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Të gjitha të drejtat e rezervuara. Zyra Rajonale e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Evropën i 
mirëpret kërkesat e bëra  për të lejuar riprodhimin apo përkthimin e publikimeve të saj, pjesërisht apo 
tërësisht. 
Emërtimet e përdorura dhe prezantimi i materialit në këtë publikim nuk nënkuptojnë shprehjen e ndonjë 
mendimi, cfarëdo qofte ai, nga ana e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, lidhur me statusin ligjor të 
ndonjë vendi, territori, qyteti, zone apo autoriteteve të tij, ose lidhur me caktimin e caqeve apo kufinjve. 
Aty ku emërtimi “vend apo zonë” shfaqet në krye të tabelave, ai mbulon vendet, territoret, qytetet dhe 
zonat. Vijat e pikëzuara në harta paraqesin me përafërsi vijat kufitare mbi të cilat ndoshta ende nuk është 
rënë dakort plotësisht.   
Përmendja e kompanive specifike ose prodhimeve të disa manifakturave nuk nënkupton se ato janë 
vërtetuar apo rekomanduar nga Organizata Botërore e Shëndetësise si preferencë kundrejt të tjerave të një 
natyre të ngjashme që nuk janë përmendur. Gabimet apo përjashtimet janë mënjanuar; emrat e produkteve 
të regjistruara dallohen duke perdorur gërmat e para të mëdha. 
Organizata Botërore e Shëndetësisë nuk garanton se informacioni që përmbahet në këtë publikim është i 
plotë dhe korrekt dhe nuk mban përgjegjësi për ndonjë dëmtim që vjen si rezultat i përdorimit të tij. 
Këndvështrimet e paraqitura nga autorët apo botuesit nuk paraqesin domosdoshmërisht vendimet apo 
politikat e shpallura të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. 
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Parathёnie 
 
Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) prej shumë kohësh ka pranuar se siguria dhe në 
mënyrë të veçantë siguria biologjike pёrbёn problem të rëndësishёm në planin ndërkombëtar. 
OBSH ka publikuar edicionin e parë të “Manualit të biosigurisë në laborator” në vitin 1983. Ky 
manual i inkurajoi shtetet të pranonin dhe të implementonin nocionet bazë lidhur me sigurinë 
biologjike si dhe të zhvillonin kode kombëtare të praktikës së manipulimit në kushte sigurie të 
mikroorganizmave patogjenë për laboratorët që ndodheshin në territorin e tyre. Që prej vitit 
1983, shumë vende kanë ndjekur udhëzimet e këtij manuali për të zhvilluar kode praktike. 
Edicioni i dytë i manualit u publikua në vitin 1993. 

OBSH vazhdon të mbajë rolin e koordinatorit për problemet e lidhura me biosigurinë në 
nivel ndërkombëtar nëpërmjet këtij edicioni të tretë të manualit në të cilin janë trajtuar siguria 
dhe sigurimi biologjik me të cilat po përballemi.  
Edicioni i tretë nënvizon rëndësinë e përgjegjësisë personale. Janë shtuar kapituj të rinj për 
vlerësimin e riskut, përdorimin e sigurt të teknologjisë ADN rekombinant dhe transportit të 
materialeve infektive. Ngjarjet më të reja në plan botëror kanë zbuluar kërcënime të reja për 
shëndetin publik nëpërmjet përdorimit të keq me qëllim dhe çlirimit në mjedis të agjentëve 
mikrobikë dhe toksinave. Prandaj, edicioni i tretë prezanton koncepte në lidhje me biosigurimin 
– mbrojtja e materialit biologjik kundër vjedhjes, humbjes ose diversionit, të cilat mund të çojnë 
në përdorimin e papërshtatshëm të këtyre agjentëve dhe në influencën mbi shëndetin publik. Ky 
edicion përfshin dhe informacion në lidhje me sigurinë të përmbledhur në publikimin e OBSH-së 
në vitin 1997 “Siguria në laboratoret e njësive sanitare”(1). 
 Edicioni i tretë i Manualit të OBSH-së për sigurinë në laborator përbën një material të 
çmuar reference dhe një udhëzues për kombet të cilët pranojnë sfidën për të zhvilluar dhe për të 
vendosur kode kombëtare të praktikës për kontrollin e aseteve mikrobiologjike, duke siguruar 
për më tepër disponueshmërinë e tyre për qëllime klinike, kërkimore dhe epidemiologjike. 
 
 
 

 
Dr A. Asamoa-Baah 
Assistant Director-General 

Communicable Diseases 

World Health Organization 

Geneva, Switzerland 
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 6 

1. Parime të përgjithshme 
 
Hyrje  
Ky manual, i referohet rrezikut infektues nga manipulimi i mikroorganizmave te ndryshëm duke 
marrë parasysh grupin e riskut të cilit i përkasin (Grupet e Riskut sipas OBSH-së 1, 2, 3, 4, shih 
Shtojcën 6). 
Ky klasifikim i grupit të riskut është i vlefshëm vetëm për punën që kryhet në laborator. 
Tabela 1 përshkruan grupet e riskut. 
 

 

Tabela 1. Klasifikimi i mikroorganizmave infektive sipas grupit të riskut. 

 
Grupi Risku 1 (risk infektiv individual ose komunitar i ulët ose i munguar ):  
Një mikroorganizëm i cili zakonisht nuk shkakton sëmundje tek njeriu apo tek kafshët 
 
Grup Risku 2 (risk individual i moderuar, risk i ulët në komunitet):  
Një patogjen që mund të shkaktojë sëmundje tek njeriu apo tek kafshët, por që nuk përbën  rrezik 
serioz për punonjësit e laboratorit, komunitetin, gjënë e gjallë, ose mjedisin. Ekspozimet në 
laborator mund të shkaktojnë infeksione serioze, por për to egzistojnë trajtime efektive dhe masa 
parandaluese ndërsa rreziku i përhapjes së infeksionit është i kufizuar. 
 
Grup Risku 3 (risk i lartë individual, rrezik i ulët në komunitet): 
Një patogjen që zakonisht shkakton sëmundje serioze tek njeriu apo tek kafshët, por nuk 
përhapet nga një individ i infektuar tek tjetri. Egzistojnë trajtime efektive dhe masa parandaluese 
 
Grup Risku 4 (risk i lartë individual dhe në komunitet):  
Një patogjen i cili shkakton sëmundje serioze tek njeriu apo tek kafshët dhe që mund të 
transmetohet me lehtësi nga një individ tek tjetri, direkt ose indirekt. Trajtimi efektiv dhe masat 
parandaluese zakonisht nuk disponohen.  
 
 
Nga pikëpamja e biosigurisë, laboratoret klasifikohen kështu: 
 
- bazë - Niveli i Biosigurisë  1  
- bazë - Niveli i Biosigurisë  2 
- mbajtje në kontroll - Niveli i Biosigurisë  3 
- mbajtje maksimale në kontroll - Niveli i Biosigurisë  4  
 
Emërtimet e nivelit të biosigurisë bazohen në karakteristika që i referohen projektimit dhe 
ndërtimit te laboratorit, nivelit të sigurisë, pajisjes me aparatura, tiparet, praktikat dhe procedurat 
operative, të cilat nevojiten për punën me agjentët që i përkasin grupeve të ndryshme të riskut. 
Tabela 2 paraqet lidhjen (por nuk “i barazon” ato) ndërmjet grupit të riskut në të cilin 
inkuadrohet mikroorganizmi dhe nivelit të biosigurisë së laboratorit në të cilin ai manipulohet.  
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Vendet (rajonet) duhet të bëjnë një klasifikim kombëtar (rajonal) të mikroorganizmave sipas 
grupit të riskut, duke pasur parasysh: 
 
Tabela 2: Lidhjet e grupit të riskut me nivelet e biosigurisë, praktikat dhe pajisjet 

 
GRUPI I NVELI I  TIPI I   PRAKTIKAT   PAJISJE TË 
RISKUT BIOSIGURISË  LABORATORIT LABORATORIKE SIGURTA 
 
1.  Bazë – Niveli 1 Mësimor bazë   GMT   Asnjë;  

i biosigurisë dhe kërkimor     sipërfaqe pune  
e hapur 

 

2.  Minimal – Niveli 2 Shërbimet parësore GMT plus veshje Sipërfaqe 
i biosigurisë  shëndetsore;  mbrojtëse, shënja e pune e hapur  

shërbime diagnostike; rrezikut biologjik plus KSB për 
kërkim shkencor    aerosolet 
      potenciale. 

 
3.  Mbajtje në kontroll Shërbime  Si niveli 2 plus KSB dhe/ose 

- Niveli 3 i  diagnostike  veshje speciale, aparatura për 
biosigurisë  speciale, kërkim hyrje e kontrolluar të gjithë 

shkencor  dhe rrymë ajri e aktivitetet 
   drejtuar   

 
4.  Mbajtje maksimale Njësitë për  Si niveli 3 plus KSB Klasa III 

në kontroll- Niveli 4 patogjenë të  hyrje e mbyllur, ose veshje me 
 i biosigurisë  rrezikshëm  dush në dalje,  presion pozitiv  
      hedhje speciale e i kombinuar 

       mbeturinave  me KSB të 
           klasës II 
           autoklavë me 
           dy rrugë 
           aksesi  
           dhe ajër i 

filtruar.   
 

 
KSB = Kapë Sigurie Biologjike; (në anglisht: BSC = Biological Safety Cabinet) 
GMT = Good Microbiological Techniques (teknika mikrobiologjike korrekte) 
(shih pjesën e katërt të këtij manuali). 
 
OBSH rekomandon hartimin e një klasifikimi nё nivel kombëtar ose rajonal të 
mikroorganizmave sipas grupit të riskut, duke marrë parasysh:  
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1. Patogjenitetin e organizmit . 
2. Mënyrën e transmetimit dhe tipin e bartësit karakteristik për mikroorganizmin. Këto mund të 

influencohen nga nivelet ekzistuese të imunitetit në popullatën lokale, densiteti dhe lëvizja e 
popullatës bartëse, prania e vektorëve të përshtatshëm dhe standartet e higjenës ambientale. 

3. Përdorimi lokal i masave parandaluese efektive. Këto mund të përfshijnë: profilaksinë 
nëpërmjet imunizimit ose dhënien e antiserumeve (imunizimi pasiv); masat higjenike, psh: 
higjena e ushqimit dhe ujit; kontrolli i rezervuarve shtazorë ose vektorëve arthropodë. 

4. Mundësia lokale e sigurimit të trajtimit efektiv. Kjo përfshin imunizimin pasiv, vaksinimin 
pas ekspozimit dhe përdorimin e antimikrobikëve, antiviralëve dhe agjentëve 
kimioterapeutikë, si dhe duhet të merret në konsideratë mundësia e shfaqjes së shtameve 
rezistente ndaj medikamenteve. 

 
 
Nё Aneksin 6 ёshtё paraqitur klasifikimi i agjentёve biologjikё nё pёrputhje me Aneksit III tё 

Direktivёs 2000/54/BE tё Parlamentit Europian dhe Kёshillit, mё datё 18 shtator 2000, nё 

lidhje me mbrojtjen e punonjёsve kundёr rreziqeve nё tё cilat i implikon ekspozimi ndaj 

agjentёve biologjikё nё vendin e punёs. 

 

 

Caktimi i një agjenti në një nivel të biosigurisë laboratorike duhet të bazohet në vlerësimin e 
riskut. Vendosja e nivelit të përshtatshëm të biosigurisë do të vlerësohet duke marrë në 
konsideratë përveç grupeve të riskut edhe faktorë të tjerë. P.sh.: një agjent i cili është caktuar në 
grupin e dytë të riskut mundet të kërkojë pajisjet e nivelit të dytë të biosigurisë, pajisjet, praktikat 
dhe procedurat për kryerjen e sigurtë të punës. Megjithatë, nëse eksperimente të veçanta krijojnë 
aerosole në përqëndrime të larta, atëherë niveli i tretë i biosigurisë mund të jetë më i 
përshtatshëm për të siguruar shkallën e nevojshmë të sigurisë, duke qënë se ai siguron mbrojtjen 
maksimale nga krijimi i aerosoleve gjatë punës në laborator. Vlerësimi i nivelit të biosigurisë të 
nevojshëm për kryerjen e një aktiviteti specifike është mirë të drejtohet nga një gjykim 
profesional i bazuar mbi vlerësimin e riskut dhe jo nga një vlerësim automatik i nivelit të 
biosigurisë në laborator në bazë të grupit të riskut të cilit i përket mikroorganizmi patogjen që do 
të manipulohet (shih Kapitullin 2). 
Tabela 3 përmbledh kërkesat për pajisjen e niveleve të biosigurisë. 
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Tabela 3 : Përmbledhje e kërkesave të niveleve të biosigurisë 

 
       NIVELI I BIOSIGURISË 
 

1  2  3  4 
 
Izolimia i laboratorit   Jo  Jo  Po  Po 

Dhomë e vulosur për 
dekontaminim    Jo  Jo  Po  Po 
Ventilimi: 
- drejtimi i ajrit nga brënda  Jo  sipas dëshirës Po  Po 
- sistem ventilimi i kontrolluar Jo  sipas deshirës Po  Po 
- shkarkim i ajrit me  
Filtër HEPA    Jo  Jo  Po/Job  Po 
Hyrje me derë të dyfishtë  Jo  Jo  Po  Po  
Hermetik    Jo  Jo  Jo  Po 
Hermetik me dush   Jo  Jo  Jo  Po 
Paradhomë    Jo  Jo  Po  -- 

Paradhomë me dush   Jo  Jo  Po/Joc         Po 
Trajtim derdhës   Jo  Jo  Po/Joc    Po 
Autoklavë:  
- në vend    Jo  sipas dëshirës Po  Po 
- në laborator    Jo  Jo  sipas dëshirës Po 
- me hyrje-dalje   Jo  Jo  sipas dëshirës Po 
Kapa të sigurisë biologjike  Jo  sipas dëshirës Po  Po 
Aftësiad e monitorimit të  
sigurisë së personelit   Jo  Jo  sipas dëshirës Po 
 

a izolimi fizik dhe funksional i laboratorit nga lëvizje e përgjithshme e personelit. 
b në vartësi të vendit të shkarkimit ( shih Kapitullin 4). 
c në vartësi të agjentëve mikrobikë të manipuluar në laborator. 
d Për shembull, dritare, sistem mbikëqyrje me qark të mbyllur, dy rrugë komunikimi. 
 
Kështu, vlerësimi i nivelit të biosigurisë merr në konsideratë mikroorganizmin (agjentin 
patogjen) e përdorur, pajisjet që disponohen, praktikat e aparaturave si dhe procedurat e 
nevojshme për zhvillimin e aktivitetit në laborator në kushte sigurie. 
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2. Vlerësimi i riskut mikrobiologjik 
 
 
Thelbi i praktikës së sigurisë biologjike është vlerësimi i riskut. Megjithëse ekzistojnë një sërë 
instrumentesh të destinuara për të ndihmuar në vlerësimin e riskut për një procedurë ose për një 
eksperiment, komponenti më i rëndësishëm është vlerësimi (gjykimi) profesional. Vlerësimi i 
riskut duhet të kryhet nga specialistët më të familjarizuar me karakteristikat specifike të 
mikroorganizmave që do të përdoren, me procedurat dhe pajisjet, me kafshët që do të përdoren si 
model si dhe me pajisjet dhe hapësirat dhe pajisjet në dispozicion për një manipulim në 
kushtesigurie. Shefi i laboratorit ose kërkuesi shkencor kryesor janë përgjegjës për vlerёsimin e 
riskut në kohë dhe në mënyrën e duhur, ashtu si dhe për bashkëpunimin e ngushtë me kolektivat 
përgjegjës për sigurinë në punë dhe për biosigurinë me qëllim sigurimin e pajisjeve dhe mjeteve  
të nevojshme për zhvillimin e aktivitetit për të cilin është kryer vlerësimi. Pas vlerёsimit fillestar 
të riskut, ky i fundit duhet vlerësuar rregullisht dhe duhet të rishikohet kur gjykohet e nevojshme, 
duke marrë në konsideratë grumbullimin e të dhënave të reja të lidhura me problemin e shkallës 
së riskut, dhe informacionet prej literaturës së specialitetit.  
Një prej instrumenteve më të dobishëm për vlerësimin e riskut mikrobiologjik është listimi i 
agjentëve mikrobiologjikë sipas grupeve të riskut (shiko Kapitullin 1). Ti referohesh thjesht 
grupeve të riskut për një agjent mikrobik është e pamjaftueshme për vlerësimin e riskut. faktorë 
të tjerë që duhen marrë në konsideratë janë këta që vijojnë:  
 

1. Patogjeniteti i agjentit infektues dhe doza infektuese 
2. Pasojat e mundshme të ekspozimit 
3. Rruga natyrale e infektimit 
4. Rrugë të tjera të transmetimit, si pasojё e manipulimeve në laborator (parenterale, ajrore, 

me gëlltitje) 
5. Qëndrueshmëria e agjentit infektues në mjedisin e jashtëm  
6. Përqëndrimi i agjentit infektues dhe vëllimi i materialit të përqëndruar që manipulohet 
7. Disponueshmeria e një bartësi të përshtashëm/të ndjeshëm (njeri ose kafshë) 
8. Informacione të disponueshme nga studimet mbi kafshët, raportime në lidhje me  

infeksione të përftuara në laborator (profesionale) ose raportime për raste klinike 
9. Qëllimi për të përdorur teknika të caktuara në laborator (sonikatimi=goditja zanore, 

aerosolizimi, centrifugimi, etj) 
10. Çdo manipulim gjenetik i mikroorganizmit, që mund të çojë në shtrirjen e spektrit të 

bartësve të ndjeshëm ose mund të modifikojë ndjeshmërinë e tij ndaj terapive të 
kosideruara si efikase (shiko Kapitullin 16) 

11. Mundësia efektive për sigurimin e masave profilaktike ose terapive të efektshme.  
 
Në bazë të informacionit të përftuar gjatë vlerësimit të riskut, përcaktohet niveli i biosigurisë së 
nevojshme zhvillimit të aktivitetit të planifikuar, zgjidhen pajisjet e duhura për mbrojtjen e 
personelit si dhe procedurat standarte të punës (SOPs) duke përfshirë aspekte të sigurisë në punë, 
me qëllim zhvillimin e aktivitetit në mënyrën më të sigurtë të mundshme. 
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Mostrat për të cilat ka informacion të kufizuar 
Procedurat për vlerësimin e riskut përshkruar më sipër aplikohen me sukses, kur disponohet një 
informacion i mjaftueshëm. Megjithatë, ka situata kur informacioni është i pamjaftueshëm për të 
kryer një vlerësim siç duhet të riskut, për shembull, me mostra klinike ose kampionet 
epidemiologjike të marra në terren. Në këto raste, këshillohet adoptimi i një sjelljeje të 
kujdesshme në manipulimet e mostrave. 

 
1. Gjithmonë duhet të merren masat paraprake standarte (2), dhe duhet të aplikohen 

barrierat mbrojtëse (doreza, përparëse, mbrojte e syve), sa herë që kampionet merren prej 
pacientëve. 

2. Mbajtja minimale në kontroll – praktikat dhe procedurat e Biosigurisë Niveli 2 duhet të 
jenë kërkesat minimale për trajtimin e mostrave. 

3. Transporti i mostrave duhet bërë duke ndjekur rregullat dhe normat kombëtare dhe 
ndërkombëtare. 

 
Disa informacione mund të ndihmojnë shumë në përcaktimin e riskut të manipulimit të këtyre 
mostrave: 

 
1. Të dhënat mjekёsore rreth pacientit 
2. Të dhënat epidemiologjike (të dhënat për sëmundshmërinë dhe vdekshmërinë, rrugët e 

dyshuara të trasmetimit, të dhёna të tjera rreth investigimit të shpërthimit) 
3. Informacione në lidhje me origjinën gjeografike të mostrave. 

 
Në rastin e shpërthimeve të ndonjë sëmundjeje me etiologji të panjohur, mund të përpunohen 
udhëzimet e duhura për këtë rast (ad hoc) të cilat të përhapen/publikohen nga autoritetet 
kompetente kombëtare dhe/ose nga OBSH nëpërmjet World Wide Web (ashtu si u veprua në 
vitin 2003, në kushtet e emergjencës së sindromës respiratore akute të rëndë (SARS)), udhëzime 
që të tregojnë mënyrën e transportit të mostrave dhe nivelin e biosigurisë që imponohet në 
procesin e analizës së tyre.  
 
 
Vlerësimi i riskut dhe mikroorganizmat e modifikuara gjenetikisht 
Një diskutim i detajuar rreth vlerësimit të riskut në rastin e mikroorganizmave të modifikuara 
gjenetikisht (genetically modified organisms = GMOs) paraqitet në Kapitullin 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

3. Laboratorët Bazë –  
Niveli i Biosigurisë 1 dhe 2 

 
 
 
 

Ky manual paraqet kërkesat minimale për laboratorët e klasifikuar në të gjitha nivelet e 
biosigurisë, që manipulojnë mikroorganizma që bëjnë pjesë në Grupet e Riskut nga 1-4. 
Megjithëse disa prej masave paraprake mund të duken si të panevojshme për disa organizma të 
Grupit të riskut 1, rekomandohet aplikimi i tyre për qëllime trajnimi, për të promovuar praktikat 
mikrobiologjike korrekte.  
Të gjithë laboratorёt mjekësorë dhe të kujdesit shëndetësor (të shëndetit publik ose të 
diagnostikimit klinik në spitale, ambulatorë etj.) duhet të projektohen për Nivelin 2 të biosigurisë 
ose për një nivel më të lartë. Meqënëse asnjë laborator nuk ka kontroll të plotë të kampioneve që 
ai merr, punonjësit e laboratorit mund të ekspozohen ndaj organizmave të grupeve me risk më të 
lartë se sa parashikohej. Kjo mundësi duhet të merret në konsideratë kur zhvillohen plane dhe 
politika të biosigurisë. Si rregull, masa paraprake standarte (2) duhet të adaptohen dhe të 
praktikohen gjithmonë.  
Rregullat për laboratorët bazë – Nivelet 1 dhe 2 të Biosigurisë, të paraqitura në këtë manual janë 
të plota dhe të detajuara, meqënëse ato janë thelbësore për laboratorët e çdo niveli biosigurie.  
Rregullat për laboratorët e mbajtjes në kontroll – Niveli 3 i Biosigurisë dhe laboratorët e mbajtjes 
maksimale në kontroll – Niveli 4 i Biosigurisë, që vijojnë (Kapitujt 4 dhe 5) janë modifikime dhe 
shtesa të këtyre rregullave, të projektuara për punën me agjentë patogjenë më të rrezikshëm. 

 
 

Kodi i praktikave 
Ky kod është një listë e praktikave dhe procedurave laboratorike më të rëndësishme, që 
qëndrojnë në themel të praktikave mikrobiologjike korrekte (good microbiological techniques = 
GMT). Në shumë laboratorë dhe programe kombëtare në të cilat ata marrin pjesë, ky kod mund 
të përdoret për të zhvilluar praktika dhe procedura të shkruara për të kryer operacione 
laboratorike të sigurta. 
Çdo laborator duhet të adoptojë një manual sigurie ose veprimi, që identifikon rreziqe të njohura 
ose potenciale, praktika dhe procedura specifike për të eliminuar ose për të minimizuar këto lloj 
rreziqesh. GMT janë kryesore për sigurinë në laboratore. Pajisjet laboratorike të specializuara 
janë një element suplementar, që megjithatë nuk mund të zëvendësojnë kurrë aplikimin e 
procedurave korrekte. Konceptet më të rëndësishme janë radhitur më poshtë. 

 
 

Hyrja 
1. Simboli dhe shenja ndërkombëtare “Rrezik biologjik” (Figura 1) duhet ekspozuar në 

dyert e dhomave, ku trajtohen mikroorganizma të Grupit 2 të riskut ose grupeve të tjera 
me rrezikshmëri më të lartë. 
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Figura 1. Shenja e paralajmërimit të rrezikut biologjik 

 
2. Vetëm persona të autorizuar duhet të lejohen të hyjnë në zonën e punës të laboratorit. 
3. Dyert e laboratorit duhet të mbahen të mbyllura. 
4. Fëmijët nuk duhet të lejohen për të hyrë në zonën e punës të laboratorit. 
5. Hyrja tek kafazët e kafshëve duhet të autorizohet veçanërisht. 
6. S’duhen pranuar kafshë të tjera përveç atyre të cilat do të përdoren në laborator. 

 

 

Mbrojtja individuale e personelit 
1. Kominoshet e laboratorit, përparëset ose uniformat duhet të vishen gjithë kohën kur 

punohet në laborator. 
2. Dorezat duhet të vishen për të gjitha procedurat, të cilat mund të çojnë në mënyrë direkte 

ose aksidentale në kontakt me gjakun, rrjedhjet e gjakut dhe me materiale të tjera 
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potencialisht infektuese ose kafshë të infektuara. Pas përdorimit, dorezat duhet të hiqen 
në mënyre sterile dhe të lahen duart.  

3. Personeli duhet të lajë duart pas manipulimit me materiale infektuese dhe kafshë të 
infektuara dhe para se të largohet nga zona e punës së laboratorit. 

4. Syzet e sigurisë, ekranet mbrojtës për fytyrën ose pajisje të tjera mbrojtëse duhen 
përdorur sa herë është e nevojshme mbrojtja e syve dhe e fytyrës prej spërklave, 
goditjeve të objekteve dhe burimeve të rrezatimeve artificiale ultravjolet. 

5. Ndalohet mbajtja e veshjeve mbrojtëse të laboratorit jashtë tij, p.sh. në mensa, në dhomat 
e kafes, në zyra, në librari, dhomën e stafit dhe tualet. 

6. Këpucët e hapura nuk duhen veshur në laborator. 
7. Konsumi i ushqimeve, pijeve, aplikimi i makjazhit dhe i lenteve të kontaktit janë të 

ndaluara në zonën e punës në laborator.  
8. Eshtë e ndaluar mbajtja e ushqimeve ose e pijeve kudo në zonën e punës të laboratorit.  
9. Veshjet mbrojtëse, të cilat janë përdorur në laborator nuk duhen vendosur në të njëjtin 

dollap ose raft, ku vendosen rrobat të cilat përdoren në ambjentet jashtë laboratorit. 
 
 
Procedurat 

1. Ndalohet kategorikisht pipetimi me gojë. 
2. Asnjë material nuk duhet vendosur në gojë. Etiketat nuk duhen lëpirë me gjuhë para se të 

ngjiten. 
3. Procedurat teknike duhen kryer në mënyrë të tillë, që të minimizojnë formimin e 

aerosoleve dhe piklave. 
4. Përdorimi i gjilpërave dhe shiringave hipodermike duhet të jetë i kufizuar. Ato nuk duhet 

të përdoren si zevëndësues të mjeteve të pipetimit ose për ndonjë qëllim tjetër që s’është 
psh injektim parenteral ose thithje e lëngjeve nga kafshët në laborator. 

