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PREZANTIMI

• Shtabet e mbrojtjes civile (menaxhimi i krizave) janë pjesë e një sistemi më të gjerë të menaxhimit
të rrezikut organizativ që duhet të ketë aftësinë për të vepruar shpejt, me efikasitet dhe efektivitet në
operacionet që synojnë reduktimin e kërcënimeve për shëndetin dhe sigurinë e njerëzve, dëmtimin e 
pronës dhe ndikimin negativ në vazhdimësi. të punës normale ose të veprimtarisë tjetër.

• Menaxhimi i krizës arrin kulmin në situata krize dhe detyra kryesore e tij është të arrijë të dalë nga
kriza sa më shpejt dhe pa dhimbje, dhe parakusht për përmbushjen e detyrave është bashkëpunimi
në të gjitha nivelet, komunikimi efektiv i brendshëm dhe i jashtëm, vendimmarrja e shpejtë dhe më
lart. të gjithë aftësinë për të menaxhuar informacionin dhe të dhënat.

• Ky dokument rregullon procedurën standarde operative për njoftimin dhe bashkëpunimin në
fatkeqësitë dhe katastrofat e mëdha në nivel rajonal ndërmjet Qarkut të Zagrebackës, qytetit të
Tuzlës, qytetit të Podgoricës, qytetit të Shkupit dhe komunës për Tiranën (në tekstin e mëtejmë: 
Partnerët) përmes platformës IT KOMANDA. d pikërisht për të mundësuar menaxhim efikas të
informacionit dhe të dhënave dhe asistencë në vendimmarrje të shpejtë.



QËLLIMET

➢ për të përcaktuar procedurën standarde operative

➢ për të përcaktuar të dhënat që shkëmbehen ndërmjet partnerëve



PËRKUFIZIMET E TERMAVE

• Një katastrofë është një gjendje e shkaktuar nga një ngjarje natyrore dhe/ose tekniko-
teknologjike, e cila, për nga shtrirja, intensiteti dhe e papritura e saj, rrezikon shëndetin dhe
jetën e një numri të madh njerëzish, pasurinë me vlerë më të madhe, mjedisin dhe shfaqjen e të
cilat nuk mund të parandalohen apo eliminohen pasojat me veprimin e të gjitha forcave
operative të sistemit të mbrojtjes civile të vetëqeverisjes rajonale në territorin e së cilës ka 
ndodhur ngjarja si dhe pasojat e shkaktuara nga terrorizmi dhe veprimtaritë e luftës.

• Aksident i madh është ngjarja e shkaktuar nga veprimi i papritur i forcave natyrore, tekniko-
teknologjikë apo faktorë të tjerë që kanë si pasojë rrezikimin e shëndetit dhe jetës së
qytetarëve, të mirave materiale e kulturore dhe mjedisit në vendngjarje ose në zonën më të
gjerë, pasojat e të cilave. nuk mund të korrigjohet vetëm nga shërbimet e urgjencës në zonën e 
origjinës.

SHËNIM: Kushtet në Procedurat Standarde të Operimit lokal ndryshojnë ndërmjet
partnerëve në varësi të legjislacionit, por nuk ndryshojnë ndjeshëm përshkrimet e dhëna
në këtë dokument.



MBLEDHJA DHE SHKËMBIMI I INFORMACIONIT DHE TË TË
DHËNAVE

• Secili prej partnerëve merr informacion nga burime të disponueshme në zonën e tij në
nivel lokal në vendin e tyre si 112, shërbimi hidrometeorologjik, shërbimi sizmologjik, 
shërbimi sire, shërbimi i sater sanagement, shërbimi urgjent mjekësor dhe shërbime të
tjera me interes për paralajmërimin e hershëm dhe proceset ato për operacionet e 
shtabit të krizës.



MBLEDHJA DHE SHKËMBIMI I INFORMACIONIT DHE TË TË
DHËNAVE – paraqitje grafike
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MBLEDHJA DHE SHKËMBIMI I INFORMACIONIT DHE TË TË
DHËNAVE

• Krahas kësaj procedure standarde operacionale, secili prej partnerëve ka zhvilluar procedurën e tij
standarde operative lokale me qëllim përcaktimin e shkëmbimit të informacionit dhe të dhënave
brenda sistemit të mbrojtjes civile në nivel lokal.

• Vetëm informacione dhe të dhëna në lidhje me aksidentet dhe katastrofat e mëdha u jepen
partnerëve nëpërmjet platformës së IT për ngjarjet e mëposhtme: përmbytjet, tërmetet, temperaturat
ekstreme, epidemitë, aksidentet teknike dhe teknologjike me përhapjen e substancave të rrezikshme.

