhe përcaktimin e vendodhjes së kompanisë
- në lidhje me rrezikun nga zjarri (klasat e rrezikut i ulët,- i mesëm- i lartë);
- në lidhje me rrezikun kimik (nëse i ulët për sigurinë dhe i pa rëndësishëm
për shëndetin ose jo);
- për sa i përket zhurmës dhe vibrimeve (vlera e ekspozimit).
b) të tregojnë masat që duhen marrë për të përballuar rreziqet e identiﬁkuara,
duke i dhënë parësi masave parandaluese (d.m.th. eliminimi i rrezikut në burim,
psh. zëvendësimi i një produkti të rrezikshëm me një më pak të rrezikshëm),
masat mbrojtëse kolektive (d.m.th zvogëlimi ose heqia e rrezikut p.sh. izolimi i
zhurmës së një makine të zhurmëshme ose instalimi i një thithese avujsh), si dhe
në fund masat mbrojtëse personale (perdorimi i mjeteve personale mbrojtëse).
Në “Pajisje personale mbrojtëse (DPI)” bëjnë pjesë pajisje si këpucë kundër aksidenteve, çizme,
maskë, syze ose mburojë për fytyrë, përkrenare, kufje, dorashka, kominoshe, etj. Pajisjet
personale mbrojtëse (DPI) duhet të jenë të përshtatshme për llojin e rrezikut, të mirëmbajtura
dhe të zëvendësohen kur është e nevojshme.
Gjithashtu i duhen dhënë informacione të nevojshme punëtorëve se si dhe kur t’i përdorin ato

c) të hartojnë një program për të siguruar në kohë përmirësimin e niveleve të
sigurisë.
d) të përcaktojënë procedurat për të zbatuar masat e sigurisë si dhe personat që
përgjigjen për sigurinë.

Në kompani që punësojnë deri në 10 punonjës, detyrimi për vlerësimin e rrezikut
mund të jetë i vet-certiﬁkuar, ndërsa per kompanitë me më shumë se 10 punonjës
është e detyrueshme hartimi i dokumentit mbi vlerësimin e rreziqeve.
Detyrimet në lidhje me kontratat e sipërmarrjes - Në procesin e vlerësimit të rreziqeve duhet
të merret parasysh dhe prania e ﬁrmave të tjera në mjedisin e vet të punës (p.sh. gjatë fazave
të pastrimit dhe mirëmbajtjes së ambienteve ose të impianteve etj ..) Në rast sipërmarrje
punimesh të autorizuara ﬁrmave të tjera brenda kompanisë, punëdhënësi duhet të kontrollojë
përshtatshmërinë teknike-profesionale të ﬁrmës ose të punonjësit të pavarur, t’i japë
informacione të hollësishme mbi rreziqet speciﬁke në mjedisin e ﬁrmës si dhe të hartojë
dokumentin e vlerësimit të rreziqeve nga ndëryrja ndërmjet punimeve (DUVRI).

3. ORMIM-INFORMIM-TRAJNIM - Punëdhënësi duhet t’i garantojë punëtorëve
informim, trajnim dhe praktik në lidhje me rreziqet e aktivitetit, masat e sigurisë,
procedurat e jashtëzakonshme, etj. Trajnimi duhet të kryhet para caktimit të detyrës
punonjësit dhe të përsëritet në mënyrë periodike, kur ndryshohet detyra e punës
ose rreziku.
4. EMËRIMI I PERSONELIT TE DETYRAVE SPECIALE - Punëdhënësi është i detyruar të
zgjidh personelin përgjegjës për zbatimin e masave për të parandaluar dhe luftuar
zjarrin, evakuimin, shpëtimin dhe ndihmën e shpejte në një numër të përshtatshëm
tipit të kompanisë, vendosjen e turneve me orë për çdo lloj rreziku të pranishëm. Për
personat e zgjedhur është e detyrueshme një trajnim i posaçëm (Dekreti ministerial
1998/10/03 15/07/2003 nr. 388).
5. RAPORTIMI I VLEFSHMËRISË SË IMPIANTIT ME VËNIE TOKËSORE dhe MBROJTJA
NDAJ SHKARKIMEVE ATMOSFERIKE - Sistemi elektrik i instaluar në Komaninë
tuaj duhet të shoqërohet nga një sistem i vendosur në tokë. Në disa raste prania
e objekteve / pajisjeve metalike si depo, kapanoneve,serbatore, etj bën gjithashtu
të nevojshme edhe një sistem mbrojtje nga rrufeja (në bazë të rregulave Teknike
CEI). Të dy objektet duhet të raportohen (duke derguar deklaratën e konformitetit
të lëshuar prej elektriçistit) Njësisë Shëndetësore Lokale (Azienda USL) dhe INAIL,
nëpërmjet SUAP ku është e pranishme. Gjithashtu çdo pesë vjet, ose çdo dy vjet në
Kompanitë me më shumë rrezik nga zjarri, impiantet duhet të jenë vërtetuar nga
ASL ose nga një organ i autorizuar INAIL në Livorno gjendet në Rrugën Via Grande
129 (tel. 0586 884624).
6. RIPËRTËRITJE E RREGISTRIT PËR AKSIDENTET NË PUNË - Punëdhënësi duhet të
mbajë një rregjistër ku duhet të rregjistrojë aksidentet që ndodhin në shoqëri, që
sjell jo munges nga puna të paktën një ditë. Modeli i regjistrit është i parashikuar me
Ligj; duhet të blihet në nje librari dhe duhet vulosur pranë ASL-it.