5. Të gjitha derdhjet, aksidentet dhe ekspozimet e mundshme ndaj materialeve infektuese 
duhet të raportohen tek shefi i laboratorit. Duhet të mbahet një protokoll i shkruar për 
aksidente dhe ngjarje të tilla. 

6. Duhet zhvilluar dhe ndjekur një procedurë e shkruar për pastrimin-çaktivizimin e të gjitha 
derdhjeve. 

7. Lëngjet e kontaminuara duhet të dizinfektohen (kimikisht ose fizikisht) para se të 
shkarkohen në rrjetin e kanalizimeve sanitare. në varësi të rrezikut të vlerësuar mund të 
zhvillohet një sistem trajtimi i këtyre lëngjeve.  

8. Dokumentat e shkruara, që do të nxirren nga laboratori duhet të mbrohen prej ndotjes, 
gjatë kohës që janë në laborator, për të mos u kontaminuar. 

 
 
Zonat e punës në laborator 

1. Nё laborator duhet të mbahet pastëri dhe rregull, duke eleminuar tё gjitha materialet e 
panevojshme pёr punën që zhvillohet nё laborator.  

2. Sipërfaqet e punës duhet të dizinfektohen pas çdo derdhje materialesh potencialisht të 
rrezikshëm dhe në fund të ditës së punës. 
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3. Të gjitha materialet e kontaminuara, mostrat dhe kulturat duhet të dekontaminohen para 
se të largohen apo pastrohen pёr tu ripërdorur. 

4. Paketimi dhe transportimi duhet të behet sipas regullave kombëtare dhe ndërkombëtare. 
5. Nëse dritaret mund të hapen, ato duhet të jenë të pajisura me rrjet sigurie kundër 

artropodeve. 
 
 
Menaxhimi i biosigurisë 

1. Është detyrё e shefit të laboratorit (personi, i cili ka përgjegjësi direkte për laboratorin) të 
sigurojë zhvillimin dhe adaptimin e një plani menaxhues për biosigurinë dhe një manual 
veprimi ose për sigurinë (teknikat e sigurimit). 

2. Pёrgjegjёsi pёr aktivitetin e laboratorit (i varur nga shefi i laboratorit) duhet të garantojë 
trajnimin periodik tё personelit tё laboratorit nё fushёn e sigurisë. 

3. Personeli duhet informuar për rreziqet e veçanta, dhe ёshtё i detyruar tё lexojë manualin e 
sigurisё dhe veprimit dhe te respektojё procedurat dhe praktikat standarte. Pёrgjegjёsi i 
laboratorit duhet të sigurohet nëse i gjithë personeli i ka pёrvetёsuar ato. Një kopje e 
manualit të sigurisë dhe veprimit duhet të jetë në dispozicion në laborator pёr tu 
konsultuar sa herё ёshtё e nevojshme. 

4. Duhet të egzistojё një program dezinsektimi për artropodet dhe brejtësit. 
5. Në rast nevoje, duhet të sigurohet për të gjithë personelin njё vlerёsim adekuat mjekёsor, 

mbikëqyrje dhe trajtim si dhe duhen mbajtur të dhёna mjekёsore adekuate. 
 
 
Konceptimi i strukturёs dhe pajisjeve tё laboratorit 
Në projektimin e një laboratori dhe në përcaktimin e llojit të punës që do të kryhet në të, një 
vëmëndje e veçantë duhet ti kushtohet situatave pёr të cilat dihet qё krijojnë probleme pёr 
sigurinë. Këto janë: 
 

1. Formimi i aerosoleve 
2. Puna me volume të mёdha dhe/ose me një përqëndrim të lartë mikroorganizmash. 
3. Mbipopullimi i hapёsirёs sё punёs ose akumulimi i shumë aparaturave. 
4. Infektimi me brejtës dhe atropodë 
5. Hyrjet e paautorizuara 
6. Qarkullimi i punës: përdorimi i disa reagentёve dhe mostrave specifike 

Shembuj të projekteve të laboratorëve me Nivel biosigurie 1 dhe 2 paraqiten respektivisht në 
Figurat 2 dhe 3. 
 
 
Veçoritë e projektimit 

1. Duhet të sigurohet hapësirë e mjaftueshme për zhvillimin e sigurtë të punës në laborator, 
për pastrimin dhe mirëmbajtjen. 

2. Muret, tavanet dhe dyshemetë duhet të jenë të lëmuara, të lehta për tu pastruar, të 
padepërtueshme nga lëngjet dhe rezistente ndaj substancave kimike dhe dizinfektuesve që 
përdoren zakonisht në laborator. Dyshemetë nuk duhet të jenë tё rrëshqitёshme. 
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3. Sipёrfaqja e tryezave tё punёs duhet të jetë e papërshkueshme nga uji, rezistente ndaj 
dizinfektuesve, acideve, bazave, tretësve organikë dhe nxehtësisë mesatare. 

4. Ndriçimi duhet të jetë i përshtatshëm për të gjitha aktivitetet. Reflektimet e padëshiruara 
dhe shkëlqimi verbues duhet të shmangen. 

5. Mobiljet e laboratorit duhet të jenë të forta. Hapësirat e hapura midis dhe poshtë tryezave, 
kapave dhe aparaturave duhet të lejojnë pastrimin e tyre. 

6. Duhet tё parashikohen hapësira pёr depozitimin e materialeve për përdorim tё 
menjëhershëm duke parandaluar kёshtu çrregullimet mbi tryezat e punёs dhe nё hapёsirat 
e lira midis tyre. Duhet gjithashtu të sigurohen hapësira depozituese të tjera për kohë më 
të gjatë, sipas kushteve të duhura, tё vendosura jashtë zonave të punës. 

 

 
 
 

Figura 2. Laborator me Nivelit Biosigurie 1 

  (grafikё e siguruar nga CUH2A, Princeton, NJ, USA) 

 
 
 

7. Duhet të sigurohen hapësirat dhe pajisjet për trajtimin e sigurtë dhe ruajtjen e tretësve, 
materialeve radioaktive dhe gazeve të ngjeshur dhe të lëngshëm. 

8. Hapsirat ku vendosen veshjet dhe kёpucёt e perdorura nё rrugё dhe e sendeve personale 
duhet të sigurohen jashtë zonave të punës. 

9. Vendet ku hahet, pihet dhe pushohet duhet të jenë jashtë zonës së punës. 
10. Lavamanet për larjen e duarve, me ujë të rrjedhshëm, duhet të vendosen në çdo dhomë 

laboratori, preferohet pranë derës dalëse. 
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11. Dyert duhet të kenë panele të tejdukshme, tё jenё konform normave tё mbrojtjes kundër 
zjarrit dhe të vetëmbyllen. 

12. Për Nivelin e Biosigurisë 2, duhet të jenë të disponueshme shumё pranё laboratorit, 
autoklava ose mjete të tjera dizinfektimi. 

13. Sistemet e sigurisë duhet të pёrfshijnë mbrojtjen kundёr zjarrit, urgjencat elektrike, tё 
parashikojnё dushet e urgjencës dhe pajisje për shplarjen e syve. 

14. Duhet tё egzistojnё zona ose dhoma tё  ndihmës së shpejtë të pajisura në mënyrën e 
duhur dhe ku lejohet të futesh pa vështirёsi (shiko Shtojcën 1). 

15. Kujdes i duhet kushtuar masave në sistemin mekanik të ventilimit, i cili siguron një fluks 
ajri te drejtuar nga brёnda, pa riqarkullim. Në mungesë të ventilimit mekanik, dritaret 
duhet të jenë të gatshme të hapen dhe duhet të jenë të pajisura me rrjetё sigurie kundёr 
artropodeve. 

16.  Furnizimi i sigurtë me ujë të cilësisë së mirë është thelbësor. Nuk duhet të ketë kryqëzim 
ndërmjet burimit të laboratorit dhe furnizuesit të ujit të pijshëm. Për të mbrojtur sistemin 
publik tё ujit duhet instaluar një aparat kundër rrjedhjes. 

17. Duhet të ketë një furnizim të sigurtë dhe të përshtatshëm me energji dhe njё sistem 
ndriçimi për situatat e urgjencёs që të lejojё daljen nga laboratori. Një gjenerator është i 
nevojshëm për të ndihmuar pajisjet kryesore (inkubator, kapa e sigurisë biologjike, 
ngrirёsit etj.), dhe për ventilimin e kafazeve me kafshë. 

18. Duhet të sigurohet njё burim i sigurt dhe i pёrshtatshёm furnizimi me gaz. Mirëmbajtja e 
instalimeve është e detyrueshme. 

19. Laboratorët dhe kafazet e kafshëve janë nganjëherë objektivi i vandalëve. Siguria fizike 
dhe siguria ndaj zjarrit duhen pasur parasysh. Dyert solide, dritaret e mbrojtura dhe numri 
i kufizuar i çelsave janë të detyrueshme. Duhen pasur parasysh dhe duhen aplikuar edhe 
masa të tjera për të rritur sigurinë (shiko Kapitullin 9). 

 
 
Pajisjet e laboratorit 
Së bashku me procedurat dhe praktikat korrekte, përdorimi i pajisjeve tё sigurisё do të ndihmojë 
në reduktimin e riskut. Ky kapitull trajton parimet bazë të lidhura me pajisjet që do të përdoren 
në laboratorët e të gjitha niveleve të biosigurisë. Kërkesat për pajisjet laboratorike të lidhura me 
nivelet e larta të biosigurisë janë sqaruar në kapitujt respektivё. 
Shefi i laboratorit, pas konsultimeve me pёrgjegjёsin e biosigurisë dhe me kolektivin e sigurisë 
duhet të sigurojë qё pajisjet e pёrshtatshme tё prokurohen dhe të përdoren në mënyrën e duhur. 
Pajisjet duhet të zgjidhen duke marrë parasysh disa parime të përgjithshme, p.sh. ato duhet të 
jenë: 

1. Projektuar për të ndaluar ose kufizuar kontaktin ndërmjet operatorit dhe materialit 
infektues. 

2. Ndërtuar nga materiale që janë të padepërtueshme nga lëngjet, rezistente ndaj gërryerjes 
dhe që plotësojnë kërkesat strukturore. 

3. Të fabrikuara pa gervima, pa buzë të mprehta dhe pa pjesë të lëvizshme të pakujdesshme. 
4. Projektuar, ndërtuar dhe instaluar për të lehtësuar veprime të thjeshta dhe për të siguruar 

lehtësi në mirëmbajtje, pastrim, disinfektim dhe test çertifikimi; qelqet dhe materialet e 
tjera të thyeshme duhet të shmangen, sa herë të jetë e mundur. 
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Eshtё e nevojshme tё konsultohet nё detaje dokumentimi ne lidhje me performancat dhe 
specifikimet e ndërtimit tё pajisjes për tu siguruar që paraqesin karakteristikat e nevojshme të 
sigurisë (shiko Kapitujt 10 dhe 11). 
 
 

 
 

Figura 3. Laborator me Nivelit Biosigurie 2 

      (grafikё e siguruar nga CUH2A, Princeton, NJ, USA). Procedurat që 

prodhojnë aerosole po kryhen nё njё kapё sigurie biologjike. Dyert     

mbahen tё mbyllura dhe nё to janё vendosur shenjat e duhura me   

simbolet e rrezikut. Mbeturinat me mundёsi infektimi mblidhen veç  

pjesës tjetër të mbeturinave. 

 
 
Pajisjet kryesore për sigurimin e biosigurisë 

1. Pajisjet e pipetimit, për të shmangur thithjen me gojë. Disponohen modele të ndryshme.  
2. Kapat e sigurisë biologjike, duhen përdorur kurdoherë kur: 

a. Përdoren materiale infektuese; materiale të tilla mund të centrifugohen në zonёn e 
hapur tё laboratorit nëse përdoren kupa centrifuge me dispozitiv pёr sigurinë dhe 
nёse futen dhe shkarkohen nё njё kapё biosigurie. 

b. Ka një risk në rritje tё infeksioneve aerogene 
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c. Përdoren procedura me një potencial të lartë në prodhimin e aerosoleve; këto 
mund të përfshijne centrifugimin, bluarjen, përzierjen, tundjen e fuqishme, thyerje 
sonike, hapjen e enëve të materialeve infektuese, trysnia e brёndshme e të cilave 
mund të jetë e ndryshme nga trysnia e ambjentit, inokulimin intranazal i kafshëve, 
dhe përftimin e indeve infektuese prej kafshëve dhe embrioneve. 

3. Filiqe plastike transferuese të disponueshme. Furra djegëse e filiqeve transferuese mund 
të përdoret brenda kapёs së sigurisё biologjike për të reduktuar prodhimin e aerosoleve. 

4. Shishe dhe tuba me kapak të filetuar. 
5. Autoklava ose mjete të tjera të përshtatshme për të dizinfektuar materiale të infektuara. 
6. Pipetat plastike Pasteur me njё pёrdorim, kurdoherë kur të jetë e mundur, për të shmangur 

qelqin. 
7. Pajisje si autoklavat dhe kapa e sigurisë biologjike duhet të provohen me metodat e 

duhura para se të vihen në përdorim. Riçertifikimi duhet të bëhet në intervale të rregullta, 
në përputhje me instruksionet e prodhuesve (shiko Kapitullin 7). 

 
 

Mbikëqyrja e gjendjes shëndetësore tё personelit 
Autoriteti punëdhënës, përfaqësuar nga shefi i laboratorit, është përgjegjës për të siguruar 
mbikëqyrjen shëndetësore të personelit të laboratorit. Objektivi i një mbikqyrje të tillë është 
monitorimi i gjendjes shёndetёsore nё raport me faktorin profesional. Aktivitetet qё duhet tё 
kryhen pёr arritjen e këtij objektivi duhen janë: 

1. Imunizimi aktiv dhe pasiv sa herё kjo gjё kërkohet (shiko Shtojcёn 2) 
2. Mundёsimi i depistimit tё parakohshёm të infeksioneve të fituara në laborator 
3. Përjashtimi i individёve me ndjeshmëri të lartë si për shembull gratë shtatëzёna ose 

personat me imunitet të kompromentuar, nga puna me rrezikshmёri të lartë në laborator 
4. Sigurimi i personelit me pajisje mbrojtёse dhe procedura efikase. 

 
 
Rregulla për mbikëqyrjen e personelit të laboratorit që manipulon mikroorganizma të Nivelit 

të Biosigurisë 1 
Eksperienca e aktivitetit nё kёtё tip laboratoresh tregon që, mikroorganizmat e trajtuara në këte 
nivel zor se shkaktojnë sëmundje tek njerëzit ose tek kafshët. Rekomandohet, megjithatё, kryerja 
e një kontrolli mjekësor para punësimit e të gjithë personelit e laboratorit duhet të kalojnë, gjatë 
të cilit regjistrohet historia e tyre mjekësore. Rekomandohet raportim i menjëhershёm i 
sëmundjeve ose aksidenteve laboratorike ndёrsa i gjithë personeli duhet të jetë i vetëdijshëm për 
rëndësinë e respektimit të praktikave korrekte mikrobiologjike. 
 
 
Rregulla për mbikëqyrjen e e personelit të laboratorit që manipulon mikroorganizma të Nivelit 

të Biosigurisë 2 
Ёshtё i nevojshëm një kontroll shëndetësor para se punonjësit të merren në punë. Duhet 
regjistuar historia mjekësore personale dhe vlerёsimi i gjёndjes shёndetësore në lidhje me vendin 
e punës. 
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1. Regjistrimi nё lidhje me sëmundjet dhe mungesat duhet të mbahet prej shefit të 
laboratorit. 

2. Gratë nё moshё fertile duhet të informohen nё lidhje me riskun e ekspozimit të fetusit 
gjatë punës ndaj disave mikrooraganizmave, p.sh virusi rubeolik. Masat parandaluese për 
të mbrojtur fetusin variojnë në funksion të mikroorganizmave, ndaj të cilave ekspozohen 
nёnat e ardhshme. 

 
 
Pёrgatitja e personelit 
Gabimet njerëzore dhe teknikat defiçitare mund të kompromentojnë dhe rregullat mё tё mira apo 
barrierat e sigurisё pёr mbrojtjen e punonjësve të laboratorit. Nga ana tjetёr, një personel i 
ndërgjegjshëm pёr kёrkesat e imponuara nga rregullat e sigurisё, i informuar mirё pёr njohjen 
dhe zotёrimin e rreziqeve nё laborator, është çelsi për parandalimin e prodhimit tё kёtyre 
infeksioneve, të incidenteve dhe aksidenteve. Per këtë qёllim, instruktimi i vazhdueshëm nё 
vendin e punёs nё lidhje me masat e sigurisë është thelbësor. Një program efektiv sigurie fillon 
me drejtuesit e laboratorit, të cilët duhet të sigurojnë që praktikat dhe procedurat e sigurta 
laboratorike të jenë brenda trajnimit bazë të punonjësve. Instruktazhi në lidhje me masat e 
sigurisë duhet të jetë pjesë përbërëse e trajnimit të punonjësve të rinj nё laborator. Punonjësit 
duhet të njihen me kodin e praktikës dhe direktivat lokale, duke përfshirë manualin e sigurisë dhe 
tё veprimit në punë. Pёrgjegjёsit e laboratorit luajnë rolin kryesor në pёrgatitjen e personelit në 
lidhje me teknikat e korrekte të laboratorit. Personi pёrgjegjes pёr biosigurinë mund të mbёshtesё 
procesin e instruktimit duke vёnё nё dispozicion dokumentacione specifike dhe mjete ndihmëse 
(shiko Kapitullin 21). 
Instruktimi i personelit duhet të pёrfshijë gjithmonë informacione rreth metodave të sigurta në 
rastin e procedurave me rrezik të lartë, me tё cilat i gjithë personeli i laboratorit pёrballet nё 
mёnyrё tё vazhduar dhe që përfshijnë: 

1. Riskun e thithjes (p.sh. prodhimi i aerosoleve) ne rast përdorimi tё ansave, mbjelljes sё 
pllakave tё agarit, pipetimit, hapjes sё enёve qё pёrmbajnё kultura, marrja e mostrave tё 
gjakut/kampioneve tё serumit, centrifugimit etj. 

2. Risku i gëlltitjes kur manipulohen mostra, tamponё dhe kultura. 
3. Risku i ekspozimit të lëkurës nga përdorimi i shiringave dhe gjilpërave. 
4. Kafshime dhe gёrvishtje gjatë manipulimit tё kafshëve. 
5. Manipulimi i gjakut dhe produkteve me rrezikshmëri të mundshme patologjike. 
6. Dekontaminimi dhe eleminimi i materialeve infektuese. 

 
 
Trajtimi i mbeturinave 
Konsiderohen mbeturina tё gjitha materialet që hidhen. 
Në laboratorë, dekontaminimi i mbeturinave të punës dhe eleminimi përfundimtar i tyre janë të 
lidhura ngushtë. Në praktikёn e përditshme, njё numёr i vogёl materialesh tё kontaminuara duhet 
të largohen menjëherë nga laboratori ose të shkatërrohen. Pjesa më e madhe e qelqurinave, 
instrumenteve dhe rrobave të laboratorit ripërdoren ose riciklohen. Parimi i pёrgjithshёm është 
që të gjitha materialet infektuese duhet të dekontaminohen, autoklavohen ose të digjen nё 
laborator. 
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Problemet kryesore që shtrohen para eleminimit të çfarёdo objekti ose metariali nga laboratoret, 
qё punojnё me mikroorganizma potencialisht të infektive ose inde shtazore janë: 

1. A janë dekontaminuar apo dizifektuar objektet ose materialet respektive sipas një 
procedure të autorizuar? 

2. Nëse jo, a janë ambalazhuar në një mënyrë të autorizuar për djegjen e menjëhershme ose 
transferimin tek një tjetër vend me kapacitet djegieje. 

3. A implikon ndonjë rrezik tjetёr tё mundshёm  biologjik apo tё ndonjё tipi tjetёr, pёr ata 
qё kryejnё procedurat e eleminimit pёr ata që mund të bien në kontakt me objektet e 
hedhura jashtë perimetrit respektiv? 

 
 
Dekontaminimi 
Autoklavimi me avull është metoda më e preferuar për të gjitha proceset e dekontaminimit. 
Materialet qё do tё dekontaminohen dhe eleminohen duhet të vendosen në konteinerё tё 
pёrshtatshёm, për shembull thasё plastikё të autoklavueshёm, që janë të koduar me ngjyra në 
bazë të përmbajtjes edhe nëse janë pёr autoklavim dhe/ose të djegie. Mund të merren nё 
konsideratё edhe metodat alternative vetëm në rast se ato largojnё ose vrasin mikroorganizmat 
(për më shumë detaje shiko Kapitullin 14). 
 
 
Procedurat e manipulimit dhe eleminimit tё materialeve të kontaminuara dhe tё mbeturinave 
Duhet tё adoptohet një sistem identifikimi dhe ndarjeje për materialet e infektuara dhe 
konteinerёve të tyre. Duhet tё respektohen nё mёnyrё tё detyruar rregullat kombëtare dhe 
ndërkombёtare nё kёtё fushё. Kategoritë që përfshihen janё: 

1. Mbeturina jo infektuese që mund të ripërdoren, të riciklohen ose të eleminohen si 
mbeturina të përgjithshme ose“shtëpiake” 

2. Objektet e mprehtё (prerёs-shpues) tё infektuar (p.sh. aget hipodermike, bisturitё, thikat 
dhe ciflat e qelqit); duhet të mblidhen gjithmonё në konteinerё tё qёndrueshёm ndaj 
çarjes-shpimit, të pajisur me kapakё dhe duhen trajtuar si infektuese. 

3. Materiali i infektuar, i destinuar pёr tu dekontaminuar me anë të autoklavimit, i ndjekur 
nga larja, ripërdorimi ose riciklimi. 

4. Materiali i infektuar i destinuar pёr tu autoklavuar dhe eleminuar 
5. Material i infektuar i destinuar për djegje direkte. 

 
Materialet e mprehta 

Pas përdorimit, gjilpërat hipodermike duhet të rimbulohen, tё priten ose tё shkёputen nga 
shiringat me njё pёrdorim. Ansambli komplet duhet të vendoset në konteinerin për objektet e 
mprehta. Shiringat një përdorimshe, të përdorura vetëm ose me gjilpëra, duhet të vendosen në 
konteinerё dhe të digjen, pas njё autoklavimi paraprak, nëse nevojitet. 
Konteinerёt pёr objekte tё mprehta () duhet të jenë rezistente ndaj çarjes dhe nuk duhet të jenë të 
mbushura nё kapacitetin maksimal. Kur janë të mbushur nё ¾ kёto konteinerё duhet të vendosen 
në konteinerё tё tjerё pёr “mbeturina infektuese” dhe duhet të digjen, pasi janё autoklavuar 
paraprakisht nëse praktika e laboratorit e kërkon. Konteinerёt pёr objekte prerёs-shpues nuk 
duhet të hidhen nё mjedis. 
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Materialet e infektuara (potencialisht  infektuese) te destinuara pёr autoklavim dhe ripërdorim 

Ndalohet pastrimi paraprak i çfarёdo materiali të kontaminuar (potencialisht infektues) të 
destinuar pёr autoklavim dhe ripërdorim. Çfarёdo lloj pastrim ose riparimi duhet bërё vetëm pas 
autoklavimit ose dizifektimit. 
 
Materialet e infektuara (potencialisht infektuese ) tё destinuara pёr tu eleminuar 

Pёrveç objekteve prerёs-shpues, për të cilat u fol më sipër, të gjitha materialet e infektuara 
(potencialisht infektuese) duhet të autoklavohen në konteinerё hermetikё, për shembull thasё 
plastikё të autoklavueshёm, të ngjyrosur sipas njё kodi ngjyrash, para se te eleminohen. Pas 
autoklavimit, materiali duhet të vendoset në konteinerё transporti për tu çuar nё incinerator. Nëse 
është e mundur, materialet me prejardhje nga aktivitetet e ndihmёs mjekёsore nuk duhet të 
eleminohen nё mjedisin e jashtem, nё kazanёt e plehrave, as pas dekontaminimit. Nëse egziston 
një incinerator nё nivelin e laboratorit, autoklavimi mund të anullohet: mbeturinat e 
kontaminuara duhet të vendosen në konteinerё specialё (për shembull thasё me ngjyra të 
koduara) dhe duhet të transportohen direkt tek incineratori. Konteinerёt e ripërdorshёm të 
transportit nuk duhet të kenë rrjedhje dhe duhet të kenë kapakё hermetikё. Ato duhen dizifektuar 
dhe pastruar para se të kthehen në laborator për pёrdorim tё mëtejshëm. 
Konteinerёt mbledhёs, preferohen të jenë të pathyeshёm (për shembull plastike), dhe duhet të 
vendosen në çdo vend pune. (shiko Kapitullin 14). Konteinerёt duhet të dizifektohen dhe të lahen 
para ripërdorimit. 
Djegia e mbeturinave të infektuara duhet të bёhet nё pёrputhje me kushtet autoriteteve tё 
shëndetit publik dhe të mbrojtjes sё mjedisit, ashtu si dhe nё bazё tё normave tё biosigurisë në 
laborator (shiko paragrafin mbi incineratorin nё Kapitullin 14). 
 
