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kohë 

(Min) 
Qëllimet përmbajtje  metoda 

 

media/ materiale 

 Ardhja Pjesmarresit e shkruajn emrin (maskimin kasetë, stilolaps) 
Tryeza e rrumbullaket 

 maskimin kasete, 
stilolapsa 

10 Mirë se vini 

prezentimi pershen-

detja dhe prezantimi i 

pjesëmarrësve dhe mo-

derimi. 

Fillimisht, paraqitet  moderimi dhe raporton mbi përvojat e tij / saj mbi 
higjienën në qendrat e refugjatëve. 
Pastaj që të gjithë pjesëmarrësit  shenojne nje pike nga Vendqendrii, 
lidhur me temen nga Higjiena  (pozitive dhe negative). 

Prezentimi ne rreth 
Shkëmbimi për përvojat 
personale dhe resurset   
promovon zhvillimin inter-
aktive të përmbajtjes semi-
narit. 

 

15 faza e informacioneve 

Pjesëmarrësit e din 
se higjiena është e 
rëndësishme për të pa-
randaluar  disa sëmund-
je të caktuara. 
Ata janë të informuar se 
ata duhet ta mbajnë 
mjedisin e tyre të pastër 
dhe dhomat  duhet ajro-
sur  për të parandaluar 
përhapjen e pato-
gjenëve dhe shfaqjen e 
mykut.Ata kane njohuri 
se si vehtendhe familjen 
ose shoket ti mbrojn. 
Ata e dinë se vetem ata 
nuk jane fajtor  per si-
tuaten aktuale,por orga-
nizimi  i keq   i tyre. 
Ata e dinë se ata me 
problemet e tyre nuk 
janë vetëm dhe për kete 
nuk  duhet heshtur ,por 
eshte e nevojshme qe te 
kerkohet ndihma. Ata 
kan. mjaft kontakte me 
bashkebisedues .Ata 

higjiena e flokëve: 
ü Pastroieni flokët rregullisht 
ü mos i ndani brushat dhe kreherin e  flokëve, transmetimi i morrave 

eshë I mundshëm 
higjiena Orale: 
ü 2 - 3 herë në ditë për të larë dhëmbët 
ü Perdorimi Fluoride pastë dhëmbësh 
ü furçën të dhëmbëve mos me ndar 
ü mbrojeni veten nga prishja e dhëmbëve dhe sëmundjet e mishit të 

dhëmbëve 
kujdes trupit: 
ü trupin dhe rrobat.rregullisht  duhet  pastruar. 
ü veshjen mos me nda 
ü mbrojeni veten nga zgjebja. 
Higjiena e duarve: 
ü Larja e duarve para ngrënies, pas përdorimit të tualetit, pas kontak-

tit me  kafshë dhe kontaktit të njeriut 
ü mbrojeni veten, familjen tuaj dhe miqtë nga gripi, infeksionet e gri-

pit-si apo sëmundje gastrointestinale. 
higjiena Tualetit: 
ü  Mos hudhni ushqim apo mbeturina në tualet 
ü përdorni letër higjienike 
ü përdoreni ujin ne  WC per shtyerje 
ü përdorni qese higjienike gjatë menstruacioneve 
ü mbrojeni veten, familjen dhe miqtë tuaj nga  sëmundjet gastrointes-

tinale. 
higjiena Kuzhines: 
ü ushqime  te freskëta te  ftohen 
ü  hermetikisht ushqimin mbylleni 

Prezantimi i renditjes të 
posterit": nga lart poshtë 
(nga koka deri te këmbët) 
 
Pas çdo teme (input) nje 
diskutimi të shkurtër. 
 
Problemet në strehim duhet 
të adresohen. 
 
Të gjithë duhet të flasim së 
bashku për situatat dhe 
menyren se si te zgjidhen. 
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nuk  turperohen  per 
gjendjen ne Vendbanim.     
Ata janë të vetëdijshëm 
se ata duhet të 
qëndrojnë me problemet 
e tyre vetëm dhe të mos 
heshtin, por se është e 
nevojshme për të 
kërkuar ndihmë 
 
Ata janë në gjendje për 
të bërë më shume qe te 
permiresojne situaten 
aktuale. 

ü Mbajeni sipërfaqet e punës dhe duart e pastra 
ü mbrojeni veten, familjen dhe miqtë tuaj në frontin e sëmundjeve 

gastrointestinale dhe helmimit me ushqim. 
Dhomë higjiena: 
ü Hidhi mbeturinat, mos i  grumbullo 
ü mbajeni kuti te plehrave të mbyllura 
ü ajroseni  tri herë në ditë për 15 minuta  
ü mbrojeni veten, familjen dhe miqtë tuaj nga parazitët (minjtë, insek-

tet) dhe  myky, e cila mund të shkaktojë sëmundje të mushkërive 
Duke rikujtuar rrethanat:  

- nese ka myk i: kontaktoni pronarin tuaj ose   socialeImenaxhmentin 

- Rasti me parazitët (zgjebja, morrat, Bedbugs): të kontaktoni  tek 
mjeku / mjeku në vend dhe te socialmenaxhmenti i juaj. 

- Sanitarija për shumë njerëz duhet të jenë të pajisur me dezinfek-
tues, përdorni dezinfektues. 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faza veprimi  
Pjesëmarrësit e dijn se 
si  përhapen  semundjet 
patogjene. Ata e dinë se 
si  duhet lar duart e tyre. 
 
 
 
 
 

Patogjenet nuk janë të dukshme për syrin e njeriut. Ne demonstrojmë 
përhapjen e patogjenëve me pluhur vezullim. 
Viruset dhe bakteret janë shkaku kryesor i sëmundjeve. Patogjenët 
mund të perhapen me duar në gojë ose hundë dhe te përhapen  dhe të 
shumohen nga atje ne  të gjithë trupin. 
sëmundjet infektive tipike:  

ü infeksione gripit  
ü sëmundje gastrointestinale 

Një rritje të rrezikut të infeksionit ka në vende publike (tualete publike, 
bare autobus, turma) dhe në kontakt të drejtpërdrejtë të njeriut dhe të 
kafshëve dhe në kontakt me mish të gjallë dhe vezë. 
Ndarja e  gjinive: WC dhe higjiena seksuale (përdorimi i kondomëve për 
të mbrojtur kundër sëmundjeve seksualisht të transmetueshme). 
Për larjen e duarve, pjesëmarrësit janë të ndare sipas gjinisë  në ambi-
entet sanitare të institucionit dhe për të marrë një edukim specifik gjinor 
në lidhje me seksin dhe higjienën higjienike dhe larjen e duarve. Pro-
cesi i larjes është i udhëzuar sipas nevojës deri në pluhur vezullim deri-
sa është zhdukur plotësisht nga lëkura. 

Moderimi ka shpërndarë 
pluhurvezullues në duart e 
tij / saj. Pastaj ai shtrëngon 
/ ajo a / dorën një 
pjesëmarrësi dhe kërkon 
atë / n për të dhënë më tej 
tek  pjesëmarrësi tjeter ne 
dorë. 
 
Së fundi, moderatori përsëri 
merr pluhurvezullues në 
duart e tij dhe imiton një 
teshje në të cilën ai / ajo 
pluhurin vezullues nga dora 
e fryen.. 

pluhur vezullues 

5 Take Home Message 
 

Feedback: qka  kam mësuar?(1 pik) 
Mbroni veten – të qëndroni të shëndetshm 

Feedback 
Input 
shpërndaj fletushken 

fletushka 
topil  
 

 Peshedetja lamtumire-
se 

Falënderim te pjesëmarrësit dhe lamtumirë   

 