PJESA E DYTË – Detyrimet e parashikuara për disa kompani me punëtorë
– Emërimi i Doktorit perkates (MC) - Detyrimi ekziston nëse vlerësimi i rrezikut
tregon që punëtorët janë të ekspozuar ndaj rreziqeve të veçanta për të cilat duhet
të bëjnë periodikisht vizitën mjekësore për të përcaktuar përshtatshmërinë e tyre
për të kryer detyrën në punën e caktuar. Për shembull, disa lloje rreziqesh që mund
të sjellin, në varësi të niveleve të ekspozimit që mund të arrijnë, detyrim për kryerjen
e viziatve mjekësore janë:, zhurma dridhje, substancat kimike ose kancerogjene,
ngritja me krahe e peshave, punësim i zgjatur në vidioterminale, punë në kohë të
natës, etj.)
– Inspektimet e pajisjeve te ngritjes së peshave - Përdorimi i vinçit, vinçit kamion,
urave ngritese( ponti sviluppabili) (shporta për ngritjen e personave) dhe pajisje të
tjera të ngritjes së peshave, duhet t’i komunikohet INAIL e cila do të bëj kontrollin e
parë. Për kontrollet periodike në vijim duhet bërë kërkesa ASL-it.
– Kontrolli i pajisjeve nën presion - Në prani të pajisjeve të tilla ështe e nevojshme të
paraqitet në INAIL te ASL-it kompetent për territorin, deklarata e vënies në punë
(sipas Dekretit Ministerial 329/04). Kjo deklaratë, sipas nevojës, duhet të shoqërohet
nga procesverbali i kontrollit të INAIL.
Këto pajisje duhet të jenë subjekt i kontrolleve periodike.
Frekuenca e kontrolleve ndryshon në bazë të potencialit dhe rrezikut të lëngut
përmbajtës.
– Vlerësimi i ekspozimit ndaj amiantit - Nëse në strukturat, në pajisjet, impiantet,
etj. është prezent amianti ose materiale që e përmbajnë, duhet vlerësuar rreziku
i ekspozimit të punonjësve. Në rast pranie të mbulimit me çimento-amianti (p.sh.
eternitit) ose artikuj të tjerë, duhet kontrolluar gjendja e prishjes: nëse ka çarje,
shembje ose lëshim pluhuri, dhe duhet të trajtohen me produkte të përshtatshme
ose duhen hequr. Kompanitë që kryejnë heqjen, transportin dhe deponimin e
materialeve që përmbajnë amiant duhet të jenë të regjistruara në një regjistër (Albo)
të veçantë.
– Plani i emergjencës dhe evakuimi - Duhet të përgatitet në rast se vlerësimi i rrezikut
të zjarrit tregojn një rrezik të lartë ose të mesëm.
– Prania e punonjësve me mbrojtje të veçantë - Nëse janë të pranishme në punë gra
në periudhë fertiliteti, duhen ndiekur proçedura të veçanta në rast se ato qëndrojnë
shtatzënë.
Proçdura të veçanta duhet të ndiqen dhe për punësimin e punonjësve në moshë jo
madhore.

PJESA E TRETE – Përmbushja e detyrimeve të parashikuara për komponentët
e bizneseve familjare, të vet-punësuarit, tregëtarët e vegjël, anëtarët e shoqërive të
thjeshta të sektorit bujqësor
Siç përcaktohet në nenin nr. 21 te Dekretit ligio 81/08, komponentët e bisneseve
familjare, punonjësit e pavarur, fermerët, anëtarët e shoqërive të thjeshta të sektorit
bujqësor aksionerët, ata të artizanatit dhe tregëtarët e vegjël duhet:
1) të përdorin pajisjet e punës në përputhje me rregullat, d.m.th përdorimin e mjeteve
të vlefshme që kanë kërkesat e duhura të sigurisë, dhe përdorimin e duhur të vet
pajisjeve (d.m.th. parashikuar shprehimisht nga prodhuesi)
Vini Re – Për “pajisje pune” nënkuptohen do makineri, aparat, mjet lindur ose pajisje të
caktuara për përdorim në punë. Pra, përfshihen në këtë kategori makinat e të gjitha llojeve,
të gjitha pajisjet dhe veglat elektrike, mekanike si dhe ato të dorës, shkallët dhe impiantet e
prodhimit.