 
Siguria kimike, elektrike, ndaj zjarrit, ndaj rrezatimeve dhe siguria e pajisjeve 
Një avari që mund të ndodhi nё sistemin e sigurisё sё mikroorganizmave patogjenё mund të jetë 
rezultat i drejtpërdrejtë i aksidenteve kimike, elektrike, atyre me zjarrin ose te lidhura me 
rrezatimet. Ёshtë thelbёsore mbajtja e disa standarteve të larta të sigurisë në këto fusha në çdo 
laborator mikrobiologjik. Rregullat dhe normat statutore për secilën nga këto fusha duhet të 
pёrgatiten nga autoritetet kompetente kombëtare dhe lokale, mbёshtetja e të cilёve duhet kërkuar, 
në rast nevoje. Rreziqet kimike, elektrike, ndaj zjarrit dhe rrezatimeve janë trajtuar me hollësi në 
pjesën VI të këtij manuali, Kapitujt 17 dhe 18. 
Informacionet plotesuese lidhur me pajisjet e sigurisë janë paraqitur në Kapitullin11. 
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4. Laboratori i mbajtjes në kontroll - 
    Niveli i Biosigurisë 3 
 
 
 
 
Laboratori i mbajtjes në kontroll- Niveli 3 i Biosigurisë është hartuar dhe mundësuar për punën 
me mikroorganizma të Grupit  të Riskut 3 dhe pёr vёllime të mëdha ose përqëndrime të larta të 
mikroorganizmave të Grupit të Riskut 2 që paraqesin një rrezik të përhapjes nё formё aerosolesh. 
Mbajtja në kontroll - Niveli  i Biosigurisë 3 kërkon fuqizimin e programeve të veprimit dhe 
sigurisë mbi ato që u thanё pёr laboratorët bazë - Nivelet e Biosigurisë 1 dhe 2 (të paraqitura në 
Kapitullin 3). 
Udhëzimet që jepen në këtë kapitull paraqiten në formën e shtojcave të laboratorëve bazë-
Nivelet 1 dhe 2 të Biosigurisë. Shtojcat dhe ndryshimet kryesore janë tek: 
 
1. Kodi i praktikës 
2. Ndërtimi dhe shërbimet e laboratorit 
3. Mbikёqyrja shëndetësore dhe mjekësore 
Laboratorët e kësaj kategorie duhet të regjistrohen tek autoritetet kombёtare apo rajonale tё 
fushёs sё shёndetёsisё. 
 
 
Kodi i praktikave 
Zbatohet kodi i praktikës për laboratorët bazë – Nivelet 1 dhe 2 të Biosigurisë, përveç rasteve kur 
modifikohet si më poshtë. 
1. Simboli ndërkombëtar paralajmёrues për rrezikun biologjik (Figura 1) i vendosur në dyert 

hyrëse të laboratorit duhet të identifikojë nivelin e biosigurisë dhe emrin e pёrgjegjёsit të 
laboratorit që kontrollon hyrjen dhe preçizon kushtet për hyrjen në atë zonë (psh: imunizimin 
paraprak).  

2. Veshjet mbrojtëse të laboratorit duhet të jenë të tipit: pёrparёse qё mbёrthehen nё kurriz, 
kostume ose kominoshe, kapuçё, ndёrsa aty ku është e nevojshme, mbulesa për këpucët ose 
këpucë të posaçme. Bluzat laboratorike standarte me kopsa përpara ose me mëngë te 
shkurtra. Veshjet mbrojtëse për laboratorin nuk duhet të vishen jashtë tij dhe duhen 
dizinfektuar përpara se të lahen. Kur punohet me agjentë të caktuar (psh. agjentë zoonotikë, 
patogjenё vegjetalё), ёshtё e detyrueshme tё zёvendёsohet veshja e rrugёs me veshje të 
posaçme laboratorike, tё destinuar vetёm per kёtё qёllim. 

3. Manipulimi i hapur i të gjitha materialeve potencial infektuese duhet të bëhet në kapa të 
sigurisё biologjike ose brenda çdo hapsire izolimi primar (shih Kapitullin 10). 

4. Pajisjet mbrojtëse për frymëmarrjen janё të nevojshme për procedura tё caktuara laboratorike 
ose ne rastin e punës me kafshë të infektuara nga patogjenё të caktuar (shih Kapitullin 11). 
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Ndërtimi dhe pajisjet e laboratorit 
Zbatohen ndërtimi dhe mjetet laboratorike tё laboratorit bazë – Nivelet e Biosigurisë 1 dhe 2, 
përveç rasteve kur modifikohen si më poshtë: 
 
1. Laboratori duhet të jetë i veçuar nga zonat që me lëvizje të pakufizuar brenda ndërtesës. Një 

ndarje shtesë mund te arrihet duke e vendosur laboratorin qoftë në fundin e mbyllur të një 
korridori, qoftë duke ndërtuar një të ndarë, ose hyrje përmes një paradhome (psh. një hyrje 
me derë dyfishe ose përmes një laboratori bazë – të Nivelit të Biosigurisë 2), duke kufizuar 
një zonë të veçantë të projektuar enkas për të ruajtur ndryshimin e trysnisë mes hapsirës së 
laboratorit dhe hapësirave pranë tij. Paradhoma duhet të ketë shërbime për ndarjen e veshjeve 
të pastra nga ato të kontaminuara, dhe një dush nëse është i nevojshëm.  

2. Dyert e paradhomës mund të jenë me mbyllje automatike dhe kyçje nga brenda në mënyrë që 
vetëm një derë të jetë e hapur në një kohë. Mund të sigurohet një dalje në rast rreziku për 
rastet e urgjencës. 

3. Sipërfaqet e mureve, dyshemeve dhe tavanet duhet të jenë rezistente ndaj ujit dhe të lehtë për 
t’u pastruar. Hapjet e shfaqura në këto sipërfaqe (psh. kalimi i tubave të shërbimit) duhet të 
izolohen për të lehtësuar dizinfektimin e dhomave respektive. 

4. Dhoma e laboratorit duhet të mbyllet hermetikisht për dizinfektim. Sistemet e ventilimit 
duhet të ndërtohen të tillë që të lejojnë dizinfektimin e gaztë. 

5. Dritaret duhet të jenë të mbyllura hermetikisht dhe të blinduara. 
6.  Pranë çdo dere daljeje duhet të vendoset një lavaman për larjen e duarve me veprim 

automatik.  
7. Duhet të ketë një sistem ventilimi të kontrolluar që mban një rrymë ajri të drejtuar në dhomën 

e laboratorit. Një mjet monitorues pamor me ose pa sisteme alarmi duhet instaluar në mënyrë 
që personeli të mund të sigurojë drejtimin korrekt të fluksit të ajrit drejt brendësisë së dhomës 
së laboratorit. 

8. Sistemi i ventilimit të ndërtesës duhet të ndërtohet në mënyrë të tillë që ajri nga laboratori i 
mbajtjes në kontroll - Niveli  i Biosigurisë 3 të mos riqarkullojë në zona të tjera brenda 
ndërtesës. Ajri mund të filtrohet me rendiment të lartë me filtra HEPA (High Efficiency 
Particulate Air), të rikondicionohet dhe riqarkullohet brenda laboratorit. Kur ajri i laboratorit 
(tjetër nga ai i kapave të sigurisë biologjike) shkarkohet jashtë ndërtesës, duhet të 
shpërndahet larg nga ndërtesat e banuara dhe pajisjet e ajrimit. Në varësi të agjentëve të 
përdorur, ky ajër mund të eleminohet përmes filtrave HEPA. Rekomandohet një sistem 
kontrolli mbi ngrohjen, ventilimin dhe ajrin e kondicionuar (HVAC =heating, ventilation and 
air-conditioning) për të parandaluar mbajtjen e vazhdueshme nën presion pozitiv të 
laboratorit. Duhet marrë në konsideratë instalimi i alarmeve të dëgjueshëm ose të dallueshëm 
qartë për të lajmëruar personelin për mosfunksionimin e sistemit HVAC. 

9. Të gjithë filtrat HEPA duhet të instalohen në mënyrë të tillë që të lejojë dizinfektimin e gaztë 
dhe verifikimin e tyre. 

10. Kapat e sigurisë biologjike duhet të pozicionohen larg nga zonat e kalimit dhe larg nga 
kundërrymat prej dyerve dhe sistemeve të ventilimit (shih Kapitullin 10). 

11. Ajri i tejpërdorur nga kapat e sigurisë biologjike të klasёs I dhe klasёs II (shih Kapitullin 10) 
i cili ka kaluar përmes filtrave HEPA, duhet të shkarkohet në një mënyrë të tillë që të 
shmangë interferencën me ekuilibrin e ajrit të sistemit të shkarkimit të kapёs apo të ndërtesës. 
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12. Në laboratorin e mbajtjes në kontroll duhet të disponohet një autoklavë për dizinfektimin e 
mbetjeve (materiale të infektuara). Nëse mbetjet e infektuara duhet të largohen nga laboratori 
i mbajtjes në kontroll, për dizinfektim dhe eleminim, duhet të transportohen në enë të 
izoluara, të pathyeshme dhe të mbrojtur nga rrjedhjet, sipas regulloreve kombëtare ose 
ndërkombetare. 

13. Sistemi i furnizimit me ujë duhet të pajiset me pajisje kundër refluksit.  
14. Projekti i shërbimeve dhe procedurat e veprimit për laboratorët e mbajtjes në kontroll -

Nivelit i Biosigurisë 3, duhet të dokumentohen. 
Shembull projekti për laboratorin e Nivelit  të Biosigurisë 3, tregohet në Figurën 4. 
 
 
Pajisja me aparatura e laboratorit 
Parimet për zgjedhjen e pajisjeve të laboratorit, përfshirë ato për kapёn e sigurisë biologjike (shih 
Kapitullin 10) janë të njëjta si për laboratorin bazë - Niveli i Biosigurisë 2. Sidoqoftë, në Nivelin 
3 të Biosigurisë, manipulimi i të gjithë materialit me potencial infektues, duhet të bëhet brenda 
një kape të sigurisë biologjike ose të ndarave të tjera të izolimit primar.  
Vëmendje e veçantë duhet ti kushtohet pajisjeve si centrifugat të cilave do t’u nevojiten aksesorë 
shtesë, për shembull, kupa sigurie, rotorë hermetikë. Disa centrifugave ose tipeve të tjera 
pajisjesh, si instrumentave për ndarjen e qelizave të infektuara, mund t’u nevojitet ventilim me 
shkarkim lokal me filtrim HEPA.  
 
 
Mbikëqyrja e gjendjes shëndetësore tё personelit 
Objektivi i programeve shëndetësore dhe te mbikëqyrjes së gjendjes shëndetësore të personelit 
për laboratorët bazë-Nivelet 1 dhe 2 të Biosigurisë aplikohet edhe në laboratorët e mbajtjes në 
kontroll - Niveli  i Biosigurisë 3 dhe 4, me modifikimet e mëposhtme: 
1. Ekzaminimi mjekësor i të gjithë personelit që punon në laboratorët e mbajtjes në kontroll - 

Niveli i Biosigurisë 3- është i detyrueshëm. Ky duhet të përfshijë regjistrimin e një historie të 
detajuar mjekësore dhe një ekzaminim fizik të drejtuar mbi aspektet e lidhura me faktorin 
profesional.  

2. Pas një vlerësimi klinik të përshtatshëm, punonjësit të ekzaminuar i jepet një kartë kontakti 
mjekësor (psh. siç tregohet në Figurën 5) që vërteton se ai është i punësuar në një laborator 
mbajtjeje në kontroll - Niveli  i Biosigurisë 3. Karta duhet të ketë një fotografi të përdoruesit 
të saj, të ketë përmasa të përshtatshme për t’u mbajtur në portofol dhe të mbahet gjithnjë me 
vete nga ai. Emrat e personave të kontaktit që do të vihen në të duhet të vendosen me 
marrëveshje lokale, por mund të përfshijnë drejtuesin e laboratorit, këshilltarin mjekësor 
dhe/ose përgjegjësin për biosigurinë. 
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Figura 4. Laborator me Nivelit Biosigurie 3 

    (grafikё e siguruar nga CUH2A, Princeton, NJ, USA). Laboratori ёshtё  

    i veçuar nga fluksi i pergjithshёm i lёvizjes dhe hyrja bëhet nëpërmjet një  

   paradhome (hyrje me derë dyfishe ose nëpërmjet laboratorit të nivelit 2 të biosigurisë) 

   hermetike. Një autoklavë për dekontaminimin e mbeturinave para eleminimit të tyre   

   është disponibël brenda laboratorit. Një lavaman, rubineti i të cilit të mos manovrohet  

   me dorë është disponibël. Fluksi i ajrit është i drejtuarnga brenda laboratorit dhe  

   gjithë aktivitetet me materialet infektuese kryhen në kapë biologjike sigurie. 
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Figura 5. Format i rekomanduar për kartën e kontaktit mjekësor 
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5. Laboratori i mbajtjes maksimale në 
   kontroll - Niveli  i Biosigurisë 4 
 
 
 
 
Laboratori i mbajtjes maksimale në kontroll - Niveli  i Biosigurisë 4 është projektuar për të 
punuar me mikroorganizmat e Grupit 4 të riskut. Para se një laborator i tillë të ndërtohet dhe të 
vihet në punë janë të nevojshme konsulta intensive me institucionet që kanë eksperiencë në 
punën me laboratorë të ngjashëm. Këta laboratorë duhet të jenë nën kontrollin e autoriteteve 
kombëtare ose autoriteteve të tjera shëndetësore. Informacioni që vijon shërben vetëm si material 
prezantues. Institucionet që kanë për qëllim zhvillimin e një laboratori me Nivel të Biosigurisë 4 
duhet të kontaktojnë me Programin e OBSH-së për Biosigurinë1. 
 
 
Kodi i praktikës 
Zbatohet kodi i praktikës për Nivelin 3 të Biosigurisë, me modifikimet e mëposhtme: 
1. Aplikohet rregulli “puna në çift”, sipas të cilit ndalohet zhvillimi i aktivitetit nga një person i 

vetëm në brëndësi të laboratorit të mbajtjes maksimale në kontroll.  
2. është i nevojshëm ndërrimi i plotë i rrobeve dhe këpucëve para se të hyhet në dhe pasi të dilet 

nga laboratori. 
3. Personeli duhet të trajnohet për procedurat e daljes me urgjencë nga laboratori të atyre që 

kanë pësuar aksidente apo janë sëmurur. 
4. Duhet të sigurohen mjete komunikimi për rutinën dhe për situatat e urgjencës ndërmjet 

personelit që punon brenda laboratorit të mbajtjes maksimale në kontroll - Niveli i 
Biosigurisë 4 dhe personelit ndihmës jashtë laboratorit. 

 
 
Ndërtimi dhe shërbimet laboratorike 
Karakteristikat e një laboratori mbajtës në kontroll - Niveli  i Biosigurisë 3 gjejnë zbatim edhe 
tek laboratori i mbajtjes maksimale në kontroll - Niveli i Biosigurisë 4, me shtesat që vijojnë: 
 
1. Mbajtje fillestare në kontroll. Duhet te egzistojë një sistem efikas për mbajtjen fillestare në 

kontroll që përbëhet nga një ose një kombinim i elementeve që vijojnë. 
 ● Laborator me kapё biosigurie tё klasёs III. Kërkohet kalim përmes të paktën dy 

dyerve përpara se të hyhet në dhomat ku ndodhet kapa (kapat) e sigurisë biologjike të 
klasёs III. Në këtë konfigurim laboratori, kapa e klasёs III të sigurisë biologjike siguron 
ruajtjen bazë. Është i nevojshëm një dush për personelin, me dhoma çveshjeje në hyrje 
dhe në dalje. Materialet dhe konsumabilet që nuk janë sjellë në dhomën me kapa përmes 
zonës së kalimit do të futen përmes një autoklave me dy dyer ose një dhome tymosjeje. 

 
1 Biosafety programme, Department of Communicable Disease Surveillance and Response, World Health 
Organization, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland (http://www.who.int/csr/). 
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Sapo dera e jashtme të jetë mbyllur në mënyrë hermetike, personeli i laboratorit mund të 
hapë derën e brendshme për të kaluar materialet. Dyert e autoklavës ose të dhomës së 
tymosjes mbyllen nga brënda në një mënyrë të tillë që dera e jashtme nuk mund të hapet deri 
sa autoklava ti jetë nënshtruar një cikli sterilizimi ose derisa të dizinfektohet dhoma e 
tymosjes. (shih Kapitullin 10).  
• Laboratori me izolim në kostum mbrojtës. Laboratori me izolim në kostum mbrojtës me 

sistem autonom frymëmarrjeje (tip skafandër) ndryshon në mënyrë domethënëse për 
kërkesat e ndërtimit dhe shërbimeve nga një laborator i Nivelit të Biosigurisë 4, të pajisur 
me kapa të sigurisë biologjike të klasёs III. Dhomat e laboratorit me izolim në kostum 
mbrojtës vendosen në mënyrë të tillë që ta drejtojnë kalimin e personelit nga zona e vëshje-
çveshjes dhe dekontaminimit, para se të hyjnë në hapësirën ku manipulohet material 
infektues. Një dush dizinfektues për kostumin mbrojtës të përdorur nga personeli që 
largohet nga zona e laboratorit të ruajtjes. Duhet të egzistojë gjithashtu edhe një dush i 
veçantë për personelin, i cili kalon nga dhoma e çveshjes së rrobave të laboratorit në atë 
tëveshjes së rrobave që mbahen jashtë laboratorit. Personelit që hyn në zonёn e izolimit i 
kërkohet të veshë një kostum vetëm me një pjesë, me presion pozitiv, te filtruar me filtra 
HEPA dhe të ajrosur mirё. Ajri në këtë veshje duhet të sigurohet nga një sistem që ka 
100% kapacitet dhe siguri si një burim i pavarur ajri, për përdorim në rast urgjence. Hyrja 
për në laboratorin me izolim bëhet përmes një kabine presioni të pajisur me dyer hermetike. 
Duhet instaluar një sistem i përshtatshëm alarmi që të lajmërojë personelin i cili punon në 
laboratorin me izolim në kostum mbrojtës për situatat në te cilat ndodhin defekte në 
sistemin mekanik ose të ajrimit (shih Kapitullin 10).  

 
2. Hyrja e kontrolluar. Laboratori i ruajtjes maksimale – Niveli i Biosigurisë 4 duhet të 

pozicionohet në një ndërtesë të veçante ose në një zonë të përcaktuar qartë brenda një 
ndërtese të sigurt. Hyrja dhe dalja e personelit dhe furnizimeve duhet bërë përmes një dhome 
hermetike ose një sistemi të kalimit mespërmes. Para hyrjes, personeli duhet të ndërrojë 
krejtësisht rrobat ndërsa para daljes, duhet të bëjë një dush dhe pastaj të mbathë rrobet e 
daljes në rrugë. 

 
3. Sistem i kontrollit të ajrit. Brënda shërbimit duhet mbajtur presion negativ. Si ajri që hyn, 

ashtu edhe ai i tejpërdorur duhet filtruar përmes një filtri HEPA. Midis sistemeve të 
ventilimit të laboratorёve me kapa biosigurie të klasёs III dhe laboratorit me izolim në 
kostum mbrojtës, egzistojnë ndryshime domethënëse:  

• Laboratori me kapё biosigurie tё klasёs III. Ajri që hyn në kapat e sigurisë biologjike të 
klasёs III mund të tërhiqet nga brenda dhomës përmes një filtri HEPA të montuar mbi kapë 
ose të siguruar direkt përmes sistemit të furnizimit me ajër. Ajri i tejpërdorur në kapёn e 
sigurisë biologjike të klasёs III-të duhet të kalojë përmes dy filtrave HEPA para se të çlirohet 
jashtë. Në kapё duhet të punohet gjatë gjithë kohës nën presion negativ në krahasim me 
laboratorin që e rrethon. Për laboratorin e pajisur me kapa nevojitet një sistem i posaçëm 
ventilimi jo-riqarkullues. 

• Laboratori me izolim në kostum mbrojtës. Nevojitet furnizim i posaçëm me ajër për 
dhomën dhe sisteme të posaçmetë shkarkimit të tij. Këta janë të balancuar në mënyrë të tillë 
që të sigurojnë në hapsirën e laboratorit një qarkullim të drejtuar të ajrit nga zona me rrezik 
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më të vogël te mundshëm në atë me rrezik më të madh. Sistemi i shkarkimit të ajrit duhet të 
sigurojë mbajtjen e një presioni negativ të përhershëm në të gjitha te ndarat. Monitorohet 
presioni diferencial nga brënda laboratorit me izolim në kostum mbrojtës dhe midis këtij dhe 
zonave pranë tij. Monitorohet qarkullimi i ajrit në komponentet e sistemit të ventilimit. Duhet 
të funksionojë gjithashtu një sistem kontrolli për të parandaluar rritjen e presionit në 
laborator. Në zonën ku është i nevojshëm mbajtja e kostumit, në zonën e dusheve 
dizinfektues, në kabinat e presionit ose në dhomat e dizinfektimit, ajri duhet të filtrohet 
përmes filtrave HEPA. Ajri i tëjpërdorur në laborator do të filtrohet përmes një serie filtrash 
dyshe HEPA para se të eleminohet në hapësirën jashtë laboratorit. Pas një filtrimit me filtra 
HEPA, ajri i shkarkuar mund të riqarkullohet, por vetëm brenda laboratorit. Ajri i shkarkuar 
nga laboratori me izolim në kostum mbrojtës i Nivelit  të Biosigurisë 4, nuk duhet për asnjë 
motiv të riqarkullohet në zona të tjera jashtë laboratorit. Nëse vendoset të riqarkullohet ajri  
brënda laboratorit, duhet të merren masa ekstreme. Duhet të merren në konsideratë veçantitë 
e punës kërkimore që kryhet, karakteristikat e pajisjeve, substancave kimike dhe materialeve 
të tjera të përdorura në këtë tip laboratori ashtu si dhe speciet e kafshëve të përdorura gjatë 
punës kerkimore.  

Të gjithë filtrat HEPA duhet të testohen dhe çertifikohen çdo vit. Pajimet e filtrave HEPA 
projektohen në mënyrë që të lejojnë dizinfektimin in situ të filtrit përpara se ai të hiqet. Si 
alternativë, filtri mund të hiqet në një kontenier të izoluar, të puthitur mirë për qarkullimin e ajrit 
të dizinfektohet dhe/ose të asgjësohet me anë të djegies. 
 
4. Dekontaminimi i derdhjeve. Të gjitha derdhjet nga zona e përdorimit të kostumit mbrojtës, 

dhoma dhe dushi i dekontaminimit apo nga kapa e sigurisë biologjike e klasёs III duhet të 
dekontaminohen para eleminimit përfundimtar. Metoda e parapëlqyer është trajtimi termik i 
tyre. Derdhjet mund t’u duhet të kthehen në një pH neutral para eleminimit. Uji i përdorur 
për dush nga personeli dhe banja mund të shkarkohet direkt në sistemin e kanalizimit të 
ujrave të zeza pa ndonjë trajtim paraprak. 
 

5. Sterilizimi i mbetjeve dhe materialeve. Në zonën e laboratorit duhet të disponohet një 
autoklavë me dy dyer, me kalim mespërmes saj. Për pajisjet dhe artikujt që nuk i rezistojnë 
sterilizimit me avuj duhet të disponohen metoda të tjera dizinfektimi. 

 
6. Duhen siguruar rrugë hyrjeje me presion për mostrat, materialet dhe kafshët. 
 
7. Duhet të egzistojnë linja elektrike të posaçme të furnizimit me energji elektrike nga rrjeti si 

dhe një burim alternativ (gjenerator) energjie elektrike. 
 
8. Duhen sigururar sisteme kanalizimi të sigurta. 
 
Duke pasur parasysh kompleksitetin e madh përsa i përket teknologjisë, projektimit dhe 
ndërtimit të shërbimeve të Nivelit të Biosigurisë 4, ky punim nuk përfshin një prezantim 
skematik të tyre. 
Për shkak të kompleksitetit të madh të punës në laboratorin e Nivelit  të Biosigurisë 4, duhet 
zhvilluar dhe testuar nëpërmjet ushtrimeve trajnuese një manual i detajuar pune. Duhet hartuar 
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dhe një program për situatat e urgjencës (shih Kapitullin 13). Në përgatitjen e këtij programi 
duhet vendosur bashkëpunim aktiv me autoritetet kombëtare dhe lokale të shëndetësisë. Duhet 
gjithashtu të përfshihen shërbime të tjera urgjente, psh. zjarrfikësit, policia dhe spitalet e caktuar 
për pritjen e pacientëve. 
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6. Kafshët laboratorike 
 
 
 
 
Personat të cilët përdorin kafshët për qëllime eksperimentale dhe diagnostike kanë një detyrim 
moral për t’u kujdesur për to me qёllim shmangien e dhimbjeve apo vuajtjeve të panevojshme. 
Kafshëve të cilat përdoren për qёllime diagnostike dhe eksperimentale duhet t’u sigurohet 
ushqim, ujë si dhe kushtet higjenike të përshtatshme në vendin ku ato mbahen. Për arsye sigurie 
e ashtuquajtura ‘shtëpia e kafshëve’- biobazë, duhet të jetë një njësi e pavarur dhe e veçantë.  

 
Tabela 4. Nivelet e biosigurisë së laboratorëve ku mbahen kafshët për qëllime studimore: 

përmbledhja e praktikave dhe pjisjeve të sigurta. 
 

 
GRUPI I RISKUT NIVELET E RUAJTJES  PRAKTIKAT LABORATORIKE  
(mikroorganizma)     DHE PAJISJET 

 
 

1.    ABSL-1   - hyrje e kufizuar  
        - veshje mbrojtëse dhe doreza 
 

2.     ABSL-2   Praktikat ABSL-1 plus:  
        - shenja paralajmeruese për rrezikun 

    - KSB klasa I.ose II për aktivitete që  
        prodhojnë aerosole.  

  - Dekontaminimi i mbeturinave dhe  
  kafazëve përpara larjes. 

 

3.    ABSL-3   Praktikat ABSL-2 plus:  
        - hyrja e kontrolluar 
        - KSB dhe veshje speciale  
        mbrojtëse për të gjitha aktivitetet. 
 

4.    ABSL-4   ABSL-3 plus:  
        - hyrje rreptësisht e kufizuar. 
        - ndërrimi i veshjeve përpara hyrjes 

        - KSB e klasёs III ose veshje me  
        presion pozitiv 

        - Dush në dalje 
        - dekontaminim i të gjithë  
        mbeturinave përpara evakuimit. 
 
ABSL (animal facility Biosafety Level): Niveli i biosigurisë për punёn me kafshёt   
KSB: kapё e sigurisë biologjike 
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 Në funksion të vlerësimit të riskut dhe grupit të riskut nё tё cilin inkuadrohen agjentёt 
mikrobikё me tё cilёt punohet, kafshët, ashtu si laboratorët, mundet të klasifikohen nё katёr 
kategori: Nivele të biosigurisë së kafshëve laboratorike 1, 2, 3, 4.  
 Në kёtё klasifikim, faktorёt qё kanё tё bёjnё me agjentët mikrobikё tё 
studiuar/pёrdorur dhe që duhet të merren në konsideratë janë: 
 
1. Rruga normale e transmetimit. 
2. Vёllimet dhe përqendrimet e agjentëve mikrobikё që do tёpërdoren. 
3. Mënyrat e inokulimit. 
4. Si dhe nga kush këto agjentë mund të ekskretohen. 
 
 Faktorёt qё kanё tё bёjnё me kafshёt e pёrdorura nё laborator dhe që duhet të 
merren në konsideratë janё: 
 
1. Sjellja natyrale e kafshëve, psh: agresiviteti i tyre dhe tendenca për të pickuar dhe gërvishtur. 
2. Ekto - dhe endoparazitët e tyre natyralё. 
3. Sëmundjet zoonotike ndaj të cilave ato janë të ndjeshme. 
4. Përhapja e mundëshme e alergeneve. 
 
