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Informacione për prindërit dhe trupin 
mësimor të sektorit të formimit në kantonin 
e Vaudit – Koronavirusi (Covid-19) 
 
Përditësim i informacionit 
Kjo faqe, që u kushtohet vendeve të formimit, shkollave dhe institucioneve të pritjes 
kolektive ditore para dhe pas-shkollore, përditësohet sipas evoluimit të gjendjes.  

Version i 25 marsit ora 19:02. 

Cilët janë prindërit që mund të përfitojnë nga shërbimi i 
pritjes shkollore? 

Urdhëresa e Këshillit federal që hyri në fuqi më 17 mars 2020 (Ordonnance 2 COVID-19, art.5 
al. 3) cakton masa të reja që synojnë të përmbajnë sa më parë përhapjen e sëmundjes, të 
mbrojnë njerëzit më të prekshëm e të ndërmarrin gjithçka për të shmangur rrënimin e 
sistemit shëndetësor.  

Disa punonjës duhet të vazhdojnë të shkojnë në vendin e tyre të punës. Në këtë rast, 
përparësi i jepet krijimit nga punëdhënësi të mundësisë për të punuar në largësi, si dhe 
zgjidhjes së problemit të mbajtjes së fëmijëve në kuadrin vetjak e të punës. Kur kjo është e 
pamundur, pra, nëse prindërit nuk gjejnë vetë zgjidhje për mbajtjen e fëmijëve të tyre, në 
dispozicion të fëmijëve vihet shërbimi i pritjes shkollore. Kjo detyrë nuk mund t’u besohet 
njerëzve me rrezik të lartë. Ky shërbim vihet në dispozicion të prindërve që janë : 

• punonjës të sistemit shëndetësor ; 
• punonjës të burgjeve, punonjës të sigurisë të rekuizuar dhe punonjës të ngarkuar me 

detyrat themelore të Shtetit ; 
• punonjës që janë të detyruar të punojnë në dyqanet ushqimore dhe ato të mallrave 

të nevojës së parë ; 
• punonjës të shërbimit të pritjes shkollore. 

Këta prindër duhet të paraqesin nevojat për mbajtjen e fëmijëve të tyre pranë sekretarisë së 
qendrës në të cilën fëmijët shkollohen. Çdo fëmijë duhet të marrë ushqim me vete për 
vaktin e pasdites. 

Saktësime të mëtejshme : 
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• Vendimi n° 167 : « Dispozita për ngritjen e shërbimit të pritjes shkollore (SAS) (COVID 
19) » 

• PDF i shërbimit të pritjes shkollore 

Përse janë mbyllur vendet e formimit ?  

Përballë evoluimit të gjendjes, kantoni i Vaudit, në konsultim me Këshillin Federal, ka marrë 
masa të jashtëzakonshme e të papara ndonjëherë në mbrojtje të njerëzve me rrezik, si ata të 
moshës mbi 65 vjeç, dhe në mbështetje të sistemit shëndetësor. Duke filluar nga e hëna 16 
mars e deri në fund të prillit, nxënësit e arsimit të detyrueshëm e atij vijues, studentët dhe 
arsimtarët nuk shkojnë më në vendin e tyre të formimit por qëndrojnë në shtëpi, me qëllim 
që të luftohet përhapja e virusit. E njëjta gjë vlen edhe për nxënësit e formimit profesional, 
në ditët e mësimit. Është me shumë rëndësi që sa më shumë njerëz të qëndrojnë në banesat 
e tyre. Për të mbështetur sistemin shëndetësor, në çdo qendër formimi të arsimit të 
detyrueshëm do të ketë një shërbim të pritjes shkollore nga ora 7:00 deri në orën 18:30.  

Përse nuk u mbyllën më parë? 

Ne kemi ndjekur porositë e OFSP-së e të Mjekut kantonal. Pasi pamë zhvillimin e epidemisë 
në Kanton dhe pasi analizuam mundësitë tona të ndërhyrjes, ne gjetëm një zgjidhje që do të 
na mundësonte kalimin në mësimdhënien në largësi, pa i dërguar fëmijët te gjyshërit, apo në 
gjirin e një popullsie me rrezik. Shërbimi i pritjes shkollore mundëson edhe mosvënien në 
rrezik të sistemit shëndetësor. Kështu, ne morëm me shpejtësi kontakt me kolegët tanë të 
kantoneve të tjerë romandë, për t’u propozuar atyre marrjen e një vendimi të përbashkët, 
në konsultim me Këshillin Federal. 

A do të vazhdojnë mësimet ?  