• Informacioni i shkëmbyer ndërmjet partnerëve në aksidente dhe fatkeqësi të mëdha përcaktohet nga
ngjarjet dhe transmetohet përmes sistemit KOMANDA d në përputhje me format e mëposhtme:



FORMULARAT E SHKËMBIMIT TË INFORMACIONIT DHE TË 
TË DHËNAVE - PËRMBYTJA

1.NGA

a) Partner

b)    Telefoni

c)    E-mail

2. TEMA: PËRMBYTJE

3. PËRSHKRIMI:

a. Koha dhe data

b. Vendndodhja dhe koordinatat e tij

c. Madhësia e zonës së prekur

d. Numri i përafërt i popullsisë së prekur

e. Raportet e para të dëmeve

f. Prognoza e përhapur

g. Kërkohet ndihmë ndërkombëtare



FORMULARI TË SHKËMBIMIT TË INFORMACIONIT 
DHE TË TË DHËNAVE - TËrmet

1. NGA

a) Partner

b) Telefoni

c) E-mail

2. TEMA: TËRMET

3. PËRSHKRIMI:

a. Koha dhe data

b. Vendndodhja dhe koordinatat e tij

c. Madhësia e zonës së prekur

d. Numri i përafërt i popullsisë së prekur

e. Raportet e para të dëmeve

f. Forca e tërmetit (EMS)

g. Kërkohet ndihmë ndërkombëtare



FORMAT E SHKËMBIMIT TË INFORMACIONIT DHE 
TË TË DHËNAVE – TEMPERATURA EKSTREME

1. NGA

a) Partner

b) Telefoni

c)    E-mail

2. TEMA: TEMPERATURA EKSTREME

3. PËRSHKRIMI:

a. Koha dhe data

b. Vendndodhja dhe koordinatat e tij

c. Madhësia e zonës së prekur

d. Numri i përafërt i popullsisë së prekur

e. Raportet e para të dëmeve

f. Kërkohet ndihmë ndërkombëtare



FORMAT E SHKËMBIMIT TË INFORMACIONIT DHE 
TË TË DHËNAVE – EPIDEMIKE

1. NGA

a) Partner

b)    Telefoni

c)    E-mail

2. TEMA: EPIDEMI

3. PËRSHKRIMI:

a. Koha dhe data

b. Emri i sëmundjes infektive

c. Madhësia e zonës së prekur

d. Numri i përafërt i popullsisë së prekur

e. Raportet fillestare të infeksionit

f. Prognoza e përhapur

g. Kërkohet ndihmë ndërkombëtare



FORMULARAT E SHKËMBIMIT TË INFORMACIONIT 
DHE TË TË DHËNAVE – AKSIDENTET TEKNIKE 
TEKNOLOGJIKE

1. NGA

a) Partner

b)    Telefoni

c)    E-mail

2. TEMA: AKSIDENTET 

TEKNOLOGJIKE TEKNIKE

3. PËRSHKRIMI:

a. Koha dhe data

b. Vendndodhja dhe koordinatat e tij

c. Madhësia e zonës së prekur

d. Numri i përafërt i popullsisë së prekur

e. Raporti fillestar i aksidentit/substancës së

rrezikshme

f. Prognoza e përhapur

g. Kërkohet ndihmë ndërkombëtare



PËRPUNIMI I INFORMACIONIT DHE TË TË DHËNAVE

• Informacioni dhe të dhënat bazë të marra nga partneri për
një aksident apo katastrofë të madhe përpunohen nga secili
partner individual për veten e tyre dhe vlerësohet ndikimi i 
mundshëm i ngjarjes në zonën e tyre.



PËRPUNIMI I INFORMACIONIT DHE TË TË
DHËNAVE

• Nëse partneri vlerëson se një aksident ose fatkeqësi e 
madhe mund të prekë zonën e tij, ai mund të kërkojë
informacion dhe të dhëna shtesë nga partneri në zonën e të
cilit ka ndodhur aksidenti ose fatkeqësia e madhe, në
mënyrë që të përgatiten në kohë për aksidentin ose 
fatkeqësinë e madhe të afërt.



PËRPUNIMI I INFORMACIONIT DHE TË TË DHËNAVE

• Nëse partneri në zonën e të cilit ka ndodhur më parë
aksidenti ose katastrofa e madhe ka informacion dhe të
dhëna për ndikimin e mundshëm te partneri tjetër, ata 
informojnë partnerin potencialisht të rrezikuar për njohuritë
e tyre.



• Kërkesa dhe dhënia e ndihmës në rastet e aksidenteve dhe
katastrofave të mëdha bëhet në përputhje me rregulloret
ndërkombëtare dhe marrëveshjet ndërshtetërore.

KËRKESA DHE OFRIMI I NDIHMËS
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