Ashtu si nё rastin e laboratorëve, kërkesat për projektimin, ndёrtimin, pajisjen, masat paraprake,  
rriten në funksion të nivelit të biosigurisë për kafshët. 
Këto janë përshkruar dhe përmbledhur më poshtë në Tabelën 4. Nivelet më të larta të biosigurisë 
përfshijnë në vetvete edhe standartet e niveleve më të ulta. 
 
 
Kafshët laboratorike – Niveli  i Biosigurisë 1 
Ky nivel është i përshtatshëm për ruajtjen e kafshëve mbas karantinës (me përjashtim të 
primatëve, për të cilët duhet konsultuar paraprakisht legjislacioni kombёtar ) dhe për kafshët tek 
të cilat janë inokuluar agjentë të Grupit  të Riskut 1. Kërkohet të aplikohen teknika tё mira 
mikrobiologjike (GMT). Pёrgjegjёsi për kafshët laboratorike duhet të vendosi politikat, 
procedurat dhe protokollet për të gjitha veprimet, dhe për hyrjen në vivarium. Duhet të krijohet 
një program pёr survejancën mjekёsore, i përshtatshëm për personelin, gjithashtu duhet të 
përgatitet dhe përshtatet manuali i sigurisë dhe i veprimeve. 
   
  
Kafshët laboratorike – Niveli i Biosigurisë 2 
Ky nivel është i përshtatshëm për punën me kafshët në të cilat janë inokuluar mikroorganizma, 
që bëjnë pjesë në grupin e dytë të riskut. Më poshtë paraqiten masat paraprake të nevojshme për 
këtë nivel: 
1. Duhet të plotёsohen të gjitha kërkesat për  Nivelin 1 të Biosigurisë. 
2. Shenjat e rrezikut biologjik (shih Figurёn 1) duhet të vendosen në dyert dhe vende të tjera të 

përshtatshme. 
3. Ambjentet e kafshëve duhet të jenë të ndërtuara në mënyrë të tillë që të lehtësojnë mbajtjen e 

higjenës së tyre. 
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4. Dyert duhet të hapen nga brenda dhe duhet të jenë me sistemin vetmbyllës. 
5. Ngrohja, ventilimi dhe ndriçimi duhet të jenë të pёrshtatshëm. 
6. Nëse sigurohet ventilim mekanik atëhere drejtimi i ajrit duhet të jetë nga brenda. Ajri duhet 

të shkarkohet nëpërmjet tubacioneve jashtë dhe nuk duhet të riqarkullojë në ndërtesë. 
7. Hyrja duhet të jetë e autorizuar. 
8. Ndalohet hyrja e kafshëve të tjera me pёrjashtim të atyre që përdoren për qëllime 

eksperimentale. 
9. Duhet të ketë nje program të caktuar të kontrollit të artropodëve dhe minjve. 
10. Dritaret, nëse ekzistojnë duhet të jenë të sigurta, rezistente ndaj thyerjes dhe nëse janë të 

hapshme duhet që të pajisen me rrjeta.   
11. Pas pune, sipërfaqet e punës duhet të dekontaminohen me dizinfektantë të efektshëm (shih 

Kapitullin 14). 
12. Kapa tё sigurisë biologjike (klasa I ose II) ose kafazё izolues me pajisje të posaçme ajri si 

dhe filtra HEPA janë të nevojshëm për procedurat e punës. 
13. Një autoklavë e veçantë duhet të jetë e pranishme brenda këtij ambienti. 
14. Materialet që shërbejnë si shtrojë për kafshët duhet të lëvizen në mënyrë të tillë që të 

zvogёlojnë gjenerimin e aerosoleve dhe pluhurit.  
15. Të gjitha mbeturinat dhe shtrojet e kafshёve duhet të dekontaminohen përpara hedhjes. 
16. Duhet të minimizohet në maksimum përdorimi i instrumentave të mprehta. 

Këto instrumenta duhet të vendosen në mbajtës të veçantë me mbulesë dhe të trajtohen si 
materiale të infektuara. 

17. Materialet për autoklavim ose djegie duhet të transportohen në mënyrë të sigurtë në kuti të 
mbyllura. 

18. Kafazet shtazore duhet të dizinfektohen pas përdorimit. 
19. Skeletet e kafshëve duhet të digjen. 
20. Brenda këtij ambienti duhet të mbathen veshjet dhe pajisjet mbrojtëse tё cilat duhet të hiqen 

kur dilet prej tij.  
21. Duhet të ketë pajisje të veçanta për larjen e duarve. 

Personeli duhet të lajë duart përpara largimit nga këto ambiente. 
22. Të gjitha plagosjet sado të vogla duhet të trajtohen në mënyrë të përshtatshme, të raportohen 

dhe të shënohen. 
23. Ndalohet konsumi i ushqimeve dhe pijeve, pirja e duhanit dhe aplikimi i kozmetikës. 
24. Personeli duhet të kryejë trajnime të përshtatshme. 
 
 
Kafshët laboratorike – Niveli  i Biosigurisë 3 
Ky nivel është i përshtatshëm për punën me kafshët, të cilat inokulohen me agjentë që bëjnë 
pjesë në grupin e tretë të riskut. Të gjithë sistemet, praktikat dhe procedurat nevojiten të 
rishikohen dhe riçertifikohen çdo vit. Masat e sigurisë të cilat duhet të aplikohen në Nivelin 3 të 
Biosigurisë shtazore paraqiten si vijon: 
1. Duhet të plotësohen të gjitha kërkesat e Niveleve të Biosigurisë 1 dhe 2, për kafshët 

laboratorike. 
2. Hyrja duhet të jetë rreptësisht e kontrolluar. 



 36 

3. Ambienti i kafshëve laboratorike duhet të ndahet nga ambientet e tjera laboratorike apo zonat 
ku qëndrojnë kafshët nga një dhomë e ndarë me paradhomë 

4. Paradhoma duhet të jetë e pajisuar me lavaman për larjen e duarve. 
5. Paradhoma duhet të jetë e pajisur gjithashtu me dushe. 
6. Ky nivel duhet të ketë një ventilim mekanik për të siguruar një fluks ajri të vazhdueshëm në 

të gjitha dhomat. Shkarkimi i ajrit duhet të kalojë nëpërmjet filtrave HEPA përpara se të dalë 
në ambientin e jashtëm pa riqarkullim. Sistemi duhet të jetë i projektuar për të parandaluar 
rrymën e kundërt aksidentale dhe presionin pozitiv kudo në mjedisin e kafshëve. 

7. Autoklava duhet të vendoset në një pozicion të përshtatshëm ku dhe risku është më i 
reduktuar. Mbeturinat infekte duhet të autoklavohen përpara se ti nënshtrohen proceseve të 
tjera. 

8. Djegia e materialeve infekte duhet të kryhet në incinerator ose në vende të caktuara në 
marrëveshje me autoritetet. 

9. Kafshët e infektuara me mikrooganizma të grupit të tretë të riskut duhet që të qëndrojnë në 
kafazet e izolimit ose në dhomat me ventilim të cilat janë të vendosura pranë këtyre kafazëve.   

10. Shtrojet duhet të pastrohen 
11. Të gjitha veshjet mbrojtëse duhet të dizinfektohen përpara larjes. 
12. Dritaret duhet të jenë të mbyllura dhe rezistente ndaj thyerjes. 
13. Duhet të kryhet imunizimi i personelit. 
 
 
Kafshët laboratorike – Niveli i Biosigurisë 4 
Puna në këtë laborator lidhet me punën që kryhet në laboratorin e mbajtjes maksimale në 
kontroll – Niveli  i Biosigurisë 4, ndёrsa rregullat kombёtare e lokale duhet të harmonizohen për 
t’u zbatuar në të dy rastet. Masat e sigurisë të cilat duhet të aplikohen në Nivelin e Biosigurisë 4 
për kafshëve paraqiten si vijon: 
 
1. Në këtë nivel duhet që të respektohen të gjitha kërkesat për kafshët laboratorike të nivelit të 

parë dhe të dytë të biosigurisë. 
2. Hyrja duhet të jetë rreptësisht e kontrolluar; vetëm personeli i caktuar prej shefit të biobazёs 

do të ketë akses për tu futur . 
3. Nuk duhet të lejohet aktiviteti individual; duhet të aplikohet puna e dy personave 

njëkohësisht. 
4. Personeli duhet të ketë trajnimin maksimal të mundshëm si mikrobiolog dhe duhet të jetë i 

familjarizuar me rreziqet që përfshihen në punën e tyre dhe me masat paraprake të 
nevojshme. 

5. Ambientet e kafshëve të infektuar me agjentët e grupit të katërt të riskut duhet që të 
plotësojnë kriterin për përfshirjen në laboratorët e mbajtjes maksimale në kontroll në Nivelin 
e Biosigurisë 4. 

6. Ambienti duhet të ketë një paradhomë të mbyllur.  
7. Personeli duhet të heqë veshjen e rrugës kur futet në këtë ambient dhe të mbathё një veshje 

speciale mbrojtëse. Mbas pune duhet të hiqet përsëri veshja mbrojtëse dhe të bëhet dush 
përpara largimit nga puna. 
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8. Ambienti duhet të jetë i pajisur me sitemin e ventilimit nëpërmjet filtrave HEPA dhe me 
presion negativ (drejtimi i ajrit në brendësi). 

9. Sistemi i ventilimit duhet të jetë i tillë që të parandalojë fluksin e kundërt të ajrit dhe 
presionin pozitiv. 

10. Një autoklavë me fund të dyfishtё me dalje të pastër në një dhomë jashtë dhomës mbajtëse në 
kontroll duhet të sigurohet për shkëmbimin e materialeve. 

11. Duhet të sigurohet një dhomë hermetike jashtë dhomave ku punohet, për shkëmbimin e 
materialeve të pa autoklavueshme. 

12. Të gjithë manipulimet me kafshët e infektuara me agjentët e grupit të katërt të riskut duhet të 
kryhen në kushtet maksimale të nivelit të katërt të biosigurisë. 

13. Të gjitha kafshët duhet të mbahen në izolatorё. 
14. Shtrojet dhe mbeturinat e kafshëve duhet të autoklavohen përpara se të lёvizen nga ambienti. 
15. Duhet të kryhet një kontroll mjekësor i personelit. 
 
 
Invertebrorët 
Ashtu si tek vertebrorët niveli i biosigurisë së kafshëve laboratorike do të përcaktohet nëpërmjet 
grupeve të riskut të agjentëve që studjohen. Ne rastin e disa artropodeve, veçanërisht tё insekteve 
fluturuese, janë të nevojshme masat paraprake te mёposhtme: 
 
1. Duhet të sigurohen dhoma të ndara për invertebrorёt e infektuar dhe jo të infektuar. 
2. Dhomat duhet të jenë të mbyllura hermetikisht kur kryhet dizinfentimi me tymosje. 
3. Insekticidet duhet të jenë të gatshme për tu përdorur. 
4. Duhet të sigurohen pajisje ftohёse për të reduktuar, kur është e nevojshme, aktivitetin e 

invertebrorëve. 
5. Hyrja duhet të kalojë nëpërmjet një paradhome me dyer të pajisura me kurthe pёr insektet 

dhe ekrane mbrojtёse pёr artropodёt.  
6. Tubat e ventilimit, që nxjerrin ajrin jashtë dhe dritaret e hapshme duhet të jenë të pajisura me 

rrjeta. 
7. Mbeturinat e kurtheve dhe pendёt nuk duhet të hidhen jashtë. 
8. Të gjitha mbeturinat duhet të dizinfektohen nëpërmjet autoklavimit, meqënëse disa prej 

invertebrorёve nuk ngordhin nga të gjithë dizinfektantët. 
9. Duhet të kontrollohet numri i larvave dhe formave adulte që fluturojnë, zvarriten dhe 

kërcejnë. 
10. Kutitë për rriqnat dhe çimkat duhet të qëndrojnë në tava me vaj. 
11. Insektet fluturuese të infektuara ose jo duhet të vendosen në kurthe me rrjetë të dyfishtë. 
12. Artropodёt e infektuar ose jo duhet të manipulohen në kapa tё sigurisë biologjike ose në 

izolatorё. 
13. Artropodët e infektuar ose potencialisht të infektuar duhet të manipulohen në tabaka të ftohta. 
Për informacione të mëtejshme shih referencat 3-6.  
 
   
 



 38 

7. Udhëzime për mandatimin e pajisjeve 
    dhe laboratorëve 
 
 
 
 
Mandatimi i pajisjeve dhe laboratorëve mund të përkufizohet si një inspektim sistematik 
mbikqyrës dhe proces dokumentimi, i cili vërteton që komponentë specifikë të strukturave 
laboratorike, sistemet dhe/ose komponentët e sistemit janë instaluar, janë kontrolluar, janë testuar 
për funksionimin e tyre dhe janë verifikuar nëse plotësojnë standartet kombëtare dhe 
ndërkombëtare, sipas rregullave. Vetë hartimi i kritereve të projektimit dhe funksionimit të 
sistemit i përcakton këto kërkesa. Me fjalë të tjera, laboratorët e klasifikuar si laboratorë të 
Niveleve të Biosigurisë 1-4 do të kenë kërkesa të ndryshme dhe gjithnjë e më shumë të 
autorizuara apo të mandatuara në kompleks. Kushtet gjeografike dhe klimatike, linjat shkarëse 
gjeologjike ose nxehtësia, ftohtësia, lagështia ekstreme mund të ndikojnë gjithashtu në 
projektimin e laboratorit dhe si pasojë edhe në kërkesat e komisionit (autoriteti i cili kryen 
inspektimin e laboratorit).  
Procesi i rishikimit dhe pranimit të kritereve duhet të vendoset që nё fillim, gjatë fazës së 
programimit të projektit të ndërtimit ose rinovimit. Me kryerjen e procesit të autorizimit herët në 
projekt, arkitektёt, inxhinierët, personeli i sigurisë dhe ai shëndetësor dhe së fundi personat që 
punojnë në laborator, kuptojnë kërkesat e ekzekutimit të laboratorit specifik dhe krijohet një 
besim konstant për atë çka kryhet në laborator. Procesi i mandatimit siguron institucionet dhe 
komunitetin më të afërt me një shkallë të madhe sigurie që sistemet strukturore, elektrike, 
mekanike dhe hidraulike, sistemet ndotëse dhe dizinfektues, dhe sistemet e sigurisë dhe alarmit 
do të veprojnë siç janë projektuar, për të siguruar paprekshmërinë nga çdo mikroorganizëm 
potencialisht patogjen me të cilët punohet në një laborator të veçantë ose rezervat kafshësh. 
Aktivitetet mandatuese(autorizuese) fillojnë në përgjithësi gjatë fazës së programimit të projektit 
dhe vazhdojnë gjatë ndërtimit dhe periudhës pasuese të garancisë për laboratorin. Periudha e 
garancisë duhet të zgjasë përgjithësisht një vit pas fillimit të punës. Rekomandohet që agjenti 
mandatues të jetë i pavarur nga arkitektët, inxhinierët dhe ndërtuesit të cilët do të përfshihen në 
projektim dhe ndërtim. Agjenti mandatues shërben si një avokat për ndërtimin e institucionit ose 
rinovimin e laboratorit dhe duhet konsideruar si një anëtar i ekipit të projektimit; përfshirja e 
agjentit në fazën e parë të programit të projektit është thelbësore. Në disa raste institucioni mund 
të veprojё si agjent vetë mandatues. Në rastin e impianteve laboratorike më komplekse (Niveli  i 
Biosigurisë 3 ose 4), institucioni mund të dëshirojë të ftojë një agjent mandatues të jashtëm, i cili 
ka eksperiencë dhe ka qënë i suksesshëm në mandatimin e një laboratori biosigurie komplekse 
dhe rezervateve të kafshëve laboratorike. Edhe kur agjenti mandatues është i pavarur, institucioni 
duhet të mbetet anëtar i ekipit mandatues. Rekomandohet që përveç agjentit mandatues të shtohet 
si pjesë e ekipit edhe një oficer sigurimi i institucionit, një nëpunës projektimi, një menaxher 
programi dhe një përfaqёsi e personelit të veprimeve dhe mirëmbajtjes. 
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Në vijim paraqitet lista e një sistemi laboratorik dhe elementeve, që mund të përfshihen në një 
plan mandatues për testimin funksional, në varësi të nivelit të ndotjes të mjeteve që do të 
rinovohen ose ndërtohen. Plani i mandatimit do të reflektojë kompleksitetin e laboratorit që 
planifikohet. 
 
1. Të ndërtohet një sistem automatik që përfshin hallkat për monitorimin në distancë  
2. Mbikqyrje elektronike dhe sistemet e zbulimit 
3. Brava sigurie elektronike dhe aparat lexues në afërsi 
4. Ngrohja, ventilimi (furnizim dhe shkarkim) dhe sisteme kondicionimi ajri (HVAC) 
5. Sisteme filtrimi ajri (HEPA) të veçanta dhe me efektshmëri të lartë 
6. Sisteme dizinfektimi HEPA 
7. Kontrollet e sistemit të ajrimit me shkarkim dhe HVAC 
8. Zhurmëmbytës me izolim hermetik  
9. Sistemet laboratorike të ngrirjes  
10. Sistemet e avullit dhe ngrohës uji 
11. Sistemi i zbulimit të zjarrit, shuarjes dhe alarmit 
12. Aparatet për parandalimin e rrjedhjeve të ujit  
13. Sistemet e ujit të përpunuar (për shembull ujë i distiluar, bidistile etj) 
14. Trajtimi i lëngjeve të rrjedhshme dhe sistemet e neutralizimit 
15. Sistemet  hidraulike dhe kulluese  
16. Sistemet e dizinfektimit kimik 
17. Sistemet e gazit të laboratorëve mjekësorë 
18. Sistemet e ajrimit 
19. Sistemet e ajrimit me mjete dhe shërbime 
20. Trysnia diferenciale nga lartë-poshtë e verifikimeve laboratorike dhe zonat mbështetëse 
21. Network lokal i zonës (LAN) dhe sistemi kompjuterik i të dhёnave 
22. Sistemi normal i energjisë elektrike  
23. Sistemi i energjisë elektrike për emergjencat 
24. Sistemi i energjisë elektrike të pandërprerë 
25. Sistemi i ndriçimit për emergjencat 
26. Shenjat depërtuese në instalimet e ndriçimit   
27. Shenjat depërtuese elektrike ose mekanike 
28. Sistemet telefonike 
29. Dyer hermetike me puthitje të kontrolluar 
30. Dyer të papërshkueshme nga ajri dhe të dyllosura 
31. Dritare të dyllosura 
32. Hyrje me kartë 
33. Verifikim i integritetit struktural: dysheme prej betoni, mure dhe tavan 
34. Verifikimi i shtresës së barrierës: dysheme, mure dhe tavan 
35. Kontrolli i presionit në Nivelin e Biosigurisë 4 dhe funksionet e izolimit. 
36. Kapat e sigurisë biologjike 
37. Autoklavat 
38. Sistemi i azotit të lëngët dhe alarmet 
39. Sistemi i kontrollit të ujit (psh në rastin e përmbytjes në brendësi të zonës së kontaminuar) 
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40. Dushet dekontaminues dhe sistemet shtesë kimike 
41. Sistemet e larjes së kafazëve dhe neutralizimi 
42. Menaxhimi i mbeturinave. 
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8. Udhëzime për çertifikimin e 
    laboratorëve/impianteve 

 
 
 
 

Laboratorët janë mjedise komplekse dhe dinamike. Në kohën e sotme laboratorët kërkimorё 
biomjekësore si dhe ato klinike duhet të jenë të aftё për tu adaptuar me shpejtësi dhe në mënyrë 
të vazhdueshme me nevojat dhe presionin gjithnjë në rritje të shëndetit publik. Një shembull i 
kësaj është nevoja e laboratorёve për të përshtatur siç duhet prioritetet me qëllim përballimin e 
sfidave të shfaqjes apo rishfaqjes së sëmundjeve infektive. Për tu siguruar që adaptimi dhe ruajtja 
kryhen me shpejtësi, dhe në mënyrë të sigurt dhe të përshtatshme, të gjithë laboratorёt klinikё si 
dhe kërkimorё biologjikё duhet të çertifikohen rregullisht. Çertifikimi i laboratorëve ndihmon 
për tu siguruar që: 

1. Ushtrohet kontroll teknik i përshtatshёm ndёrsa funksionimi ёshtё nё pёrputhje me 
karakteristikat e projektuara 

2. Egziston dhe aplikohet njё kontroll administrativ i pёrshtatshёm i hapёsirave dhe i 
protokolleve specifike  

3. Pajisjet mbrojtëse personale janë nё pёrputhje me aktivitetet qё kryhen 
4. Dekontaminimi i mbeturinave dhe materialeve ёshtё konceptuar dhe aplikohet nё 

përshtatje me procedurat e trajtimit dhe manipulimit korrekt të mbeturinave 
5. Aplikohen procedura korrekte për sigurinë e përgjithshme të laboratorit, ku përfshihet 

siguria fizike, elektrike dhe kimike.  
 
Çertifikimi i laboratorit ndryshon nga aktivitetet e mandatimit të laboratorit.(Kapitulli 7) në disa 
drejtime të rëndësishme. Çertifikimi i laboratorit është njё proces  sistematik egzaminimi i të 
gjitha karakteristikave dhe proceseve tё rёndёsishme pёr sigurinё e laboratorit (kontrolli teknik, 
pajisjet mbrojtëse personale, si dhe kontrolli administrativ). Egzaminohen gjithashtu praktikat e 
biosigurisë si dhe procedurat laboratorike. 
Aktivitetet e çertifikimit drejtohen nga profesionistë të trajnuar në çështjet e sigurisë, shëndetit 
dhe biosigurisë.I nstitucionet e ndryshme mund të përfshijnë në këtë proces një personel i cili ka 
pёrgatitjen e duhur për tё kryer auditimet, aktivitete mbikёqyrjeje dhe inspektimi tё lidhura me 
procesin e çertifikimit etj. Nga ana tjetër , institucionet mund të marrin nё konsideratё ose atyre 
mund tu kërkohet të angazhojnё të tretë për të kryer këto shërbime. 

Këto mjete duhet të jenë mjaft elastike që të lejojnë diferencat fizike dhe proceduriale 
ndërmjet labortorëve në vartësi të punës që ato kryejnë , por nga ana tjetër duhet të sigurojnë një 
trajtim të qëndrueshëm brenda institucionit. Duhet të tregohet kujdes për faktin që këto mjete 
duhet të përdoren vetëm nga personel i trajnuar . Shembuj të këtyre mjeteve paraqiten në Tabelen 
5-7. 

Rezultatet e auditimit, survejimit dhe inspektimit duhet të diskutohen me personelin e 
laboratorit dhe drejtuesit. .Brenda një laboratori çdo individ duhet të identifikohet dhe të jetë 
përgjegjës për ndërmarrjen e veprimeve korrektuese në rastin e mangësive që vihen re gjatë 



 42 

procesit të auditimit. Çertifikimi i laboratorit nuk mund të kompletohet dhe laboratori nuk mund 
të deklarohet funksional deri në mosrregullimin e mangësive të vëna re gjatë procesit të 
çertifikimit. 

Kompleksiteti i laboratorëve të Nivelit  të biosigurisë 4 del jashtë qëllimit të këtij 
manuali. Për hollësi te mёtejshme, mund tё konsultoni programin e biosigurisë së OBSH (shih 
gjithshtu Shtojcën 3) (WHO Biosafety programme, Department of Communicable Disease 
Surveillance and Response, WHO, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland 
(http://www.who.int/csr/) 
 
 
Tabela 5. Laboratori bazë – Niveli 1 i Biosigurisë. Pyetёsor pёr vlerёsimin e biosigurisë  
 
Vendndodhja ................................................    Data  
 
Shefi i Laboratorit.............................................................................................. 
 

OBJEKTI I KONTROLLUAR(vendos datën e kontrollit)  Po Jo N/A Komente 

 
Laboratori                                                                                              Nivel Biosigurie: 

Lidh Formularin e Mbikqyrjes në heqjen e 

objekteve ose materialeve të dizinfektuara 
Sinjalet e duhura: drita ultraviolet,lazer, 
materiale radioaktive,etj. ......................           
Direktivat e duhura të biosigurisë të disponueshme 
dhe që respektohen             
Pajiset laboratorike me etiketen përkatëse 
(biorrezik, radioaktiv, toksik, etj.)           
 