Po, por në largësi. Duke filluar nga e hëna 16 mars, do të ngrihet një sistem formimi në 
largësi, me qëllim që mësimet të vazhdojnë në shtëpi. Çdo mësues kujdestar vendos 
kontakte me secilën familje. Viti shkollor 2019-2020 merret parasysh për shkollën e 
detyrueshme, edhe nëse është i paplotë me shumë javë. Përmbajtja e mësimeve bëhet me 
përparësi, arsimtarët zgjedhin ndër temat e caktuara dhe përforcojnë arritjet. Mësimdhënia 
në largësi do të vazhdojë të paktën deri në fund të prillit. 

Saktësime të mëtejshme : 

• Vendimi n° 166 : « Dispozita për ngritjen e mësimdhënies në largësi për arsimin e 
detyrueshëm (COVID 19) » të 24 marsit 2020 

• Vendim i 23 marsit 2020 mbi masat shoqëruese në fushën e arsimit të detyrueshëm 
që synojnë zbutjen e pasojave të masave të mara  për të luftuar koronavirusin 
(COVID 19)     

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_167.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_167.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_167.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/DFJC_Service_daccueil_scolaire.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_166.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_166.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_166.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/coronavirus/Arrete-COVID-19-enseignement_obligatoire_CE_23.03.20.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/coronavirus/Arrete-COVID-19-enseignement_obligatoire_CE_23.03.20.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/coronavirus/Arrete-COVID-19-enseignement_obligatoire_CE_23.03.20.pdf
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Kujt t’i drejtoheni për të kërkuar një kompjuter për fëmijën 
tuaj ? 

Këkesën bëjani drejtpërdrejt institucionit shkollor ku mëson fëmija juaj. Të dhënat telefonike 
të shkollës gjenden në agjendën shkollore të fëmijës. 

A do të jepen provimet ?  

Po, Departamenti i arsimit bën gjithçka që është e mundur që ndikimi në procesin shkollor të 
nxënësve të jetë sa më i vogël. Informacione më të sakta për provimet do t’u jepen nxënësve 
përkatës në ditët dhe javët në vijim. Vlerësimi dhe provimet kantonale të referimit (ECR) 
anulohen për shkollën e detyrueshme dhe vendimet e promovimit, orientimit dhe 
riorientimit merren në bazë të rezultateve të arritura vetëm gjatë kohës që nxënësit kanë 
qenë të pranishëm në klasë. 

Saktësime të mëtejshme : 

• Vendimi n° 166 : « Dispozita për ngritjen e mësimdhënies në largësi për arsimin e 
detyrueshëm (COVID 19) » të 24 marsit 2020 

• Vendim i 23 marsit 2020 mbi masat shoqëruese në fushën e arsimit të detyrueshëm 
që synojnë zbutjen e pasojave të masave të mara për të luftuar koronavirusin (COVID 
19) 

A duhet të shkojnë në vendin e punës nxënësit në formim 
profesional ? 

Nxënësit në formim profesional qëndrojnë në shtëpi dhe, në ditët që duhet të ishin në 
shkollë, kalojnë në mësimdhënien në largësi. Në ditët e tjera, ata shkojnë në vendin e punës, 
veç nëse punëdhënësi u jep udhëzime të kundërta me këto. 

Unë punoj në shërbimin shëndetësor e prania ime atje është 
e domosdoshme. Nuk kam mundësi të qëndroj në banesë 
me fëmijët; si të veproj ? 

Për të mos penguar veprimet e ndërmarra në kuadrin e luftës kundër virusit, fëmijët 
përkatës përfitojnë nga shërbimi i pritjes shkollore me kushte të arsimit të detyrueshëm, në 
shkollën e tyre, nga ora 7:00 deri në orën 18:30. 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_166.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_166.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_166.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/coronavirus/Arrete-COVID-19-enseignement_obligatoire_CE_23.03.20.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/coronavirus/Arrete-COVID-19-enseignement_obligatoire_CE_23.03.20.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/coronavirus/Arrete-COVID-19-enseignement_obligatoire_CE_23.03.20.pdf
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Unë punoj në një qendër formimi; kush do të m’i mbajë 
fëmijët, gjatë kohës që unë jam në punë ?  

Fëmijët përkatës përfitojnë nga shërbimi i pritjes shkollore në qendrën e tyre arsimore nga 
ora 7:00 deri në orën 18:30 për sa i përket arsimit të detyrueshëm.  

Si funksionon shërbimi i pritjes shkollore?  

Me klasa me jo më shumë se 9 nxënës dhe në përputhje të plotë me rregullat e OFSP-së. 
Qendrat përkatëse furnizohen me sapun të lëngshëm e shami duarsh të hedhshme dhe po 
qe nevoja edhe me lëng hidro-alkolik. Puna e shërbimit të pritjes bashkërendohet edhe me 
strukturat pas-shkollore. Shërbimi i pritjes sigurohet edhe gjatë pushimeve shkollore.   
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Si të sillemi në vendet e formimit vaudeze? 