2) të pajisen me Mjete Mbrojtëse Personale(DPI) si dhe ti përdorin në përputhje me
rregullat, d.m.th të përdorin mjete mbrojtëse personale DPI që janë të përshtatëshme
për llojin e rrezikut që paraqitet herë pas here në punë.
Vini Re – Për “Pajisje personale mbrojtëse (DPI)” kuptohen p.sh paisje si këpucë kundër
aksidenteve, çizme, maskë, syze ose mburojë për fytyrë, përkrenare, kufje, dorashka,
kominoshe, etj. Pajisjet personale mbrojtëse (DPI)duhet të jenë të përshtatshme për llojin e
rrezikut, të mirëmbajtura dhe të zëvendësohen kur është e nevojshme.

3) të pajisen me një kartë të veçantë identiﬁkimi me fotograﬁ dhe të dhëna personale
nëse kryejnë punën e tyre në një vend me sipërmarrje nën kontratë (p.sh. kantieret
e ndërtimit).

Kjo broshurë nuk ka karakter përmbushës.
Nuk merret asnjë përgjegjësi për mangësira ose pasaktësi që kjo broshurë mund të paraqesë.
MODIFIKIMET E FUNDIT JANË BËRË NË DATËN 07/2014

Kujt mund t’i drejtoheni për më shumë informacione:
ASL 6 – U.F. PISLL nepermjet Sportelit Unik te Parandalimeve (Sportello Unico della
Prevenzione (SUP):
Zona Livornese - Via della Bastia, 12 - 57122 Livorno - Tel. 0586-223966 - Fax 0586-223911
Zona Bassa Val di Cecina - Via Savonarola, 82 - 57023 Cecina (LI) -Tel. 0586-614454 Fax 0586-614415
Zona Val di Cornia - Via G. Tellini - 57025 Piombino (LI) - Tel. 0565-67548 - Fax 0565-31358
Zona Elba - Loc. San Rocco - 57037 Portoferraio (LI) - Tel. 0565-926811 - Fax 0565-926813
www.sup.nord.usl6.toscana.it
Direzione Provinciale del Lavoro di Livorno – Via Fiume, 30 - 57125 Livorno
Uﬀ. Relazioni con il Pubblico (URP) - Tel. 0586-892161 interno 647229 - dpl-livorno@lavoro.gov.it
INAIL Livorno – Via Pieroni, 11 - 57123 Livorno - www.inail.it
Uﬃcio Prevenzione - Tel. 0586-254393 - livorno@inail.it
CASARTIGIANI Livorno - Associazione Artigiani e Piccoli Imprenditori
Via Le Spianate, 31 int. 45 - 57016 Rosignano M.mo (LI) - Tel. 3345265673
servizialleimprese@casartigianilivorno.it
CGIL Livorno – Via Giotto Ciardi, 8 - 57121 Livorno - Tel. 0586-228411 - Fax 0586-228400
livorno@mail.cgil.it
CNA Associazione Provinciale di Livorno – Via M. Luther King, 15 - 57128 Livorno
Centralino - Tel. 0586-267111 - www.cnalivorno.it
Confartigianato Imprese Livorno – Via Vittorio Veneto, 21 - 57123 Livorno
Tel. 0586-882372 - Fax 0586-211548 - www.confartigianatolivorno.it
Confcommercio Livorno – Via Grotta delle Fate, 41 - 57128 Livorno - Uﬀ. Ambiente e Sicurezza
Igiene Alimenti - Tel. 0586-217233 - www.confcommercio-livorno.it
Confesercenti Livorno – Via Pieroni, 26 - 57123 Livorno
Uﬃcio Informazioni - Tel. 0586-896256 - www.confesercenti.li.it
Conﬁndustria Livorno – Via Roma, 54 - 57126 Livorno - Centralino - Tel. 0586-263011
www.conﬁndustrialivorno.it
UIL - Camera Sindacale Provinciale – Via Cogorano, 25 - 57123 Livorno
Tel. 0586-882516 - Fax 0586-882139 - csplivorno@uil.it
UST-CISL Sede Provinciale – Via Goldoni, 73 - 57125 Livorno - Tel. 0586-899732
ust@cisllivorno.it