Projekti i laboratorit 
Projektuar për pastrim të lehtë              
Dhoma me dritat ultraviolet            
meçelës të dyfishtë  
Të gjitha raftet e siguruara             
Banakë rezistentë ndaj ujit dhe rezistentë ndaj acidit, 
alkalineve, tretësve organikë dhe nxehtësisë          
Furnizimi me ndriçim të mjaftueshëm 
Hapësirë depozitimi e duhur e disponueshme dhe 
e përdorur siç duhet              
 
Cilindrat e gazit 
Të gjitha cilindrat e siguruar            
Kapake mbi cilindrat rezervë           
Gazet asfiksues dhe të rrezikshëm vetem në  
dhomat me ventilim             
Cilindrat e tepërt ose bosh të pranishëm          
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Objekti i kontrolluar (vendos datën e kontrollit)  Po Jo N/A      Komente 
 
Kimikatet 
Të djegshme të ruajtura në dollapet e depozitimit 
të materialeve të djegshme            
Formuesit e peroksidit  të detyruar         
Kimikate të izoluara siç duhet           
Kimikate të rrezikshme të depozituara  
sipër nivelit të syrit      
Kimikate të depozituara mbi dysheme         
Kontejner kimikatesh të lenë të hapur          
Të gjitha solucionet me etiketen përkatese          
Termometra mërkuri në përdorim           
 
Frigoriferet/ngrirësit/dhomat e ftohta 
Ushqimi për konsumim human i pranishëm          
Të djegshme në njësitë antishpërthyes/të sigurta        
Etiketim i jashtëm nëse përmbajnë kancerogenë,        
radioaktivitet dhe/ose biorrezikshmëri          
Dhoma e ftohtë ka leje emergjence           
 
Pajisjet elektrike 
Tela të shtrirë të pranishëm            
Priza e tokëzuar/e ngulitur fortë dhe me  
polaritetin e duhur             
Lidhje nën lavamanë, poshtë dushit,etj         
Pajisje me tela të dëmtuar ose të ngrënë          
Prizat e mbingarkuara ose kabllot elektrike           
Kabllo të tensionit të lartë të  mbi dysheme          
Siguresat e duhura në përcjellësit           
Prizat elektrike pranë burimeve të ujit 
në përputhje me kodet lokale            
Tokëzime të pranishëm në përçues 
Ngrohës të mëdhenj portativë            
 
Pajisje mbrojtëse personale 
Solucioni disponues për larjen e syve në laborator         
Dushe sigurie të disponueshëm            
Pajisje për mbrojte personale të disponueshme          
(dorezat, rrobat e punës, syze, etj.)          
Personeli i veshur siç duhet            
Xhaketë laboratori, dorezat, kominoshe pune dhe 
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Objekti i kontrolluar (vendos datën e kontrollit)  Po Jo N/A Komente 
 
veshje të tjera për mbrojtje personale 
që nuk vishen jashtë laboratorit           
Pajisje për mbrojtje personale të disponueshme 
për ruajtjen kriogjenike             
 
Menaxhimi i mbeturinave 
Tregues të papërshtashëm të hedhjes së plehrave          
Mbeturinat të izoluara në kontejnerë të përshtashëm        
Kontejner mbeturinash kimike të pajisur me etiketë,        
, i datuar dhe mbahet i mbyllur           
Kontejner mbeturinash kimike i trajtuar  
dhe depozituar në mënyrën e duhur           
Kontenier për të mprehtat i përdorur siç duhet          
Mungesë mbeturinash në dysheme            
Procedurat e hedhjes së plehrave që ndodhen në  
laborator             
 
Programe për sigurinë dhe shëndetin profesional në dispozicion 
Komunikime për rrezikshmërinë            
Mbrojtje respiratore             
Mbrojtje e dëgjimit             
Kontrolli i formaldehidit            
Kontrolli i oksidit etilik            
Kontrolli i gazit anestezik            
 
Kontroll  teknologjik i përgjithshëm 
Lëvizja e ajrit në laborator është negative kur 
mbetet në vende të përgjithshme, korridor dhe zyra          
Lavaman ose kullueset  si tuba shkarkimi          
Lavaman në dispozicion për larje duarsh          
Pjesët e makinerive të ekspozuara (ingranazhe,  
makara)             
Linja vakuumi kanë filtra dhe pengesa mbi  
banakët e laboratorit             
Rrezikshmëria e rrjedhjeve tek depozitat e ujit         
Sistemet e ujit të distiluar në gjendje të mirë         
Programi i kontrollit aktiv dhe efektiv 
 të artropodeve dhe brejtësve           
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Objekti i kontrolluar (vendos datën e kontrollit)  Po Jo N/A Komente 
 
 
Praktikat dhe procedurat e përgjithshme 
Ushqim për konsum njerëzor vendoset 
jashtë laboratorit             
Furra mikrovalë me etiketën “S’përgatitet  
ushqim, vetëm për përdorim laboratorik”         
Të hash, të pish, të pish duhan dhe/ose  
të bësh tualet në laborator            
Kontejner xhami të presuar të lidhur ose  
të mbrojtur (që janë kurthe vakuumi)          
Të thithësh nëpërmjet gojës është e ndaluar          
Aparatet për thithjen mekanike në dispozicion  
dhe të përdorura             
Veshje laboratorike mbrojtëse vendosur  
veçmas nga rrobat e jashtme            
 
Mirëmbajtja e përgjithshme e laboratorit 
Kontejner xhami të vendosur mbi dysheme          
Rreziqet nga gabimet evidente           
Tampon pastrues thithës mbi sipërfaqen e punës        
Qelqe të thyera të trajtuara në mënyrë mekanike 
(furça dhe kaci, pinceta, etj.)           
 
Mbrojtja nga zjarri 
Sistem spërkatës uji i lirë dhe pa pengesa         
Depërtime të hapura në mure, tavane, dysheme,etj.        
Instalime elektrike ose tubacione përmes të 
 çarave të derës             
 gjerësia minimale e korridorit 1m në laborator         
Akumulim mbi tubat e punës ose instalimet         
Lëndë djegëse e tepërt e vendosur në laborator         
 
Vaskë kimike me temperaturë të ngrohtë 
 konstante 
E pajisur me nivel të ulët uji ,mbyllje  
prej tejnxehjes             
Formimi i materialeve jo të djegshme          
 
 
Firma e revizorëve të sigurisë.......................Data e kompletimit të kontrollit 
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Tabela 6. Laboratori bazë – Niveli i Biosigurisë 2: Pyetёsor pёr vlerёsimin e biosigurisë. 

 

Ky formular përdoret detyrimisht i shoqёruar me formularin pёr vlerёsimin e biosigurisë nё 
Laboratorin bazë – Niveli i Biosigurisë (shih Tabelёn 5) 
 
Vendndodhja ......................................................... Data ...................................................... 
Shefi i Laboratorit.............................................................................................. 
 
OBJEKTI I KONTROLLUAR (vendos datën e kontrrollit) PO JO N/A KOMENTE 
 
Kapё e sigurisë biologjike (KSB) 
Çertifikim brenda vitit të fundit           Data: 
Sipërfaqe KSB fshirë me disifektues  të         vendndodhja: 
përshtashëm në fillim dhe fund çdo procedure        Shenje: 
Zgarë e përparme dhe filtër shkarkues të pabllokuar         
Flakë të hapura të përdorura brenda kapeit         Tipi: 
Linjat e vakuumit kanë filtra dhe gracka  
dizinfektuese në përdorim           Serial nr.: 
KSB i rrezikuar tek dhomat e ajrit ose venddodhja        
KSB përdoret kur ka potencial për të krijuar aerosol        
 
Laboratori          
Hyrja e e kufizuar vetëm për 
personelin e autorizuar           
Hyrje e kufizuar për personelin e këshilluar për 
rreziqet e mundshme             
Shenjat e biorreziqeve  tek dyert e 
laboratorit në mënyrë të përshtatshme 

• Tek shenja informacione korrekte aktuale        
• Shenja e lexueshme dhe e padëmtuar         

Të gjitha dyert të mbyllura            
 
Dizinfektimi 
Dizinfektim specifik për organizmat që përdoren        
Derdhjet dhe aksidentet me materialet infektuese        
raportohen tek supervizori i laboratorit          
Dizinfektues i duhur përdoret gjatë pastrimit të  
materialeve të derdhura             
Sipërfaqet e punës dizinfektohen para dhe pas çdo 
procedure, përditë dhe pas derdhjes           
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OBJEKTI I KONTROLLUAR (vendos datën e kontrollit) PO JO N/A KOMENTE 
 
Trajtimi i mbeturinave të infektuara 
Trajtimi i duhur i mbeturinave infekte         
Kontejner jo të tejmbushur            
Kontejner të mbyllur dhe etiketuar siç duhet           
Materialet dhe mbeturinat e tjera të sistemuara dhe 
dizinfektuara siç duhet para hedhjes           
Materialet e dekontaminuara transportohen 
jashtë lab në enë të mbyllura, të durueshme dhe 
që nuk rrjedhin në bazë të rregullores          
Mbeturinat e përzjera dekontaminohen para 
se të hidhen si mbetje kimike ose radiologjike        
 
Mbrojtja personale 
Personeli i lab rikujtohet për imunizimin ose 
 testet me të cilat ka manipuluar          
Shërbimet mjekësore kontaktohen për vlerësime 
mjekësore, mbikqyrjen, kurimin prej ekspozimeve        
Dorezat e përdorura kur manipulohet me materiale  
infektuese ose pajisje të kontaminuara         
Mbrojtja e fytyrës sigurohet kur punohet jashtë  
KSB me materiale infektuese          
Duart lahen pas heqjes së dorezave, pas punës 
me agjente infektues, para largimit nga lab         
Agjentët antimikrobiale të disponueshëm 
 në rast emergjence            
 
Praktikat 
BSC-të përdoren kur ekziston mundësia e krijimit 
të aerosoleve/spërklave infektuese          
Manuali i biosigurisë së përgatitur dhe adoptuar        
Personeli lexon, rishikon dhe ndjek instruksionet 
mbi praktikat dhe procedurat, duke përfshirë         
ose manualin e veprimeve dhe sigurisë (që  
kërkohet për personelin çdo vit)          
Procedurat që kryhen për të minimizuar aerosolet / 
spërklat             
Grupimi i shiringave/ shiringave me një përdorim 
 të përdorura me agjentët infektues          
Kupat e centrifugës , rotoret hapen vetëm në KSB        
Mostrat e infektuara transportohen jashtë KSB 
në enë të aprovuara sipas rregullave të transportit        
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OBJEKTI I KONTROLLUAR (vendos datën e kontrollit) PO JO N/A KOMENTE 
 
 
Pajisjet 
Lavamanë të vendosur pranë çdo dere 
në lab              
 
Firma e kontrollorit të sigurisë   Data e kompletimit të kontrollit 
 
 
 
 
 
 
Tabela 7.  Laboratori i mbajtjes në kontroll – Niveli  i biosigurisë 3: Pyetёsor pёr 

vlerёsimin e biosigurisë  
 

Ky formular përdoret detyrimisht i shoqёruar me formularin pёr vlerёsimin e biosigurisë nё 
Laboratorin bazë – Niveli i Biosigurisë 1 dhe 2 (shih Tabelat 5dhe 6) 
 
Vendndodhja ......................................................... Data ...................................................... 
Personi i ngarkuar në laborator.............................................................................................. 
 
OBJEKTI I KONTROLLUAR (vendos datën e kontrollit) PO JO N/A KOMENTE 
 
Implantimi 
Laboratori ndahet nga pjesa me levizje e ndërtesës        
Futja në lab nëpër një paradhomë me vetembyllje        
Të gjitha depërtimet në lab mbyllen ose vulosen        
Shkarkimi i ajrit ëdhomës nëpërmjet një rruge të 
 vetme dhe në siperfaqet e caktuara          
Sistemi i ventilimit i kontrolluar për të monitoruar   
drejtimin e rrjedhjes së ajrit           
     
Mbrojtja e personelit 
Dorezat vishen në lab            
Veshjet mbrojtese të lab vishen vetëm në siperfaqen 
lab              
Lavamani i larjes së duarve kontrollohet me këmbë 
ose dorë ose automatikisht           
 
Mbrojtja e duarve 
Dorezat dyshe vishen kur manipulohet me materiale 
 infektuese, pajisje potencialisht të kontaminuara 
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OBJEKTI I KONTROLLUAR (vendos datën e kontrollit) PO JO N/A KOMENTE 
 
dhe siperfaqet e punës            
 
Mbrojtja respiratore 
Veshja respiratore vishet nga i gjithë personeli 
i lab kur aerosolet mund të dalin jashtë KSB-së        
 
Praktikat 
Sigurohet mbrojtja e membranave mukoze kur 
punohet me materiale infektuese jashtë KSB         
Personeli këshillohet për rreziqet nga agjentët        
Personelit i kërkohet të lexojë, ndjekë të gjitha  
instruksionet mbi praktikat dhe procedurat,  
ku perfshihet siguria dhe manualet e veprimit        
Personeli freskon informacionin çdo vit, si dhe  
kryen trajnime shtesë për ndryshimet në proces        
Të gjitha mbeturinat e kontaminuara  
autoklavohen para se të hidhen          
 
 
 
Firma e kontrollorit të sigurisë.......................Data e kompletimit të kontrollit 
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9. Koncepte të biosigurimit në laborator 
 
 
 
 
Manuali i biosigurisë në laboratorit ka qënë fokusuar në mënyrë tradicionale në formulimin e 
rekomandimeve të përgjithshme për mbrojtjen e atyre qe punojnë në laborator. Manuali theksonte rolin e 
praktikave korrekte mikrobiologjike, pajisjeve të sigurisë, krijimin e lehtësirave të ndryshme, zhvillimin 
e punës, mirëmbajtjen si dhe konsideratat administrative për të reduktuar riskun e punonjësit ndaj 
dëmtimeve dhe sëmundjeve. Si rrjedhim i kësaj mënyre paraqitjeje, kanë qenë neglizhuar risqet për 
mjedisin dhe komunitetin. Në ditët tona është shfaqur nevoja e shtrirjes së konceptit tradicional të 
biosigurisë, nëpërmjet përfshirjes së masave të biosigurimit në laborator. Ngjarjet e prodhuara në të 
shkuarën  e afertnë plan botëror kanë berë që ti kushtohet vëmëndje gjithmonë e më shumë 
domosdoshmërisë për të mbrojtur laboratorët dhe materialet që ato përmbajnë, në mënyrë të tillë që të 
mos përdoren ne mënyrë të qëllimshme kundër shendetit të popullatës, faunës, bujqësisë apo mjedisit. 
Përpara se të përcaktoheshin nevojat për biosigurimin e laboratorit, është e rëndësishme të kuptohet 
ndryshimi midis “biosigurimit (biosecurity) nё laborator” dhe “ biosigurisё (biosafety) nё laborator”. 

Koncepti “Biosiguria në laborator” (“Laboratory biosafety”), përdoret për të përshkruar principet 
e sigurisë, teknologjitë dhe rregullat që duhen ndjekur për të parandaluar ekspozimin e paqëllimshëm 
ndaj agjentëve patogjenë dhe toksinave ose çlirimin aksidental te tyre nëmjedis.   

Koncepti “Biosigurimi në laborator” (“Laboratory biosecurity”) i referohet masave të sigurimit 
të marra në nivel institucional dhe personal me qëllim parandalimin e diversioneve/atentateve ose të 
çlirimit të qëllimshëm apo deviacionin të patogjenëve dhe toksinave ashtu si dhe për parandalimin e 
vjedhjes ose keqpërdorimit të tyre.  

Praktikat efektive të biosigurisë, janë vetë bazat e funksionimit të laboratorit të biosigurimit. 
Nëpërmjet vlerësimit të riskut, te realizuar si një pjesë integrale e programit biosiguri të një institucioni, 
përftohen informacione për tipin e organizmave tëmanipuluar, pozicionin e tyre fizik, personelin që ka 
akses ndaj tyre dhe identifikohen personat përgjegjës për ruajtjen e tyre. Këto informacione mund të 
përdoren për të vlerësuar nëse një institucion zotëron material biologjik që paraqet interes për ata që 
duan ti përdorin në mënyrë jokorrekte. Duhet të zhvillohen standarte kombëtare që të njohin dhe të dinë 
të adresojnë përgjegjësitë e vëndeve dhe institucioneve për të mbrojtur shtamet, patogjenët dhe toksinat 
nga keqpërdorimi. 
Për çdo sektor të labratorit, duhet të përgatitet dhe të aplikohet një program specifik për biosigurimin në 
përputhje me karakteristikat e njesisë respektive, tipit të aktivitetit të zhvilluar dhe me kushtet lokale. 
Rrjedhimisht, masat e biosigurimit në laborator duhet të jenë përfaqësuese për nevojat e ndryshme të 
institucionit dhe duhet të përfshijë dhe kontributin nga ana e drejtorit shkencor, përgjegjësit për 
biosigurisë, personelit shkencor të laboratorit, personelit të mirëmbajtjes, personelit përgjegjës për 
teknologjinë e informacionit, këshillëtarëve juridike dhe personelit të sigurimit nëse është e nevojshme.  

Masat e biosigurimit në laborator duhet të bazohen mbi një program përmbledhës inventarizues 
mbi agjentët patogjenë dhe toksinat, përfshirë një evidencë ditore që do të përfshijë vendin e ruajtjes, 
identifikimin e personelit që ka të drejtë hyrje në të, përshkrimin e përdorimit të tyre, dokumentimin e 
transferimeve të brendëshme dhe të jashtme ashtu si dhe çdo çaktivizim dhe/ose eleminim të 
materialeve. Në këtë mënyrë, duhet të vendoset një protokoll institucional biosigurimi në laborator për 
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identifikimin, raportimin, studimin dhe korrigjimin e të metave në sistemin e biosigurimit të laboratorit, 
duke përfshirë dhe mospërputhjet në rezultatet e inventarit. Duhet të përcaktohet qartë, implikimi i 
roleve dhe i përgjegjesive të autoriteteve të shëndetit publik dhe të atyre të sigurimit në rastin e shkeljes 
së rregullave të sigurimit. 

Gjithë personeli duhet të trajnohet për biosigurimin në laborator, trajnim i dallueshëm nga 
trajnimet në fushën e biosigurisë. Një trajnim i tillë duhet të ndihmojë personelin të kuptojë 
domosdoshmërinë për mbrojtjen e materialeve të tilla dhe arësyetimin mbi të cilin bazohen masat 
specifike të biosigurimit, dhe duhet të përfshijë një përmbledhje të standarteve kombëtare specifike dhe 
rregulloreve institucionale. Gjatë trainimit gjithashtu, duhet patjetër të prezantohen procedurat që 
përshkruajnë rolet e sigurimit dhe përgjegjesitë e personelit në rastin e ndodhjes së ndonjë shkelje të 
rregullave të sigurisë. 

Një element qëndror në kuadrin e masave efikase të biosigurimit në laborator, e përbën 
përshtatshmëria profesionale dhe etike për të punuar me patogjenë të rrezikshëm e të gjithë personelit, të 
autorizuar për të pasur akses të rregullt ndaj materialeve me regjim special. 

Në mënyrë të përmbledhur, masat e biosigurimit duhet të bëhen pjesë e aktivitetit rutinë të 
laboratorit edhe nëse aplikohen teknika aseptike ose praktika të sigurta mikrobiologjike. Masat e 
biosigurimit në laboratori nuk duhet të bllokojnë shkëmbimin e efektshëm të materialeve të referencës, 
kampioneve klinike dhe epidemiologjike dhe as qarkullimin e informacionit të nevojshëm për 
mbarëvajtjen e studime klinike apo të shëndetit publik. Menaxhimi kompetent i biosigurimit nuk duhet 
të ndërhyjë ne mënyrë të papërshtatshme me aktivitetin e përditshëm të personelit shkencor ose të bëhet 
pengesë për zhvillimin e kërkimeve. Duhet të ruhet aksesi i ligjëruar për materialet e rëndësishme në 
kërkim e diagnostikim. Vlerësimi i përshtatshmërisë së personelit, trajnimet specifike në fushën e 
biosigurimit dhe respektimi i procedurave të mbrojtjes në lidhje me agjentët patogjenë përbëjnë mjetet e 
rritjes së nivelit të biosigurimit të laboratorit. Të gjitha këto përpjekje duhet të fillohen dhe të mbahen  
nëpërmjet vlerësimit të rregullt të kërcënimeve dhe rreziqeve si dhe nëpërmjet një rishikimi dhe 
aktualizimi të rregullt të proçedurave. Duhet të verifikohet korespondenca e këtyre procedurave dhe 
instruksioneve me standartet kombëtare për biosigurimin e laboratorit.  
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10. Kapat e sigurisë biologjike1 
 
 
 
 
Kapat e sigurisë biologjike (KSB-tё) janë të projektuara për të mbrojtur operatorin, mjedisin e 
laboratorit dhe materialet e punës nga ekspozimi ndaj aerosoleve infektivë dhe spërklave që mund të 
gjenerohen kur manipulohen materiale që përmbajnë agjentë infektivë, siç janë kulturat primare, shtamet 
e koleksioneve dhe kampionet diagnostike. Flluskat e aerosolit krijohen nga çfarëdolloj aktiviteti që 
transmeton energji në një material të lëngshëm ose gjysëm të lëngshëm, siç është tundja, derdhja ose dhe 
kalimi i lëngut në një sipërfaqe ose në një lëng tjetër. Aktivitete të tjera laboratorike, siç janë mbjellja e 
pjatave me agar, inokulimi i kulturave qelizore në shishe me një pipetë, përdorimi i pipetës me shumë 
kanale për shpërndarjen e suspensionit të lëngshëm infektiv në pjata mikrokulture, homogjenizimi dhe 
tundja e materialeve infektive, centrifugimi i lëngjeve infektive ose puna me kafshët mund të gjenerojnë 
aerosole infektive. Flluskat e aerosolit më të vogla se 5µm në diametër dhe pikla të vogla me nga 5-
100µm në diametër nuk janë të dukshme me sy të lirë. Punonjësi në laborator zakonisht nuk e vë re 
gjenerimin e këtyre fluskave dhe mund ti thithë ose mund të shkaktojë kontaminimin e kryqëzuar të 
sipërfaqes së punës dhe materialeve. KSB-të, kur përdoren në mënyrë korrekte, kanë treguar se janë 
shumë efektivë në reduktimin e infeksioneve të përfituara në laborator si dhe kontaminimet e kryqëzuara 
të kulturave si pasojë e ekspozimit ndaj aerosoleve. KSB-të mbrojnë gjithashtu dhe ambjentin. 
Me kalimin e viteve struktura bazë e KSB-ve i është nënshtruar modifikimeve të ndryshme. Ndryshimi 
më i madh është shtimi i një filtri ajri (HEPA) të veçantë me efektshmëri të lartë, në sistemin e vjetër. 
Filtri HEPA kap rreth 99.97% të pjesëzave me një diametër prej 0.3 µm dhe 99.99% të pjesëzave me 
masë më të madhe ose më të vogël. Kjo i jep mundësi filtrit HEPA të fusë në “kurth” të gjithë agjentët e 
njohur infektive dhe siguron që jashtë kapës të shkarkohet vetëm ajër i pastruar nga mikroorganizmat. 
Një tjetër modifikim i përshkruar është drejtimi i ajrit të filtruar nga HEPA mbi sipërfaqen e punës, duke 
mbrojtur kështu sipërfaqen e materialeve të punës nga kontaminimi. Ky modifikim i referohet shpesh 
mbrojtjes së produktit. Këto modifikime bazë kanë çuar në evolucionin e tre klasave ose modeleve të 
KSB-ve. Shkalla e mbrojtjes që ofron secila paraqitet në Tabelën 8. 
Shënim: Kapat me fluks të jashtëm horizontal dhe vertikal, nuk janë kapa biosigurie dhe nuk duhet të 
përdoren si të tilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Emërtime ekuivalente: kabinet sigurie biologjike – BSC (Biosafety Cabinet) ose post sigurie 
Mikrobiologjike – PSM (poste de sécurité microbiologique) 
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Tabela 8. Zgjedhja e kapave të biosigurisë (KSB) sipas tipit të mbrojtjes së nevojshme 

 
 
TIPI I MBROJTJES                                                             ZGJEDHJA E KSB-ve 
 
Mbrojtje e personelit nga mikroorganizma   Klasa I, Klasa II, Klasa III 
të Grupeve tё Riskut 1-3 
 
Mbrojtje e personelit nga mikroorganizmat e   Klasa III 
Grupit të Riskut 4, manipulimi nga jashtë, 
nëpërmjet hyrjes ballore me doreza 
 
Mbrojtje e personelit nga mikroorganizmat e   Klasa I, Klasa II 
Grupit të Riskut 4, laborator me izolim në 
kostum mbrojtës (tip skafandër) 
 
Mbrojtje e produkteve     Klasa II, Klasa III vetëm nqs përfshihet  

fluksi laminar 
 
Mbrojtje nga radioizotopet volatilë/    Klasa II B1, Klasa II A2, me shkarkim 
mbrojtje kimike       jashtë  
ekspozim në rendin e minutave      
 
Mbrojtje nga radioizotopetvolatilë    Klasa I, Klasa II B2, Klasa III 
dhe mbrojtje kimike 
 
 
Kapa e sigurisë biologjike të Klasёs I 
Figura 6 jep një paraqitje skematike të KSB të klasёs 1. Ajri i dhomës hyn brenda nëpërmjet të hapurës 
frontale me një shpejtësi minimale prej 0.38 m/s, ai kalon mbi sipërfaqen e punës dhe shkarkohet apo 
del jashtë nëpërmjet tubit të shkarkimit. Fluksi i drejtuar i ajrit shkakton lëvizjen e flluskave të aerosolit 
që mund të gjenerohen në sipërfaqen e punës larg nga punonjësi i laboratorit dhe në brëndësi të tubittë 
shkarkimit. Hapja frontale lejon që krahët e punonjësit të arrijnë sipërfaqen e brëndëshme të kapës, 
ndërkohë që ai/ajo e vrojton sipërfaqen e punës nëpërmjet një dritare xhami. Dritarja mund të ngrihet 
plotësisht për të lejuar pastrimin e sipërfaqes së punës ose dhe për qëllime të tjera.    
Ajri del nga kapa nëpërmjet filtrit HEPA në: (a) nëpër laborator, pastaj jashtë ndërtesës nëpërmjet 
shkarkuesit; (b) direkt jashtë nëpërmjet sistemit të shkarkimit të ajrit të ndërtesës; ose (c) direkt jashtë. 
Filtri HEPA mund të jetë i vendosur qoftë në sistemin e shkarkimit të KSB-sё qoftë në atë të ndërtesës. 
Disa KSB të Klasёs I janë të pajisura me një ventilator të integruar që nxjerr ajrin, ndërsa të tjerë 
përdorin ventilatorin e sistemit të shkarkimit të ajrit të ndërtesës.  
KSB Klasa 1 ishte e para që u njoh si e tillë dhe për shkak të projektit të saj të thjeshtë, mbetet akoma në 
përdorim në të gjithë botën. Ajo sjell avantazhin e mbrojtjes së personelit dhe mjedisit dhe mund të 
përdoret gjithashtu për të punuar me radioizotopë dhe kimikate toksike.  
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Kapa e sigurisë biologjike të Klasёs II (KSB) 
Meqënëse përdorimi i kulturave qelizore dhe indore për shumimin e viruseve si dhe për qëllime të tjera 
po shtrihej gjithnjë e më shumë, u arrit në konkluzionin se është i papranueshëm që ajri josteril i dhomës 
të arrijë sipërfaqen e punës brenda në kapë. KSB e Klasёs II u projektua jo vetëm për të mbrojtur 
personelin, por edhe për të mbrojtur materialet e sipërfaqet e punës nga ajri i kontaminuar i dhomës. 
KSB-tё e Klasёs II, të cilat ndahen në 4 tipe (A1, A2, B1 dhe B2), ndryshojnë nga KSB-tё e Klasёs 1 
sepse lejojnё të kalojë mbi sipërfaqen e punës vetëm ajër që vjen nga filtri HEPA (i sterilizuar). KSB e 
Klasёs II mund të përdoret për të punuar me agjentët infektive që hyjnë në Grupin e Riskut 2 dhe 3. 
KSB e Klasёs II mund të përdoret për të punuar më agjentë infektivë të Grupin e Riskut 4, kur përdoren 
veshje me presion pozitiv. 
 

 
 

Figura 6: Paraqitje skematike e kapës së biosigurisë të Klasës I 

A:hapje ballore; B, xhami i rrëshqitshëm; C, filtrat e shkarkimit HEPA; D, 

hapësira e shkarkimit. 