 

Sit për këshillat dhe telengarkimin e afishes  « Koronavirusi i ri : ja si të mbrohemi » 

Këshillat bazë u rikujtohen të gjithë nxënësve dhe tërë punonjësve të pranishëm që 
sigurojnë shërbimin e pritjes shkollore me kushte, në vendet e formimit, dhe vihen në dukje 
në të gjitha entet, përmes afishes zyrtare të OFSP-së ; ato janë si më poshtë :  

• është e nevojshme të lahen duart rregullisht e me kujdes, me ujë e sapun; 
• duhet të shmanget dhënia e dorës ; 
• duhet ruajtur largësia / shmangur kontakti fizik nga afër  
• duhet kollitur e tështitur në shami të hedhëshme ose në të thelluarën e bërrylit midis 

krahut dhe parakrahut ; 
• në rast të pranisë së shenjave (ethe e kollë), i rrituri apo fëmija i prekur duhet të rrijë 

në banesë. Në rast rëndimi të shenjave, ai kontakton mjekun trajtues.  

https://ofsp-coronavirus.ch/
https://ofsp-coronavirus.ch/
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Kthimi në shërbimin e pritjes shkollore i një njeriu që ka qenë i sëmurë bëhet vetëm pas 
shërimit të plotë të tij, 24 orë pas zhdukjes së shenjave (ethe e kollë). Në rast rezultati pozitiv, 
referojuni rubrikës pyetje-përgjigje të Mjekut kantonal- FAQ du Médecin cantonal. 

Si veprohet nëse një i ri në formim apo një anëtar i trupit 
mësimor paraqet shenja të gripit ?  

Në rast ethesh e kolle, i riu apo anëtari i trupit mësimor duhet të rrijë në shtëpi. Në rast 
rëndimi të shenjave, ai kontakton mjekun trajtues.  

Si mund ta vlerësoj unë gjendjen time apo atë të rrethit tim?  
CoronaCheck–u  është një mjet për të bërë vlerësimin e shpejtë të rrezikut tënd apo të 
njerëzve të rrethit tënd, dhe për të mësuar si të veprohet (https://coronavirus.unisante.ch/). 

A do të mbahen udhëtimet e klasave (kampet dhe 
ekskursionet shkollore) në Zvicër ? 

Të gjitha këto veprimtari anulohen deri në fund të vitit shkollor.  

A do të mbahen udhëtimet jashtë vendit ? 

Udhëtimet studimore, kampet dhe ekskursionet e tjera jashtë vendit anulohen deri në fund 
të vitit shkollor. 

Mënyrat e kthimit të shpenzimeve të udhëtimeve të anuluara janë në studim. 

Mos keni ndonjë pyetje për të cilën nuk keni gjetur përgjigje 
në këtë FAQ ? 

Mund të thërrisni njërin prej numrave të mëposhtëm : 

• Prindërit që hasin në vështirësi edukative me fëmijët e tyre : 021 644 20 32 nga ora 
8.00 deri në orën 20.00, nga e hëna në të premten ; 

• Fëmijët dhe të rinjtë që përballen me vështirësi në jetën e përditshme : 147, linjë e 
hapur 24 orë në 24 ; 

• Pritja shkollore, shkollat private dhe veprimtaritë jashtëshkollore :  
021 316 30 21 nga ora 8.00 deri në orën18.00, nga e hëna në të premten ; 

• Mësimi në largësi dhe dhe pyetje të tjera mbi arsimin e detyrueshëm :  
021 316 32 64 nga ora 8.00 deri në orën18.00, nga e hëna në të premten ; 

https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/coronavirus-covid-19-reponses-du-medecin-cantonal-aux-questions-frequentes/
https://coronavirus.unisante.ch/
https://coronavirus.unisante.ch/
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• Arsimi vijues pas arsimit të detyrueshëm (nxënësit në formim profesional, gjimnazet) 
: 021 316 62 95 de 8h à 18h du lundi au vendredi. 

Për të mësuar më shumë 
Këshillat e OFSP-sëtë ripërtërira në kohë reale dhe linja “Infos coronavirus” : +41 58 463 00 00 
(çdo ditë, 24 orë në 24) 

“Hotline” kantonale për t’iu përgjigjur të gjitha pyetjeve të popullsisë lidhur me 
koronavirusin : 0800 316 800 (çdo ditë, nga ora 8:00 deri në orën 20:00) 

Për të ndjekur evoluimin e gjendjes e për të marrë përgjigje për pyetjet tuaja, shkoni në sitin 
https://www.vd.ch/coronavirus dhe në sitin e vendit të formimit përkatës.   

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.vd.ch/coronavirus
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