 
 
Kapa e sigurisë biologjike Klasa II tipi A1  
Ky tip tregohet në figurën 7. Një ventilator i brëndshëm thith ajrin e laboratorit në kapё nëpërmjet hapjes 
ballore dhe pastaj me anë të vrimzave ajri futet brënda në grilën ballore. Shpejtësia e këtij ajri duhet të 
jetë të paktën 0.38 m/s përballë hapjes ballore. Ajri që hyn, kalon nëpërmjet një filtri HEPA përpara se 
të kalojë poshtë në sipërfaqen e punës. Ndërkohë që zbret poshtë, fluksi i ajrit “ndahet” rreth 6-18 cm 
mbi sipërfaqen e punës, gjysma e fluksit zbret poshtë kalon nga dalja ballore e grilës, dhe gjysma tjetër 
nga daljet e mbrapme të grilës. Çdo pjesëz aerosoli e gjeneruar në sipërfaqen e punës kapet direkt nga 
fluksi zbritës i ajrit që kalon në daljet ballore dhe të mbrapme të grilës, duke siguruar kështu nivelin më 
të lartë të mbrojtjes së produkteve. Ajri pastaj shkarkohet nëpërmjet hapësirës së brendëshme në 
hapësirën midis filtrit dalës dhe atij të shtuar brënda, të lokalizuar në pjesën e sipërme të kapёs. Në 
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varësi të përmasave relative të këtyre filtrave, rreth 70% e ajrit riqarkullon nëpër filtrin HEPA në zonën 
e punës; pjesa tjetër, 30%, kalon nëpërmjet filtrit dalës dhe çlirohet në laborator ose jashtë.  
Ajri që del nga kapa KSB e Klasёs II A1 mund të riqarkullohet në laborator ose të shkarkohet jashtë 
ndërtesës nëpërmjet një lidhje me një tub të posaçëm ose nëpërmjet sistemit të shkarkimit të ajrit  të 
ndërtesës. 
 
 

 
 

Figura 7. Paraqitje skematike e kapës së sigurisë biologjike të Klasës II A1 

A:hapje ballore; B, xham ballor transparent, i rrëshqitshëm; C: filtër shkarkimi 

HEPA; D: dalje e pasme e përbashkët; E: filtër furnizues HEPA; F: ventilator 

 
 
 
Riqarkullimi i ajrit të dhomës ka përparësi për tu përdorur, sepse ulet shpenzimi i institucionit për 
naftën, sepse ajri i ngrohur/i ftohur nuk kalon në mjedisin e jashtëm. Një lidhje me sistemin që nxjerr 
ajrin jashtë nëpërmjet tubave, gjithashtu lejon disa KSB të përdoren gjatë punës me radioizotope volatilë 
dhe kimikate toksike të tilla . 
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Kapa e sigurisë biologjike të KlasёsII tipi A2 me dalje të jashtme, si dhe kapat B1 dhe B2 
Kapa e Klasёs II A2 me dalje të jashme, II B1 (Figura 8) dhe II B2 janë variante të tipit IIA1. 
karakteristikat e tyre, bashkë me ato të kapave të Klasёs I dhe Klasёs III, tregohen në Tabelën 9. Çdo 
variant KSB përdoret për qëllimet e veta specifike (shih Tabelën 8). Këto KSB ndryshojnë nga njëra-
tjetra në aspekte si: shpejtësia e ajrit që hyn brënda nëpërmjet hapjes ballore; sasia e ajrit që 
riqarkullohet mbi sipërfaqen e punës dhe që del nga kapa; sistemi dalës, i cili përcakton nëse ajri nga 
kapa del direkt në dhomë apo del jashtë nëpërmjet një sistemi dalës apo nëpërmjet sistemit të shkarkimit 
të ndërtesës; dhe rregullimet e presionit (nëse kapat kanë tuba dhe hapёsira të kontaminuara biologjikisht 
nën presion negativ, apo kanë hapёsira dhe tuba të kontaminuar biologjikisht të rrethuar nga hapёsira 
dhe tuba nën presion negativ). 
Përshkrim i plotë i kapave të ndryshme të Klasёs II A dhe II B mund të gjënden duke konsultuar 
referencat 7 dhe 8, si dhe në manualet teknike të prodhuesit. 
 

 
 

Figura 8. Paraqitje skematike e kapës së sigurisë biologjike të Klasës II B1  

A:hapje ballore; B, xham ballor transparent; C: filtër shkarkimi HEPA; 

D: filtër furnizues HEPA; E: hapësirë shkarkimi me presion-negativ; 

F: ventilatorë; G: filter HEPA furnizues. Eshtë e nevojshme lidhja e  

shkarkimit të kapës me sistemin e përgjithshëm të shkarkimit të ajrit  

nga ndërtesa. 
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Tabela 9. Ndryshimi midis kapave të sigurisë biologjike të Klasёs I, II dhe III (KSBtё) 

 
KSB  SHPEJTËSI BALLORE (m/s) FLUKSI I AJRIT(%)  SISTEMI DALËS 
 

 RIQARKULLUAR DALËS 
 

  
Klasa Ia  0.36    0  100  tubi i fortë 

Klasa IIA1        0.38-0.51    70    30  çlirohet në dhomë  

ose nëpërmjet një  

tubi special 

 

Klasa IIA2  0.51    70    30  çlirohet në dhomë ose 

me dalje të   nëpërmjet një 

jashtme          tubi special 

 

Klasa IIB1a                   0.51     30    70  tubi i fortë 

 

Klasa IIB2a  0.51    0  100  tubi i fortë 

 

Klasa IIIa  PA    0  100  tubi i fortë 

PA - i pa aplikueshëm (nё anglisht: NA- not applicable) 
a Tё gjithё tubat e kontaminuar biologjikisht që janë nën presion negativ, ose janë të rrethuara nga tuba 
dhe hapësira nën presion negativ. 
  
 
Kapa e sigurisë biologjike e klasёs III 
Ky tip (Figura 9) siguron nivelin më të lartë të mbrojtjes së personelit dhe përdoret për agjentët infektivë 
që përfshihen në Grupin 4 të Riskut. Të gjitha mënyrat e depërtimit janë të mbyllura “gas tight”. Ajri i 
furnizuar pastrohet me filtёr HEPA dhe në dalje ajri i “ndotur” kalon nëpër dy filtra HEPA. Fluksi i ajrit 
kontrollohet nga një sistem shkarkues i jashtëm, i cili i mban kapёn e brëndshme nën presion negativ 
(rreth 124.5 Pa). Hyrja në sipërfaqen e brëndshme të punës, kryhet me anë të dorezave të trasha të 
gomës, të cilat janë të kapura në porta hyrëse në kapё. Kapat e Klasёs III duhet të kenë ngjitur me to një 
kuti ku kalohet përmes që mund të sterilizohet dhe është e pajisur me filter shkarkues HEPA. Kapat e 
Klasёs III mund të lidhen me një autoklavë me derë të dyfishtë që përdoret për të dekontaminuar të 
gjitha materialet që hyjnë apo që dalin nga kapa. Disa kuti dorezash mund të lidhen bashkë për të 
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zgjeruar sipërfaqen e punës. KSB tё Klasёs III janë të përshtatshme për të punuar në laboratorët e 
biosigurisë tё niveleve 3 dhe 4. 
 
 
Lidhjet për shkarkimin e ajrit nga KSB 
Kapat e sigurisë biologjike të Klasёs IIA1 dhe IIA2 me dalje të jashtme, janë projektuar me një tub 
fleksibël te tipit “gishtëz” në të cilin presioni është negativ. Ky zë vënd mbi aparatin dalës të kapës, duke 
thithur ajrin dalës të kapës dhe duke e çuar nё tubat shkarkues të ndërtesës. Midis gishtëzës dhe daljes së 
kapës vendoset me kujdes një hapje e vogël, zakonisht 2.5 cm në diametër. 
 
 
 

 
Figura 9. Paraqitje skematike e kapës së sigurisë biologjike të Klasës III (pjesa ballore me 

doreza) 
A: gropa për imin e dorezave në gjatesinë e krahut; B: xham ballor  
transparent; C: filtra të dyfishtë shkarkimi HEPA; D: filtra HEPA të  
furnizimit me ajër; E: autoklavë me dy hyrje ose kuti kalimi; F:  
enë për mbeturinat kimike. 
Është e nevojshme lidhja e sistemit të shkarkimit të kapës me një sistem të 
pavarur nga ai i shkarkimit të ajrit nga ndërtesa. 

 
Kjo hapje lejon ajrin e dhomës të thithet nga sistemi shkarkues indërtesës, kapaciteti shkarkues i së cilës 
duhet të jetë i mjaftueshëm për të kapur si ajrin e dhomës ashtu dhe ajrin e dalë nga kapa. Gishtëza duhet 
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të jetë e lëvizshme ose të jetë e projektuar për të lejuar teste operacionale të kapës. Zakonisht, 
performanca e një KSB-je të lidhur me “gishtëz” nuk ndikohet shumë nga çrregullimet në fluksin e ajrit 
të institucionit.  
Kapat e biosigurisë Klasa II tip B1 dhe tip B2 janë parashikuar tё jenё me tuba të fortë, psh të lidhur 
direkt pa patur asnjë hapje me sistemin dalës të ndërtesës ose me një sistem të dedikuar tubash 
shkarkues. Sistemi shkarkues i ndërtesës duhet të jetë plotësisht i pajtueshëm me kërkesat specifike të 
fluksit te ajrit, si për vëllimin ashtu dhe për presionin e qëndrueshëm, të rekomanduar nga prodhuesi. 
Çertifikimi i KSB-ve me tuba të fortë lidhës harxhon më shumë kohë se ato që riqarkullojnë ajrin në 
dhomë, ose ato të cilat janë të lidhura me gishtëz. 
 
 
Përzgjedhja e kapës së sigurisë biologjike 
Kriteri kryesor që duhet respektuar në lidhje me përzgjedhjen e një KSB-je është tipi i mbrojtjes së 
nevojshme, pastaj vijnë mbrojtja e produktit; mbrojtja e personelit kundrejt mikroorganizmave të grupit 
të riskut 1-4, mbrojtja e personelit ndaj ekspozimit ndaj radioizotopeve dhe kimikateve toksikë volatilë, 
ose një kombinimi të tyre. Tabela 8 tregon se cilat KSB rekomandohen për secilin tip të mbrojtjes. 
Kimikatet volatile ose toksike nuk duhet të përdoren nё KSB që riqarkullojnë ajrin dalës të dhomës, psh 
KSB të Klasës I të cilat nuk janë të lidhura me tuba me sistemin e shkarkimit të ndërtesës ose KSB-të e 
Klasave II A1 e II A2. Kapat e klasёs II B1 janë të pranueshme për të punuar disa minuta me 
radioizotope apo kimikate volatilë. Një kapё e Klasёs II B2, është quajtur gjithashtu një kapë që nxjerr 
ajrin totalisht dhe është e nevojshme kur manipulohet me sasi të konsiderueshme radioizotopesh dhe 
kimikatesh te avullueshёm.  
 
 
Përdorimi i kapave të biosigurisë në laborator 
 
Lokalizimi  
Fluksi i ajrit që fryn futet në hapjen frontale të KSB-së me një shpejtësi 0.45m/s. Me këtë shpejtësi 
integriteti i ajrit të brëndëshëm të drejtuar është shumë i ndjeshëm dhe mund te shkatërrohet shumë 
thjesht nga korentet e ajrit të gjeneruar nga ecjet e punonjësit pranë KSB-së, hapja e dritares, futja e ajrit 
tjetër si dhe hapja e mbyllja e dyerve. Idealisht, kapat e biosigurisë duhet të vendosen në një vënd të 
pashqetësuar nga lëvizjet e mundshme si dhe nga korrentet shqetësuese të ajrit. Gjithsesi për 
mirëmbajtjen e kapёs gjithmonë duhet të lihet një hapësirë rreth 30 cm bosh nga mbrapa dhe gjithashtu 
anash. Një hapësirë prej 30-35 cm duhet të lihet lart për matjet e shpejtësisë së ajrit mbi filtrin dalës, si 
dhe për ndërrimin e filtrit dalës. 
 
 

Punonjësit  
Nëse KSB-të nuk përdoren në mënyrën e duhur, privilegjet e tyre mbrojtëse mund të reduktohen shumë. 
Punonjësit duhet të jenë shumë të kujdesshëm të mirëmbajnë integritetin e fluksit që fryn nëpërmjet 
hapjes frontale kur ato lëvizin duart nga brënda jashtë kapës dhe anasjelltas. Duart duhet të lëvizen 
brënda dhe jashtë shumë ngadalë dhe në mënyrë pingule me hapjen frontale. Manipulimet me materialet 
brënda kapёs duket të fillojnë pas rreth një minuti pasi janë futur brënda për ti lejuar atij të pastrojë ajrin 
e futur me hyrjen e duarve, si dhe sipërfaqen e tyre. Numri i lëvizjeve jashtë dhe brënda duhet të 
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reduktohet në maksimumin e mundshëm, duke i vendosur të gjitha materialet e nevojshme brënda kapës 
përpara se të fillohen manipulimet. 
 

 

Vendosja e materialeve 
Pjesa e grilës frontale tek kapa e biosigurisë së Klasёs II nuk duhet absolutisht të bllokohet me letër, 
pajisje ose materiale të tjera. Materialet që do të futen brënda duhet të pastrohen në mënyrë 
sipërfaqësore me alkool 70%. Puna duhet të kryhet mbi piceta absorbuese të dizinfektuara, për të thithur 
piklat ose derdhjet e vogla. Të gjitha materialet duhet të vendosen në fund të sipërfaqes së punës, pranë 
grilave të mbrapme, por pa i bllokuar ato. Pajisjet që gjenerojnë aerosole(si psh: mikserat, centrifugat 
etj.) duhet të vendosen drejt pjesës fundore të kapës. Materiale të mëdha siç janë çantat biohazard, 
mbajtëset e pipetave shkarkuese dhe shishet per  grumbullim solucionesh duhet të vendosen në njërën 
anë të pjesës së brëndëshme të kapёs. Aktiviteti i punës duhet të rrjedhë nga sipërfaqja e pastër në atë të 
kontaminuar gjatë gjithë sipërfaqes së punës.  

Çantat biohazard të autoklavueshme që grumbullojnë objekte si dhe mbajtëset që grumbullojnë 
pipetat nuk duhet të vendosen jashtë kapёs. Lëvizjet e shpeshta brënda jashtë të duarve janё shkatërruese 
për integritetin mbartës të ajrit të kapёs dhe mund të kompromentojnë mbrojtjen si të  personelit ashtu 
dhe të produkteve. 
 
 
Puna dhe mirëmbajtja 
Shumica e KSB-ve janë projektuar për të punuar deri në 24 orë në ditë dhe shkencëtarët kanë arritur në 
përfundimin se puna e vazhdueshme ndihmon në kontrollimin e nivelit të pluhurit dhe materialeve 
grimcore në laborator. KSB-tё Klasёs II A1 dhe klasёs II A2 me dalje në dhomë ose e lidhur me lidhje 
gishtëzash në tubat vetëm shkarkues mund edhe të fiken kur nuk janë në punë. Tipe të tjera siç janë IIB1 
dhe II B2, të cilët kanë instalime me tuba të fortë, duhet të kenë fluks ajri në qarkullim gjatë gjithë kohës 
për të mbajtur në ekuilibër ajrin e dhomës. Kapat duhet të ndizen të paktën 5 min para fillimit të punës 
dhe pas përfundimit të punës tu jepet kohë që të largojnë ajrin e kontaminuar jashtë mjedisit të tyre. 
Të gjitha riparimet e mundshme duhet të kryhen nga një teknik. Çdo keqfunksionim gjatë përdorimit të 
kapës duhet të raportohet dhe të riparohet përpara se kapa të ripërdoret. 
  
 
Llampat ultraviolet 
Llampat ultraviolet nuk janë të nevojshme në KSB-tё. Nëse ato përdoren, duhen pastruar çdo javë për të 
larguar pluhurat dhe papastërtitë, që mund të bllokojnë efektin germicid të dritës. Drita UV duhet të 
kontrollohet dhe përdoret atëherë kur kapa është e riçertifikuar për të siguruar që emisioni i saj është i 
përshtatshëm. Llampat UV duhet të fiket kur dhoma është e zënë, për të mbrojtur sytë dhe lëkurën ndaj 
këtij ekspozimi. 
 
 
Flaka direkte  
Flakët direkte nuk duhet të përdoren pranë mjedisit të pastruar nga mikrobet, të krijuar brënda KSB-sё 
Ato e prishin rrymën e ajrit të pastër dhe mund të bëhen të rrezikshme kur përdoren substanca tё 



 63 

avullueshme dhe që ndizen. Për sterilizimin e ansave bakterologjike mund të përdoren më mirë se flaka 
direkte, mikrodjegësit elektrikë ose me gaz.  
 
 
Derdhjet 
Një kopje e protokollit të laboratorit pёr trajtimin e derdhjeve duhet të afishohet dhe të lexohet me 
kujdes nga kushdo që përdor laboratorin. Kur një derdhje me material biologjikisht tё rrezikshëm 
ndodhet brënda një KSB, duhet të fillojë mënjëhere pastrimi, ndërkohë që kapa vazhdon të punojë. Një 
dizinfektant efektiv duhet të përdoret dhe aplikohet në mënyrë që të reduktojë gjenerimin e aerosoleve. 
Të gjithë materialet që bien në kontakt me agjentin e derdhur duhet të dizinfektohen dhe ose të 
autoklavohen. 
 
 
Çertifikimi 
Integriteti dhe veprimi funksional i çdo KSB-je duhet të çertifikohet sipas standarteve ndërkombëtare të 
funksionimit në momentin e instalimit dhe më vonë rregullisht nga teknikë të kualifikuar duke u bazuar 
ne instruksionet e prodhuesit. Vlerësimi mbi efektivitetin e kapёs duhet të përfshijë testet për integritetin 
e saj, gjëndjen e filtrave HEPA, profilin e shpejtësisë së fluksit të ajrit që zbret poshtë, shpejtësia ballore, 
presioni negativ/niveli i ventilimit, gjëndja për fluksin e tymrave si dhe alarmet dhe mbylljet e 
brëndëshme. Testet optionale për gjendjen elektrike, intensitetin e ndriçimit, intesitetin e dritës UV, 
nivelin e zhurmave dhe dridhjet duhet gjithashtu të kryhen. Për këtë duhen kryer trajnime specifike mbi 
aftësitë si dhe pajisjet dhe është e rekomandueshme që ato të kryhen nga personel i kualifikuar. 
 
 
Pastrimi dhe dizinfektimi 
Të gjitha mjetet brënda KSB-sё, duke përfshirë pajisjet, duhet të dekontaminohen dhe të hiqen nga kapa 
kur puna të ketë përfunduar, sepse mbetjet e terreneve tё kulturave favorizojnё rritjen mikrobike. 
Sipërfaqja e brëndëshme e kapёs duhet të dekontaminohet përpara dhe pas punës. Sipërfaqja e punës dhe 
paretet e brendshme duhet të pastrohen me një dizinfektant që vret çdo mikroorganizëm që mund tё 
gjëndet brёnda kapёs. Në fund të ditës së punës, bëhet pastrimi final i vëndit të punës psh i sipërfaqes së 
punës, anëve, pjesës së brëndëshme dhe mbrapa xhamit. Për zhdukjen e organizmave target duhet të 
përdoret në mënyrë efektive një solucion zbardhuesi ose alkool 70%. Një kalim i dytë me ujë steril 
nevojitet kur përdoret dizinfektant korroziv siç është zbardhuesi. 
Rekomandohet që kapa të lihet e ndezur. Nëse jo duhet të punojë për rreth 5 min që të pastrojë 
atmosferën e brendëshme përpara se të fiket. 
 
 
Dizinfektimi 
KSB-të duhet të dizinfektohen përpara se filtri të ndërrohet dhe përpara se ai të lëvizet. Metoda më e 
zakonshme e dizinfektimit është tymosja me gaz formaldehid. Dizinfektimi i kapave të biosigurisë duhet 
të kryhet nga një personel i kualifikuar. 
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Pajisjet mbrojtëse të personelit. 
Gjithmonë kur përdoret një KSB personeli duhet të jetë i veshur me veshje specifike mbrojtëse. 
Përparset e laboratorit janë të pranueshme për punën qe kryhet në nivelet e biosigurisë 1 dhe 2. Një 
përparse më solide në pjesën ballore dhe me mbyllje mbrapa, ofron një mbrojtje më të mirё dhe duhet të 
përdoret në nivelet e biosigurisë 3 dhe 4 (përveç uniformës së laboratorit). Dorezat duhet të ngrihen më 
mirë sipër kyçit të veshjes, sesa të futen nën të. Për të mbrojtur krahët e punonjësit duhet të vishen 
mëngë të elasticizuara. Për disa proçedura duhet të përdoren maska dhe syze. 
 
 
Alarmet  
KSB-tё mund të jenë të pajisura me njё ose dy lloje alarmesh. Alarmi i lidhur me dritaren ballore 
transparente gjëndet vetёm në kapat me dritare tё lёvizshme (hapje me ngritje nga sipër). Kur 
fillon alarmi nënkuptohet që operatori ose punonjësi ka lëvizur dritaren në një pozicion jo 
korrekt. Alarmi sinjalizon një turbullim të fluksit normal të të ajrit në kapë, gjë që paraqet rrezik 
direkt për punonjësit ose për produktin. Kur dëgjohet tingulli i alarmit të fluksit të ajrit, puna 
duhet të ndërpritet menjëhere dhe duhet të lajmërohet menjëherë përgjegjësi i laboratorit. detaje 
të mëtejshme gjenden në manualet teknike të kapave. Gjithsesi personeli duhet tё trajnohet dhe 
mbi kёto aspekte.  
 
 
Informacioni shtesë 
Përzgjedhja e tipit të duhur të KSB-sё, instalimi i saj, përdorimi i saj në mënyrë korrekte dhe çertifikimi 
i përvitshëm i punës, janë procese komplekse. Rekomandohet që këto procese të kryhen nën mbikqyrjen 
e disa specialistëve të mirë-trajnuar dhe me eksperiencë në fushёn e biosigurisë. Specialistët duhet të jetë 
të familjarizuar me literaturën e rekomanduar në kapitullin e Referencave dhe duhet të jetë trajnuar në të 
gjitha aspektet që kanë të bëjnë me KSB-të. Punonjësit duhet të kryejnë trajnime speciale mbi të gjitha 
aspektet e përdorimit dhe mirëmbajtjes së KSB-ve. 
 
Për më shumë informacion, shih referencat 5 dhe 7-16 si dhe Kapitullin 11. 
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11. Pajisjet e sigurisë  
 
 
 
 
Meqënëse aerosolet janë burime të rëndësishme infeksioni, duhen marrё masa pёr të pakësuar 
formimin dhe shpërndarjen e tyre. 
Aerosole të rrezikshme mund të formohen gjatë procedurave tё ndryshme laboratorike, p.sh. 
gjatë përzjerjes, grirjes, tundjes, ultratingujve dhe centrifugimit tё materialeve infekte. Si 
rrjedhim, edhe nëse përdoren pajisje të sigurta, është më mirë që procedurat të kryen në një kapё 
të aprovuar të sigurisë biologjike kur kjo është e mundur. Kapa e sigurisë biologjike dhe 
përdorimi i tyre janë diskutuar në Kapitullin 10. 
Përdorimi i thjeshtë i pajisjeve të sigurisë nuk përbën siguri për mbrojtjen në qoftë se operatori 
nuk është i trajnuar dhe nuk përdor teknika korrekte. Pajisjet duhet të verifikohen rregullisht 
vazhdimisht për të garantuar performanca konstante mbrojtjeje.  
Tabela 10 pasqyron një listë të pajisjeve të sigurisë të destinuara eliminimit ose reduktimit të disa 
rreziqeve dhe përcakton shkurt karakteristikat e tyre të sigurisë. Detaje të mëtejshme të shumë 
prej këtyre pajisjeve janë dhënë në faqet që pasojnë. Të dhëna shtesë për përdorimin e duhur të 
tyre jepen në Kapitullin 12. 
Informacione për pajisjet dhe procedurat që mund të gjenerojnë rreziqe paraqiten në Shtojcën 4. 
 
 
Tabela 10 Pajisjet e biosigurisë 

 
PAJISJET   RREZIQET   KARAKTERISTIKA QË 

BËJNË TË MUNDUR SIGURINË 
 
Kapë sigurie     
biologjike (KSB) 
Klasa I  Aerosole dhe spërkla   Fluks minimal ajri i orientuar 

drejt pjesës së brendshme të 
kapës në nivelin e zonës së 
hyrjes për punë (shpejtësi e 
reduktuar në hyrjen ballore të 
ajrit). 
Filtrim adekuat i ajrit të 
eleminuar. 
Nuk siguron mbrojtje të 
produktit. 

Klasa II   Aerosole dhe spërkla  Fluks minimal ajri i orientuar 
drejt pjesës së brendshme të 
kapës në nivelin e zonës së 
hyrjes për punë (shpejtësi e  
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PAJISJET   RREZIQET   KARAKTERISTIKA QË 

BËJNË TË MUNDUR SIGURINË 
 

reduktuar në hyrjen ballore të 
ajrit). 
Filtrim adekuat i ajrit të 
eleminuar. 
Siguron mbrojtje të produktit 

Klasa III   Aerosole dhe spërkla   Mbrojtje maksimale. 
        Siguron mbrojtje të produktit  

në qofte se është përfshirë 
fluksi laminar i ajrit 

Izolues prej filmi  Aerosole dhe sperkla   Mbrojtje maksimale 
fleksibël me presion 
negativ 
 
Ekran mbrojtës  Spërklat e kimikateve   Krijon mbrojtje midis  

punonjësit dhe zonës së 
punës. 

 
Pajisje pipetuese  Pipetimi me gojë   Të lehta për tu përdorur. 

p.sh.gëlltitja e    Kontrollon kontaminimin e 
patogjenëve, thithja   fundit thithës të pipetës, duke 
e aerosoleve të krijuara  mbrojtur pajisjen pipetuese, 
nga aspirimi me pipetë  përdoruesin dhe pajisjen e  
ose pikimi i lëngut,   vakuumit. 
kontaminimi i fundit   Mund të sterilizohet. 
thithës të pipetës   Eviton rrjedhjen nga pipeta  
 

Mikroincineratorë Spërklat nga ansa   Djegësi me gaz ose elektrik 
për ansa      futet në një tub qelqi apo 
Ansa me një përdorim       qeramike me grykë të hapur.  
    Digjen me gaz apo  

elektricitet 
Ansat me një përdorim 
nuk është nevoja të digjen. 

        
Enë të sigurta për  Aerosole, derdhje,   Enë që nuk rrjedhin me 
për mbledhjen dhe  rrjedhje    kapak ose të mbuluara 
transportimin e       Të forta 
materialeve infekte       Të autoklavueshme 
që do të sterilizohen 
brenda godinës 



 67 

 
PAJISJET   RREZIQET   KARAKTERISTIKA QË 

BËJNË TË MUNDUR SIGURINË 
 
Mbajtës për   Plagë nga shpimi   Të autoklavueshme 
materiale të mprehta     Të forta, rezistente ndaj  
/shpuese        shpimit dhe prerjeve 
 
Konteinerë transporti  Kontaminim    Të forta 
ndërmjet laboratorëve, aksidental me    Konteinerë primarë dhe  
ose institucioneve  mikroorganizma   sekondarë të  

papërshkrueshëm nga lëngjet 
Përmbajnë materiale  
absorbuese per të thithur 
lëngjet e derdhura. 

Autoklavat manuale  Materiale infekte   Model i aprovuar 
ose automatike  (dekontaminim me   Sterilizim efikas me nxehtësi 

qëllim eleminimin 
apo ripërdorimin)  

 
Shishet me tapë  Aerosole dhe derdhje   Mbrojtje efikase 
të çvidhueshme 

 
Dispozitiv mbrojtës  Kontaminim i sistemit të  Filtrat tip kartrixh për të 
i pajisjes së vakuumit  vakuumit me aerosole dhe  parandaluar kalimin e 

lëngje të derdhura   aerozoleve(madhësia e 
pjesëzave 0.45µm) 
Enë me dizinfektantë të 
përshtatshëm. 
Dispozitivm kauçuku i 
përdorur për të mbyllur 
automatikisht vakuumin kur 
ena e ruajtjes është plot. 
Gjithë sistemi i 
autoklavueshëm 

 
 
 
Izoluesit prej filmi fleksibël me presion negativ. 
Izoluesi prej filmi fleksibël me presion negativ, është një pajisje që siguron mbrojtje maksimale 
ndaj materialeve të rrezikshme biologjike. Ajo mund të montohet në një mbajtës të lëvizshëm. 
Hapësira ku punohet është plotësisht e mbyllur në një këllëf transparent polivinilkloruri (PVC) të 
vendosur në një skelet metalik. Izoluesi mbahet në një presion të brendshëm më të ulët se ai 
atmosferik. Ajri që hyn kalon nëpërmjet një filtri HEPA dhe ajri që del kalon nëpërmjet dy 



 68 

filtrave HEPA, duke shmangur në këtë mënyrë nevojën për të nxjerrë ajrin jashtë ndërtesës. 
Izolatori mund të pajiset me termostat, mikroskop dhe aparatura të tjera laboratorike si 
centrifuga, kafaze kafshësh, blloqe ngrohje etj. Materialet futen dhe nxirren nga izoluesi 
nëpërmjet rrugëve speciale të hyrjes për materiale dhe mostra pa komprometuar sigurinë 
mikrobiologjike. Manipulimi në brendësi të izolatorit kryhet me ndërmjetësinë e disa mëngëve 
me doreza të pajisura nga ana e tyre me doreza me një përdorim. Presioni në brendësi të 
izolatorit monitorizohet Me ndihmën e një manometri. 
Ky tip izolatori përdoren për të manipuluar mikroorganizmat me rrezik të lartë (Grupi i Rrezikut 
3 ose 4) në ato vende pune ku nuk është e mundur ose e favorshme të instalohen ose vihen në 
punë në mënyre komode kapa të sigurisë biologjike. 
 
 
Pajisjet e pipetimit 
Një pajisje pipetimi duhet përdorur gjithmonë në procedurat e pipetimit. Është i ndaluar në 
mënyrë të prerë pipetimi me gojë. 
Rëndësia e pajisjeve pipetuese nuk duhet të mbivlerësohet. Rreziqet më të zakonshme që 
shoqërojnë procedurat e pipetimit janë rezultat i thithjes me gojë. Thithja me gojë dhe gëlltitja e 
materjaleve të rrezikshme ka qënë shkaku i shumë infeksioneve të mara në laborator. Patogjenët 
mund të transferohen në gojë në qoftë se gishti i kontaminuar vendoset në fundin e pipetës. Një 
rrezik më pak i njohur i pipetimit me gojë është inhalacioni i aerosoleve që shkaktohen nga 
thithja. Tamponi i pambukut i vendosur në fund te pipetës nuk është një filter efiçient mikrobik 
në presionin pozitiv dhe negativ, dhe pjesëzat mund të thithen nëpërmjet tij. Një thithje e fortë 
kur tamponi është i lirë mund të shkaktojë thithjen e tamponit, aerosolit dhe të vetë lëngut. 
Gëlltitja e patogjeneve mund të parandalohet duke përdorur pajisje pipetimi. 
Aerosolet mund të krijohen edhe kur një lëng pikon nga pipeta në siperfaqen e punës, kur 
kulturat përzihen me thithje dhe fryrje ose kur pika e fundit fryhet jashtë nga pipeta. Inhalacioni i 
aerosoleve prodhimi i të cilave është i pashmangshëm gjatë procedurave të pipetimit, mund të 
parandalohet duke punuar në një kapë të sigurisë biologjike. 
Pajisjet e pipetimit duhen zgjedhur me kujdes. Përdorimi i tyre nuk duhet të krijojë rreziqe shtesë 
por ato duhet të sterilizohen dhe pastrohen me lehtësi. Kur manipulohet me mikroorganizma dhe 
kultura qelizore, duhet të përdoren maja pipetash me filter (rezistente ndaj aerosoleve). 
Nuk duhet të përdoren pipeta me krisje apo me pjesёn ku thithet të thyer sepse dëmtojnё 
dispozitivët e pipetimit duke prodhuar rreziqe. 
 
 
Homogjenizuesit, tundësit, përzjerësit dhe ultratingujt (sonikatorët) 
Homogjenizuesit që përdoren në kuzhinë nuk janë të mbyllur dhe çlirojnë aerosole. Duhet të 
përdoren vetëm aparaturat e përshkruara për përdorim laboratorik. Ndërtimi i tyre minimizon ose 
parandalon çlirimin e aerosoleve. Homogjenizuesit të cilët janë të përdorshëm për volume të 
mëdha dhe të vogla mund të krijojnë dhe ata aerosole. 
Homogjenizuesit që përdoren për mikroorganizmat e Grupit të Riskut 3 duhet të mbushen dhe të 
hapen gjithmonë në KSB. 
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Sonikatorët mund gjithashtu të çlirojnë aerosole. Me ta duhet të punohet në KSB ose të 
mbulohen gjatë përdorimit me ekran mbrojtës. Ekrani dhe pjesa e jashtme e sonikatorit duhet të 
dekontaminohen pas përdorimit. 
 
 
Ansat me një përdorim 
Avantazhi i ansave me një përdorim qëndron në atë që ato nuk duhet të sterilizohen dhe për këtë 
përdoren në KSB ku llampat dhe mikroincineratorët do të turbullonin rrjedhjen e rrymave të ajrit. 
Këto ansa duhet të vendosen në dizinfektant dhe të flaken si çdo material tjetër i kontaminuar 
(shih Kapitullin 3). 
 
 
Mikroincineratorët 
Mikroincineratorët që nxehen me gaz apo korent kanë mbrojtje prej qelqi borosilikat ose 
qeramikë që minimizojnë spërkatjen dhe shpërndarjen e materialit të infektuar në momentin e 
sterilizimit të ansave. Megjithatë, mikroincineratorët mund të turbullojnë rrymat e ajrit dhe për 
këtë arsye duhet të vendosen sa më thellë në KSB, në pjesën prapa sipërfaqes ku punohet. 
 
 
Mjetet mbrojtëse personale dhe veshja. 
Mjetet mbrojtëse personale dhe veshja shërbejnë si barrierë për të minimizuar rrezikun e 
ekspozimit ndaj aerosoleve, spërkatjes dhe inokulimeve aksidentale dhe do të zgjidhen në varësi 
të natyrës së punës që kryet. Rrobet mbrojtëse duhet të vishen sa herë punohet në laborator. Me 
largimin nga laboratori, ato duhet të zhvishen dhe të lahen duart. Tabela 11 paraqet disa mjete të 
mbrojtjes personale që përdoren në laborator dhe mbrojtja që ato sigurojnë. 
 
 
Bluzat e shkurtra, bluzat e gjata, kominoshet dhe përparset 
Bluzat e laboratorit parapëlqehen të jenë plotësisht të mbërthyera. Megjithatë, bluzat e gjata me 
mëngë dhe me hapje në shpinë si dhe kominoshet garantojnë mbrojtje më të mirë se bluzat e 
shkurtra dhe parapëlqehen në laboratoret mikrobiologjike dhe kur punohet ne KSB. Përparëset 
mund të vishen sipër bluzave të shkurtra ose të gjata kur është e nevojshme për një mbrojtje më 
të madhe kundrejt derdhjes së materjaleve kimike ose biologjike të tilla si gjaku apo kulturave të 
lëngshme. Duhet të sigurohet shërbimi i lavanderisë në ndërtesë ose afër saj. 
Bluzat e shkurtra, bluzat e gjata, kominoshet,dhe përparëset duhet të mbahen jashtë ambienteve 
të laboratorit. 
 
 
Syzet e zakonshme, syzet mbrojtëse dhe maskat 
Zgjedhja e mjeteve për mbrojtjen e syve dhe fytyrës nga spërklat dhe objektet goditës varet nga 
puna që kryhet. Syzet e punës,me ose pa dioptri, duhet të përgatiten me skelet të posaçëm që 
lejon montimin e lenteve në skelet nga përballë; lentet janë te përbëra nga material që nuk 
gërvishtet, i përkulshëm ose të pajisur me mbrojtëse anësore. Syzet e sigurisë nuk sigurojnë 
mbrojtje adekuate nga spërkatjet edhe nëse janë të pajisura me pjesë mbrojtëse. Syzet mbrojtëse  
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Tabela 11. Mjetet mbrojtëse personale 

 
MJETET   RREZIQET   KARAKTERISTIKA QË 

BËJNË TË MUNDUR SIGURINË 
 

Përparëse, kostume  Kontaminimi i veshjeve  Të mbërthyera në shpinë 
dhe kominoshe       Të mbulojnë rrobet që vishen 
laboratori        jashtë laboratorit 
 
Përparese plastike Kontaminimi i veshjes  Të papërshkrueshme  

për lëngjet 
 
Këpucë   Përpjasje dhe derdhje   Të mbyllura para 
 
Syze mbrojtëse  Përplasje dhe derdhje   Lente rezistente ndaj  

goditjes (duhet të kenë 
numrin e duhur ose të vihen 
mbi syzet e zakonshme) 
Mbrojtje anësore 

 
Syze pune  Përplasje    Lente rezistente ndaj  

përplasjes. Mbrojtje anësore 
 
Ekrane mbrojtëse  Përplasje dhe derdhje   Mbrojnë gjithë fytyrën 
për fytyrën      Hiqen me lehtësi në raste 

aksidenti 
 
Dispozitivë për  Thithja e aerosoleve   Modele të ndryshme: me një  
mbrojtje respiratore       përdorim; pastruese të ajrit që  

mbulojnë përgjysëm ose te 
gjithë fytyrën; maskë ose 
kapuç me pastrues mekanik 
ajri; aparat frymëmarrje me 
furnizim 

 

Doreza    Kontakti direkt me   Doreza me një përdorim 
mikroorganizmat të aprovuara për përdorim 

mikrobiologjik, prej lateksi, 
vinili ose nitrili. 
Mbrojtje e duarve 

Prerjet     Rrjetë metalike 
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duhet të vihen mbi syzet e zakonshme apo lentet e kontaktit, të cilat nuk sigurojnë mbrojtje ndaj 
rreziqeve kimike dhe biologjike. Ekranet për fytyrën (visors) janë prej materjali plastik mbrojtës, 
mbrojnë te gjithë fytyrën dhe fiksohen në kokë me një rrip ose me kapuç. 
Syzet e zakonshme, syzet mbrojtëse dhe ekranet nuk duhet të mbahen jashtë mjediseve të 
laboratorit. 
 
 
Dispozitivë për mbrojtjen respiratore 
Mbrojtja respiratore është e nevojshme kur kryen procedura të rrezikut të lartë (p.sh pastrimi i 
derdhjeve të materialeve infekte.) 
Zgjedhja e tipit të dispozitivit varet nga lloji i rrezikut. Egzistojnë dispozitivë në të cilët mund të 
montohen tipa të ndryshëm filtrash: për mbrojtjen ndaj gazeve, avujve, grimcave dhe 
mikroorganizmave. Është absolutisht e domosdoshme që filtri të jetë i pershtatshëm për tipin e 
duhur të dispozitivit. Për të arritur mbrojtje maksimale, dispozitivi duhet të jetë i përshtatshëm 
për fytyrën e çdo personi dhe i kontrolluar për efikasitet. Aparatet e asistences respiratore me një 
pajisje integrale për furnizim me ajër, sigurojnë mbrojtje të plotë. Maskat kirurgjikale janë të 
përshtatshme vetëm për mbrojtjen e pacientit por nuk sigurojnë mbrojtje respiratore të 
punonjësve. Për mbrojtjen kundër agjentëve biologjikë janë krijuar dhe dispozitivë me një 
përdorim (ISO 13.340.30). 
Dispozitivët për mbrojtje respiratore nuk duhen mbajtur jashtë mjediseve të laboratorit. 
 
 
Dorezat 
Gjatë procedurave laboratorike mund të ndodhë kontaminimi i duarve. Gjithashtu duart janë të 
rrezikuara nga objektet e mprehta. Për punët laboratorike të zakonshme ashtu si dhe për punën 
me agjentë infektivë, gjak dhe lëngje trupore, përdoren doreza të tipit kirurgjikal me një 
përdorim, të aprovuara për përdorim mikrobiologjik, prej vinili, nitrili ose lateksi. Mund të 
përdoren dhe doreza të ripërdorëshme por duhet patur kujdes për larjen, heqjen, pastrimin dhe 
dizinfektimin korrekt të tyre. 
Dorezat duhet të hiqen dhe duart duhet të lahen mirë pas punës me materjale infekte, punës në 
KSB dhe para largimit nga laboratori. Dorezat me një përdorim pas punës duhet të flaken me 
mbetjet infekte të laboratorit. 
Janë raportuar raste të reaksioneve alergjike si dermatite dhe mbindjeshmëri e menjëherëshme në 
punonjësit e laboratorit që përdorin doreza lateksi, veçanërisht nga ato me pudër. 
Doreza me rrjetë prej çeliku të paoksidueshëm duhet të përdoren kur egziston ekspozim i 
mundshëm ndaj instrumentave të mprehtë p.sh ekzaminimeve post mortum. Doreza të tilla 
mbrojnë kundër prerjes por nuk mbrojnë kundër shpimit. 
Dorezat nuk duhen mbajtur jashtë mjediseve të laboratorit. 
Për informacion të mëtejshem konsultoni referencat 12, 17 dhe 18. 
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12. Teknikat laboratorike 
 
 
 
 
Gabimet njerëzore, teknikat laboratorike defektive dhe përdorimi jo korrekt i aparaturave janё 
shkaqet kryesore tё aksidenteve nё laborator dhe tё infeksioneve tё fituara në punë. Ky kapitull 
ofron një përmbledhje të metodave që sugjerohen për të evituar ose minimizuar problemet e 
kësaj natyre më shpesh të raportuara. 
 
 
Manipulimi i sigurt me kampionin në laborator. 
Marrja e kampionit , transportimi dhe përpunimi i tij në laborator, bartin rrezikun e infeksionit të 
personelit që merret me të. 
 

 

Enët ku vendosen kampionet 
Enёt ku vendosen kampionet duhet tё jenё prej qelqi ose plastike. Ato duhet të jenë rezistente 
dhe nuk duhet tё lejojnё rrjedhje te materialit kur tapa apo kapaku janë mbyllur mirë. Asgjё nga 
materiali i tyre nuk duhet të mbetet jashtë enës. Enёt duhet të etiketohen nё mёnyrё korrekte për 
të lehtësuar identifikimin. Dokumentet shoqёruese për kampionin apo specifikimet e tij nuk 
duhet të mbёshtillen rreth enës por të mbahen të veçuara mundësisht me mbёshtjellё tё 
papёrshkueshme. 
 
 
Transportimi i kampioneve nё brenda ndërtesës. 
Për të shmangur rrjedhjen apo derdhjen aksidentale tё kampioneve, duhet të përdoren mbajtës 
dytësorё, si kutitë me stativё, nё mёnyrё tё tillё qё kampionet të qëndrojnё drejt. Mbajtësit 
sekondarë duhet të jenë metalikë ose plastikë, duhet të jenë të autoklavueshëm ose rezistentë 
ndaj veprimit të dizinfektantëve kimikë dhe mbyllja mundësisht të jetë me kapak të filetuar. 
Duhet të dekontaminohen rregullisht. 
 
 
Pranimi i kampioneve 
Laboratorët që pranojnë numër të madh mostrash duhet të kenë një dhomë apo ambjent të 
veçantë për këtë qëllim. 
 
 
Hapja e pakove 
Personat që pranojnë dhe çpaketojnë kampionet duhet të jenë të vetëdijshëm për rrezikun 
potencial për shëndetin dhe duhet të trajnohen për zbatimin e masave paraprake standarde (2), 
veçanërisht kur pёrballen me enë te thyera apo që rrjedhin. Mbajtësit primarё tё kampioneve 
duhet të hapen në njё KSB. Duhet qё aty pranё të kenë ne dispozicion dizinfektant. 
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Përdorimi i pipetave dhe pajisjeve për pipetim. 
1.Gjithmonë duhet përdorur njё pajisje për pipetim. Pipetimi me gojë është i ndaluar. 
2. Gjithë pipetat duhet të kenë një tampon pambuku për të reduktuar kontaminimin e pajisjes së 
pipetimit. 
3. Nuk duhet të fryhet ajër në një solucion që përmban agjentë infektivë. 
4. Materialet infekte nuk duhen të përzihen nëpërmjet pipetimit me thithje dhe nxjerrje 
5. Solucionet nuk duhet të nxirren nga pipeta duke i fryrë me forcë. 
6. Pipetat “mark–to-mark” janë më të parapëlqyera nga tipat e tjerë sepse ato nuk kёrkojnë 
nxjerrjen deri në pikën e fundit. 
7. Pipetat e kontaminuara duhet të zhyten plotësisht në një dizinfektant të përshtatshëm i cili 
ndodhet në një mbajtës të padëmtuar. Ato duhet të lihen në dizinfektant për një kohëzgjatje të 
caktuar para se të nxirren nga laboratori. 
8. Një enё për pipetat e pёrdorura duhet të vendoset brenda KSB, jo jashtë saj. 
9. Shiringa të pajisura me age nuk duhet të përdoren për pipetim. 
10. Duhet të përdoren mjete speciale për hapjen e shisheve të pajisuara me septum që lejojnë 
përdorimin e pipetave dhe shmangin përdorimin e ageve dhe shiringave. 
11. Për tё evituar përhapjen e piklave tё materialeve infekte nga pipeta, në siperfaqen ku punohet 
duhet të vendoset një material absorbues; pas përdorimit ai duhet të hidhet si material infekt.  
 
 
Shmangia e përhapjes së materialeve infekte 

1. Pёr të evituar humbjen e parakohёshme tё ngarkesës së tyre, unazat e ansave biologjike 
duhet tё kenё njё diametёr prej 2-3 mm dhe të jenë krejtesisht e mbyllur. Trupi i ansës nuk duhet 
të jetë më i gjatë se 6 cm në menyrë që të shmangen dridhjet.  
2. Rreziku i përhapjes së materialit infekt në flakën e llampës duhet të shmanget duke 
përdorur një mikroincinerator elektrik, të mbyllur, për sterilizimin e ansës. Parapëlqehen ansat 
me një përdorim të cilat nuk kanë nevojë të sterilizohen. 
3. Duhet të merren masa parandaluese gjatë tharjes së mostrave nga sputumi, për të 
shmangur krijimin e aerosoleve. 
4. Kampionet dhe kulturat, pёrdorimi i tё cilave ka pёrfunduar dhe që do të asgjësohen duke 
u autoklavuar, duhet të vendosen në mbajtës të papershkueshёm, p.sh thasё specialё për hedhjen 
e materialeve të laboratorit. Gryka e thasёve duhet të mbyllet fort (p.sh. me bandё adezive 
dёshmitare e autoklavimit) para hedhjes në konteinerët e mbeturinave infekte. 
5. Vendi i punës duhet të dekontaminohet me dizinfektant të përshtatshëm në fund të çdo 
seance pune. 
Për informacion të mëtejshëm shih referencën (12) 
 
 
Përdorimi i kapavetё sigurisё  biologjike. 

1. Përdorimet dhe kufizimet e kapave të sigurisë biologjike duhet tju shpjegohen gjithë 
përdoruesve të mundshëm.(shih Kap.10) duke iu referuar standardeve kombëtare dhe 
literaturës në lidhje me to. Protokolle të shkruara, ose manuale të sigurisë dhe 
procedurave duhet ti shpërndahen stafit. Veçanërisht duhet tju bëhet e qartë që kapa nuk e 
mbron atë që punon nga derdhjet, thyerjet ose teknikat e gabuara të manipulimit. 
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2. Kapa duhet tё përdoret vetёm nёse funksionon korrekt. 
3. Xhami frontal transparent nuk duhet të hapet gjatë kohës që kapa është në punë. 
4. Pajisjet dhe materialet në kapё duhet të jenë në minimum. Ajri qarkullues në hapësirën e 

pasme nuk duhet të bllokohet. 
5. Djegesit Bunsen nuk duhet të përdoren në kapё. Nxehtësia e prodhuar do të ndryshojë 

drejtimin e rrymave të ajrit dhe mund të dëmtoje filtrin. Një mikroincinerator është i 
lejueshëm por ansat njëpërdorimshme do tё preferoheshin më tepër. 

6. Gjithë puna duhet të kryhet në mes ose pjesën e prapme të sipërfaqes punuese dhe të jetë 
e dukshme nëpërmjet panelit të pamjes. 

7. Lëvizjet prapa operuesit duhet të minimizohen. 
8. Operuesi nuk duhet të turbullojë lëvizjen e ajrit me lëvizjet e përsëritura të krahëve të tij. 
9. Rrjetat e ajrit nuk duhet të bllokohen me fletore, pipeta apo materiale të tjera, pasi kjo do 

të prishte rrjedhjen e ajrit duke shkaktuar një kontaminim potencial të materialeve dhe 
ekspozim të operuesit.  

10. Sipërfaqja e KSB duhet të fshihet duke përdorur një dizinfektant të përshtatshëm pas çdo 
etape pune dhe pas mbylljes së ditës së punës. 

11. Ventilatori i kapёs duhet të punojë për së paku 5 min para fillimit të punës dhe pas 
mbarimit të punës në kapё. 

Letrat me shënime nuk duhet të vendosen kurrë brenda KSB.Për informacion të mëtejshëm shih 
Kap.10 
 
 
Shmangia e gëlltitjes së materialeve infekte dhe kontaktit të tyre me lëkurën dhe sytë. 

1. Pjesëzat e mëdha dhe spërklat (diametër >5 µm), që çlirohen gjatë manipulimeve 
mikrobiologjike vendosen me shpejtësi mbi sipërfaqen punuese dhe mbi duart e 
operuesit. Duhen përdorur doreza me një përdorim. Punonjësit e laboratorit duhet të 
shmangin prekjen me duar të gojës, syve dhe fytyrës. 

2. Eshtё i ndaluar përdorimi apo mbajtja në laborator e ushqimeve dhe pijeve. 
3. Eshtё i ndaluar vendosja në gojë e çfarёdo objekti (lapsa, stilolapsa, çimçakiza). 
4. Eshtё i ndaluar aplikimi i kozmetikave në laborator.  
5. Fytyra, sytë dhe goja duhet të mbulohen ose të mbrohen gjatë çdo procedure që mund të 

çojë në spërkatjen nga materiale potencialisht infekte. 
 
 
Shmangia nga injektimi i materialeve infekte 

1. Shpimi aksidental i shkaktuar nga dëmtimi me qelqurinat e thyera apo të ëciflosura mund 
të shmanget nëpërmjet praktikave apo procedurave të kujdesshme. Qelqurinat duhet të 
zëvendësohen kur është e mundur me enё plastike. 

2. Dëmtimet aksidentale mund të ndodhin nga aget, pipetat Pasteur prej qelqi, ose qelqurinat 
e thyera. 

3. Shpimet me age mund të reduktohen duke minimizuar përdorimin e shiringave dhe ageve 
(egzistojne mjete të thjeshta për hapjen e shisheve tё mbyllura me tapa-septum nё mënyrë 
që të përdoren pipetat në vend të shiringave dhe ageve) ose duke përdorur pajisje të 
sigurta kundёr shpimit atёherё kur janë absolutisht të nevojshme shiringat dhe aget. 
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4. Aget asnjëhere nuk duhen rimbuluar me kapakun mbrojtёs. Ato nuk ndahen nga shiringa 
dhe hidhen sё bashku me shiringёn nё një konteiner special të papërshkueshëm nga 
shpimet, të pajisur me kapak. 

5. Pipeta plastike Pasteur duhet të zëvendësojnë ato të qelqit.  
 
 

Ndarja e serumit 
1. Ky operacion duhet kryer vetёm nga persona tё kualifikuar.  
2. Duhet të mbahen doreza, dhe mbrojtës të syve dhe mukozave 
3. Spërkatjet dhe aerosolet mund të evitohen vetëm nga zbatimi i teknikave të mira 

laboratorike. Gjaku dhe serumi duhen pipetuar me kujdes. Ndalohet pipetimi me gojё. 
4. Pas përdorimit pipetat duhet të zhyten plotësisht nё dizinfektantin e përshtatshëm. Ato 

duhet të qëndrojnë në dizinfektant për një kohë të caktuar para evakuimit ose larjes dhe 
sterilizimit për ripërdorim. 

5. Tubat (vacutainer-a) që përmbajnë koagulin e gjakut, mostrat e pёrdorura, etj.(me tapa të 
mbyllura) duhet të vendosen në konteinerë që nuk rrjedhin, për tu autoklavuar dhe/ose 
djegur 

6. Duhet tё ketё nё dispozicion dizinfektant tё përshtatshëm për pastrimin e derdhjeve dhe 
spërkatjeve (shih Kap.14). 

 
 
Përdorimi i centrifugave 

1.  Performancat e mira mekanike janё kusht primordial pёr përdorimin e centrifugave 
laboratorike në kushte tё sigurisë mikrobiologjike.  

2. Centrifuga duhet të përdoret në përputhje me udhëzimet e prodhuesit. 
3. Centrifuga duhet të vendoset në lartësi të tillë që përdoruesi i saj tё mund të shohë në 

brendёsinё e saj për të fiksuar ne mёnyrё korrekte suportet pёr kupat dhe kupat me 
kampionet. 

4. Tubat e centrifugës dhe mbajtësit e kampioneve qё do tё centrifugohen, duhet të jenë prej 
xhami të trashë ose prej lëndësh plastike, kёto tё fundit janë tё parapёlqyera, dhe duhet të 
verifikohen për mungesёn e defekteve para përdorimit. 

5. Tubat dhe mbajtësit me kampionet duhet të jenë gjithmonë të mbyllur mirë kur 
centrifugohen (tapat të jenë me vidhosje n.q.se është e mundur). 

6. Kupat duhet të mbushen, ekuilibrohen, mbyllen dhe hapen në një kapё të sigurisë 
biologjike. 

7. Kupat dhe supoprtet duhet të çiftohen në peshë, dhe me tubat e vendosur, të 
barazpeshohen si duhet. 

8. Duhet tё respektohet (sipas manualit tё pёrdorimit) hapësira midis nivelit të lëngut tё 
centrifuguar dhe buzёs së tubit. 

9. Pёr tё balancuar kupat bosh duhet të përdoret ujë i distiluar ose alkool 70%. Solucionet 
kripore (serum fiziologjik)ose hipoklorite nuk duhet të përdoren sepse janё korrozive. 

10. Për mikroorganizmat e Grupeve të Riskut 3 dhe 4, duhet tё pёrdoren kupa tё mbyllura 
mirё (kupa sigurie). 
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11. Kur përdorim rotorë centrifugash këndor, duhet të bёhet kujdes që tubat të mos 
mbimbushen, pёr tё evituar rrjedhjet.  

12. Pjesa e brendshme e hapësirёs së centrifugës duhet të kontrollohet çdo ditё për tё 
verifikuar shfaqjen eventuale tё njollave apo papastёrtive nё nivelin qё i korrespondon 
rotorit. N.q.se këto evidentohen duhet të rivlerësohet protokolli i centrifugimit. 

13. Rotorët dhe suportet e kupave tё centrifugës duhet të egzaminohen çdo ditë për shenja 
grryerje apo krisjeje. 

14. Suportet e kupave, rotorët dhe hapёsira e brendshme e centrifugёs duhet tё 
dekontaminohen pas çdo përdorimi 

15. Pas përdorimit tё centrifuges, kupat duhet të mbahen në pozicion përmbys për tharjen e 
lëngjeve të barazpeshimit. 

16. Gjatё kohёs sё funksionimit tё njё centrifuge mund të përhapen aerosole infekte. Këto 
pjesëza lëvizin me shpejtësi shumë të madhe për tu mbajtur nga fluksi i ajrit tё KSB  
n.q.se centrifuga është vendosur në njё kapё tradicionale të Klasёs I ose tё Klasёs II me 
hapje ballore. Izolimi i centrifugave në KSB tё Klasёs III parandalon pёrhapjen jashtё 
kapёs tё aerosoleve tё prodhuar. Megjithatë, nje teknikё e mirё centrifugimi dhe 
pёrdorimi i kupave apo suporteve me kapakё tё mbyllyr mire, sigurojnё mbrojtje 
adekuate ndaj aerosoleve dhe grimcave infektive tё përhapura. 

 
 
Përdorimi i homogjenizuesve, përzjerësve, tundësave dhe sonikatorëve. 

1. Homogjenizuesit shtёpiakë nuk duhet të përdoren në laborator sepse mund të krijojnë 
rrjedhje tё aerosoleve. Blenderat dhe dispozitivёt grirёs e krijuar enkas për laborator janë 
më të sigurt. 

2. Kapakët dhe kupat ose shishet duhet të ruhen në kushte te mira, pa defekte. Kapakët 
duhet të jenë të puthitur mirë dhe filetot duhet të jenë në kushte të mira. 

3. Presioni  ngrihet gjatë punës me homogjenizues, përzjerës dhe sonikator. Aerosolet që 
përmbajnë materiale infekte mund të çlirohen nga zona midis kapakut dhe enës. 
Rekomandohen enët plastike, veçanërisht politetrafluoroetileni (PTFE) sepse xhami 
mund të thyhet, duke çliruar materiale infekte dhe duke dëmtuar operuesin. 

4. Gjatё funksionimit, homogjenizuesit, përzjerësit dhe sonikatorët duhet të mbulohen nga 
një ekran/kёmbanё rezistente prej materiali plastik transparent e cila duhet tё 
dizinfektohet pas pёrdorimit. Kur është e mundur, kёto aparate duhet të pёrdoren nёn 
ekranet e tyre plastike dhe në një kape të sigurisë biologjike. 

5. Në fund të punës konteineri duhet të hapet në një kape të sigurisë biologjike. 
6. Për njerëzit që punojnë me sonikator duhen siguruar kufje mbrojtëse për dëgjimin. 

 
 
Përdorimi i grirësve të indeve. 

1. Nёse pёrdoren grirës prej porcelani/xhami, dore me te cilёn mbahen duhet të mbrohet me 
dorezë dhe me tampon pambuku apo çfarёdo materiali tjetёr absorbent. Grirësit plastikë 
(PTFE) janë më të sigurt. 

Grirësit e indeve duhet të perdoren dhe hapen në kapa e sigurisë biologjike. 
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Mirёmbajtja e frigoriferëve dhe ngrirësve. 
1. Frigoriferët, ngrirësit  dhe baulet me akull tё thatë duhet të shkrihen dhe të pastrohen 
periodikisht, ndёrsa ampulat, tubat, etj që janё thyer gjatë ruajtjes nё ngrirje, duhet të hiqen. 
Gjatë pastrimit duhet të përdoren maska mbrojtese dhe doreza të trasha kauçuku. Pas 
pastrimit sipërfaqja e brendshme duhet të dizinfektohet.  
2. Tё gjithё konteinerёt e ruajtur në frigorifer duhet të jenë të etiketuar qartë me emrin 
shkencor të materialit qё pёrmbajnё, datën e vendosjes nё frigorifer dhe emrin e personit që e 
ka kryer. Materialet e vjetёruara dhe tё paetiketuara duhet të autoklavohen dhe tё asgjësohen. 
2. Duhet të mbahet një inventar i tё gjitha materialeve te ruajtura nё ngrirёs. 
3. Materialet që marrin flakë nuk duhet të mbahen në frigorifer kur ai nuk është i mbrojtur 

nga shpёrthimi. Shёnime paralajmёruese për këtë efekt duhet të vendoset në dyert e 
frigoriferit. 

 
 
Hapja e ampulave që përmbajnë materiale infekte të liofilizuara 
Ampulat me materiale infekte të liofilizuara duhet tё hapen me kujdes sepse përmbajtja mund tё 
ndodhet në presion të ulët dhe hapja mund tё provokojё hyrjen e menjëhershme e ajrit nё 
brendёsi te ampulёs i cili mund të përhapë një pjesë të materialit në atmosferën pёrreth. Ampulat 
duhen hapur gjithmonë në njё KSB. Rekomandohen procedurat e mëposhtme për hapjen e 
ampulave: 

1. Së pari , dekontaminohet sipërfaqja e jashtme e ampulës 
2. Shënohet gryka e ampulёs në nivelin e mesit të tapёs prej pambuku ose prej celuloze, 

n.q.se është e pranishme. 
3. Mbahet ampula në pambuk të ngopur me alkool për të mbrojtur duart nga gёrvishtja, ne 

momentin e thapjes së ampulës. 
4. Maja e ampulës (me tapёn e mundshme) hiqet me kujdes dhe konsiderohet si material i 

kontaminuar. 
5. N.q.se pambuku është ende mbi përmbajtjen e ampulës, e heqim atë me pinca sterile. 
6. Shtojmë me ngadalë solucionin për ripezullimin e ampulës për të shmangur krijimin e 

shkumës nё ampulё. 
 
 
Ruajtja e ampulave që përmbajnë materiale infekte. 
Ampulat që përmbajnë materiale infekte nuk duhet të zhyten kurrë në azot të lëngët sepse 
ampulat e krisura apo të mbyllura jo korrekt mund të thyhen ose të shpërthejnë gjatë nxjerrjes. 
N.q.se kërkohen temperatura shumë të ulta, ampulat mund të ruhen në fazë tё gaztё sipër azotit të 
lëngët. Në të kundërt, materialet infekte duhet të mbahen në ngrirёs ose në akull të thatë. 
Personeli i laboratorit duhet të mbrojë sytё dhe duart kur heq ampulat nga ruajtja nё temperaturё 
te ulёt. 
Sipërfaqja e jashtme e ampulave e ruajtur në këtë mënyrë duhet të dizinfektohet kur ampulat 
hiqen nga ruajtja. 
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Masat mbrojtëse standarde për gjakun dhe lëngjet e tjera të trupit, indet dhe sekrecionet 
Masat paraprake (të cilat përfshijnë “masat paraprake universale”[19]) parashikohen për të 
reduktuar riskun e transmetimit të mikroorganizmave si nga burimet e njohura ashtu edhe ato të 
panjohura të infeksionit (2). 
 

 

Grumbullimi, etiketimi dhe transporti i kampioneve 
1. Gjithmonë duhet tё zbatohen masat mbrojtёse standarde(2): duhet tё punohet pёrherё me 
doreza mbrojtёse. 
2. Gjaku nga pacientët ose kafshët duhet të merret nga personeli i trajnuar. 
3. Për marrjen e gjakut venoz sistemi me shiringat dhe aget e zakonshme duhet zëvëndësuar nga 
pajisje me njё pёrdorim me vakuum që lejojnë mbledhjen e gjakut direkt në tubin e transportit 
apo tё kulturës, nёpёrmjet tё cilave ripërdorimi i ages ёshtё i pamundur. 
4. Tubat duhet të vendosen në një conteinerё të përshtatshëm për transport në laborator (shih 
Kapitullin 15 për kërkesat e transportimit) ose brënda për brënda laboratorit. Formularёt e 
kërkesave pёr shёrbimet nё laborator duhet të vendosen në qese apo zarfa të veçanta të 
papërshkueshme nga uji. 
5. Personeli qё kryen pranimin e kampioneve NUK duhet të hapë kёto zarfe. 
 
 
Hapja e tubave të  kampioneve  dhe enëve të mostrave. 

1. Tubat e mostrave duhet të hapen në njё KSB. 
2. Eshtё e detyrueshme të vishen doreza. Rekomandohet gjithashtu mbrojtja e syve dhe 

membranave mukoze.(syze mbrojtese apo ekrane pёr mbrojtjen e fytyrёs). 
3. Veshjet mbrojtëse duhet të kompletohen nga një përparse plastike. 
4. Tapa duhet të kapet me një copë letёr ose garzё për të parandaluar përhapjen e materialit. 

 
 
Xhamat dhe “materialet e mprehta” 

1. Materialet plastike duhet të zëvendësojnë ato prej xhami kur është e mundur. Duhet të 
përdoret vetëm xham laboratori (borosilikat) dhe çdo artikull i thyer apo i krisur duhet të 
eliminohet. 

2. Aget nuk duhet të përdoren në vend të pipetave.(shih gjithashtu kapitullin mbi shmangien 
e injektimit të lëndëve infekte). 

 
 

Filmat dhe preparatet 
Fiksimi dhe ngjyrimi i mostrave te gjakut, sputumit, feçeve për mikroskopi nuk i vret 
domosdoshmërisht organizmat apo viruset në preparat. Këto materiale duhet të kapen me pinca , 
të ruhen në mënyrën e duhur dhe të dekontaminohen dhe/ose autoklavohen para flakjes. 
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Pajisjet automatike (sonikatorët, tundësit, përzjersit) 
1. Pajisjet duhet të jenë tё tipit tё mbyllur për të shmangur shpërndarjen e spërklave dhe 

aerosoleve. 
2. Materialet që rrjedhin duhet të mblidhen në enë të mbyllura nё pritje për autoklavim 

dhe/ose flakje 
3. Pajisjet duhet të dizinfektohen në fund të çdo seance pune, duke zbatuar udhëzimet e 

prodhuesit. 
 
 
Indet 

1. Për fiksimin e indeve duhet të përdoret formalinё. 
2. Duhet tё evitohet prerja e kampionёve tё ngrirё. Kur është e nevojshme, kriostati duhet 

mbrojtur me anё tё njё ekrani dhe punonjësi duhet të vendosë një ekran mbrojtës pёr 
fytyrёn. Pёr dekontaminim, temperatura e instrumentit duhet të rritet në tё paktёn 20˚ C. 

 
 
Dekontaminimi 
Për dekontaminim rekomandohen dizinfektantë me pёrqёndrim të lartë dhe hipokloritet. 
Solucionet hipoklorite të pёrgatitura rishtaz duhet të përmbajnë klor 1g/l për përdorim të 
përgjithshëm dhe 5g/l për ndohtjet me gjak. Glutaraldehidi mund të pёrdoret pёr dekontaminimin 
e sipërfaqeve (shih Kapitullin 14). 
 
 
Kujdesi(masat paraprake) me materialet që mund të përmbajnë prione 
Prionet (të njohura gjithashtu si “viruset e ngadalshme”), shoqërohen me encefalopati 
spongiforme (TSEs), si sëmundja Creutzfieldt-Jakob (CJD, përfshirë variantin e ri, sindromin 
Gerstmann-Sträussler-Scheinker), insomni familiare fatale dhe sëmundjen kuru tek njerëzit; 
skrapje nё delet dhe dhitë, encefaliti bovin spongiform, (BSE) në bagëti, dhe encefalopati të tjera 
të transmetueshme tek drerët dhe vizonët. Edhe pse, CJD transmetohet tek njerëzit, nuk është 
provuar të kemi infeksione të fituara në laborator me ndonjë nga këta shkaktarë. Megjithatë, 
është e udhës të kemi parasysh masat paraprake në punën me materiale infekte apo potencialisht 
infekte nga njerëzit dhe kafshët. 
Zgjedhja e nivelit të sigurisë biologjike për punën me materiale të shoqëruara me TSE do të varet 
nga natyra e agjentit dhe mostrës qё do të studjohet, dhe do të ndërmerret në këshillim me 
autoritetet kombëtare. Përqëndrimi më i madh i prioneve është gjetur në indet e sistemit nervor. 
Studimet me kafshë kanë treguar se ka të ngjarë që përqëndrime të mëdha të prioneve të gjënden 
gjithashtu në shpretkë, timus, limfonoduj dhe mushkëri. Studimet e fundit kanë treguar se prania 
e prioneve në muskujt lingualë dhe skeletikë gjithashtu mund të paraqesë një risk infektues 
potencial.(20-23). 
Meqense çaktivizimi komplet i prioneve është i vështirë të arrihet, është e këshillueshme ti jepet 
rëndësi përdorimit të instrumentave njëpërdorimshe kur është e mundur, dhe gjithashtu të 
përdoren mbulesa mbrojtëse me një përdorim për sipërfaqen e punёs në KSB. 
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Kujdesi kryesor është të shmanget gëlltitja e materialeve infekte ose shpimi i lëkurës tek 
punonjësit e laboratorit. Masat paraprake shtesë duhen ndёrmarrë sepse shkaktarët nuk vriten me 
procedurat normale të dizinfektimit dhe sterilizimit. 

1. Tёrhiqet vёmendja nё lidhje me pёrdorimin e pajisjeve të destinuara nё mёnyrё speciale, 
tё cilat nuk përdoren nga laboratorë të tjerë. 

2. Duhen pёrdorur veshje mbrojtёse laboratorike me një përdorim (grykset dhe përparset) 
dhe doreza. 

3. Përdorimi i veshjeve plastike të cilat mund të trajtohen dhe asgjësohen si mbeturina të 
thata, rekomandohet në veçanti. 

4. Mjetet me tё cilat pёrpunohen indet nuk duhet të përdoren për arsye të problemit qё ngre 
dizinfektimi i tyre. Enët laboratorike dhe bekerat (plastike) duhet të përdoren në vend të 
tyre. 

5. Gjithë manipulimet duhet të bёhen në KSB. 
6. Duhet treguar shumë kujdes në shmangjen e prodhimit të aerosoleve, gëlltitjen, prerjen 

dhe shpimin e lëkurës. 
7. Indet e fiksuar me formalinë duhet të konsiderohen si infekte edhe pas ekspozimit të 

zgjatur në formalinë. 
8. Mostrat histologjike që përmbajnë prione janё thelbёsisht tё çaktivizuara mbas 

ekspozimit në acid formik 96% pёr 1 orë (24),(25). 
9. Mbeturinat e punës, përfshi dorezat njëpërdorimshe, grykset dhe përparset, duhet të 

autoklavohen duke përdorur një sterilizues me avull në 134 -137 ˚C me një cikël të vetëm 
18 min, ose gjashtë cikle të njëpasnjëshme secili 3 minuta., i pasuar nga djegja. 

10. Instrumentat që nuk janë me një përdorim, përfshi dorezat me rrjetë metalike, duhet të 
mblidhen për dekontaminim. 

11. Mbetjet e lëngshme infekte të kontaminuara me prione duhet të trajtohen me hipoklorit 
natriumi që përmban klorin aktiv 20g/l (2%) (përqëndrimi përfundimtar) për 1 orë. 

12. Procedurat me avuj të paraformaldehidës nuk i zvogëlojnë titrat e prioneve dhe prionet 
janë rezistente ndaj rezatimit ultraviolet. Megjithatë kapa duhet të vazhdojnë të 
dekontaminohen me metoda standarde (gaz formaldehid) për të inaktivuar shkaktarë të 
tjerë që mund të jenë të pranishëm. 

13. KSB të kontaminuara me prione dhe sipërfaqet e tjera mund të dekontaminohen me 
hipoklorit natriumi që përmban klorin aktiv 20 g/l (2%) për 1 orë. 

14. Filtrat HEPA duhet të digjen në temperaturë minimale 1000˚C pas heqjes. Hapat shtesë të 
rekomanduara para djegies përfshijnë: 

a. spërkatjen e anës së ekspozuar të filtrit me llak flokësh, para heqjes. 
b. mbulimi i filtrit me njё thes plastik gjatë heqjes 
c. heqja e filtrit HEPA nga dhoma e punës në mënyrë që hapësira e pakapshme e 

kapёs të mos kontaminohet. 
15. Instrumentet duhet të zhyten në hipoklorit natriumi që përmban 20 g/l (2%) klor për 1 orë 

dhe më pas shpëlahen mirë në ujë para autoklavimit. 
16. Instrumentet që nuk mund të autoklavohen mund të pastrohen duke përsëritur zhytjen me 

hipoklorit natriumi 20 g/l (2%) për më tepër se 1 orë. Kërkohet larja e duhur në mënyrё 
që të largohet hipokloriti residual. 
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Per informacion të mëtejshëm për punën me shkaktarët jokonvencionalë shih gjithashtu 
referencat (12), (26) dhe(27). 
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13. Planet pёr ndёrhyrje nё rast aksidentesh  
dhe masat e urgjencës 

 
 
 
 
Çdo laborator që punon me materiale infekte duhet të ndërmarrë masa mbrojtëse tё pёrshtatura 
me shkallёn e rrezikshmerisё tё organizmave dhe kafshëve me tё cilat manipulohet. 

Egzistenca e një plani tё shkruar për masat qё duhen tё aplikohen nё rast tё aksidenteve 
në laborator apo në biobazё është i nevojshëm në çdo institucion që mban ose punon me 
mikroorganizma të Grupeve tё Riskut 3 dhe 4 (Laboratori i mbajtjes në kontroll- Niveli 3 i 
Biosigurisë dhe Laboratori i mbajtjes maksimale në kontroll - Niveli 4 i Biosigurisë). Autoritetet 
kombëtare dhe/ose lokale duhet të përfshihen në pёrpilimin e planit të emergjencës. 
 
 
Plani i ndёrhyrjes nё rast aksidentesh 
Ky plan duhet të sigurojë procedurat operative për: 

1. Masat për parandalimin dhe kufizimin e katastrofave natyrore p.sh zjarri, përmbytjet, 
tërmetet, shpërthimet. 

2. Vlerësimi i rrezikut të kontaminimit biologjik 
3. Drejtimi dhe koordinimi i veprimeve në rast ekspozimi ndaj aksidenteve dhe 

dekontaminimi 
4. Evakuimi urgjent i njerëzve dhe kafshëve nga godina 
5. Trajtimi mjekësor urgjent i të plagosurve dhe i personave të ekspozuar ndaj infeksioneve 
6. Survejanca mjekësore e personave të ekspozuar 
7. Menaxhimi klinik i personave të ekspozuar 
8. Investigimi epidemiologjik 
9. Vazhdimi i veprimeve pas aksidentit 

 
Në përpilimin e këtij plani duhet të përfshihen objektivat e mëposhtëme:  

1. Identifikimi i organizmave me risk të lartë 
2. Lokalizimi i zonave me rrezik të lartë, p.sh. laboratoret, dhomat e materialeve, godinat e 

kafshëve (biobazat) 
3. Identifikimi i personelit dhe popullatës në risk 
4. Identifikimi i personave përgjegjës dhe detyrave të tyre, p.sh. personi pergjegjes për 

biosigurinë, personeli i sigurisë, autoritetet lokale të shëndetit, klinicistët, mikrobiologët, 
veterinerët, epidemiologët, zjarrfikësit dhe policia 

5. Listat e trajtimit dhe ambientet e izolimit që mund të pranojnë personat e ekspozuar ose 
të infektuar 

6. Transporti i personave të ekspozuar ose të infektuar. 
7. Lista të burimeve të serumeve immune, vaksinave, barnave, pajisjeve dhe furnizimeve të 

veçanta. 
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8. Furnizimi me mjetet e urgjencës p.sh rrobe mbrojtëse, dizinfektantë, kite për derdhjet 
biologjike dhe kimike, pajisje dhe mjete për dekontaminim 

 
 
Procedurat urgjente për laboratoret mikrobiologjike 
 
Plagë nga shpimi, prerjet dhe gërvishtjet. 
Individi i dëmtuar duhet të heqë rrobet mbrojtëse, të lajë duart dhe në çdo zonë të dëmtuar, të 
aplikojë dizinfektantin e përshtatshëm, të kërkojë ndihmën e duhur mjekësore. Shkaku i plagës 
dhe mikroorganizmat e perfshirë duhet të raportohen dhe duhet të mbahen shënimet e duhura 
mjekësore. 
 
 
Gëlltitja aksidentale e materialeve potencialisht infekte 
Veshja mbrojtëse duhet të hiqet dhe duhet kërkuar ndihmë mjekësore. Identifikimi i materialit të 
gëlltitur dhe rrethanat e incidentit duhet të raportohen. Duhet të mbahen shënim të dhënat e 
duhura dhe të plota mjekësore. 
 
 
Çlirimi i aerosoleve potencialisht infekte (jashtë kapës së sigurisë biologjike) 
Gjithë njerëzit duhet menjëherë të largohen nga zona e infektuar dhe çdo person i ekspozuar 
duhet ti nënshtrohet kontrollit mjekësor. Shefi i laboratorit dhe personi përgjegjës për biosigurinë 
duhet të informohen menjëherë. Askush nuk duhet të hyjë në dhomë për një kohë të caktuar (p.sh 
1 orë), për tju dhënë kohë aerosoleve të largohen dhe pjesëzat e rënda të bien. Nëqoftëse 
laboratori nuk ka një sistem qëndror të ndrrimit të ajrit, duhet të ndalohet hyrja në laborator për 
24 orë. 
Duhet të afishohen sinjalizime që të tregojnë se hyrja është e ndaluar. Pas kohës së nevojshme, 
duhet të vazhdojë dekontaminimi i supervizuar nga personi pergjegjes i biosigurisë. Duhet të 
mbathen veshje mbrojtëse dhe dispozitivë për mbrojtje respiratore. 
 
 
Enët e thyera dhe derdhja e substancave infekte 
Enët e thyera, të kontaminuara me substanca infekte dhe derdhja e substancave infekte duhet të 
mbulohen me një shtupë ose letër thithëse. Pastaj dizinfektanti duhet të derdhet mbi to dhe të 
lihet për një kohë të caktuar. Me pas, shtupa apo letra thithëse dhe materiali i thyer largohen; 
copat e xhamit të thyer duhet të kapen dhe te largohen me pinceta. Zona e kontaminuar pas kësaj 
duhet të pastrohet me dizinfektant. Nëqoftëse janë përdorur kaci për të mbledhur materialet e 
thyera, ato duhet të autoklavohen ose vendosen në një dizinfektant të efektshëm. Copat, letrat 
thithëse dhe shtupat e përdorura për pastrim duhet të vendosen në një konteiner të mbeturinave të 
kontaminuara. Për gjithë procedurat duhet të përdoren doreza. 
Nëqoftëse formularë ose materiale të tjera të printuara apo të shkruara janë kontaminuar, 
informacioni duhet kopjuar në një formular tjetër dhe origjinali të asgjësohet në konteinerin e 
mbeturinave të kontaminuara. 
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Thyerja e epruvetave që përmbajnë materiale potencialisht infekte në centrifugat që nuk kanë 

kupa te vulosura 
Nëse gjatë centrifugimit epruveta thyhet ose dyshohet që mund te jetë thyer, centrifuga duhet të 
ndalohet dhe të lihet në repaos, e mbyllur (p.sh për 30 min) për të lejuar sedimentimin. N.q.se 
thyerja konstatohet pas mbarimit të centrifugimit, kapaku duhet të mbyllet menjëherë.dhe të lihet 
kështu (p.sh. për 30 min). Në të dy rastet, duhet të informohet personi pergjegjes për biosigurinë. 
Për gjithë veprimet që pasojnë duhet të përdoren doreza kauçuku të trashë, të mbuluara sipër n.q. 
se është e nevojshme nga doreza me një përdorim. Për largimin e mbeturinave të qelqit duhet të 
përdoren pinceta ose pinceta me tampon pambuku. 
Gjithë epruvetat e thyera, copat e xhamave, kupat, suportet per kupat dhe rotori i centrifugës 
duhet të vendosen në një dizinfektant jokorroziv i njohur për aktivitetin kundër mikroorganizmit 
të implikuar (shih Kapitullin 14). Epruvetat me tapë e të pathyera, vendosen në dizinfektant në 
një enë të veçantë. 
Hapësira e centrifugës duhet të pastrohet me të njëjtin dizinfektant, të përdorur në hollimin e 
duhur, më tej fshihet, lahet me ujë dhe fshihet. Gjithë materialet e përdorura për pastrim duhet të 
trajtohen si mbetje infekte. 
 
 
Thyerja e epruvetave brenda kupave të mbyllura 
Të gjitha kupat e mbyllura të centrifugave duhet të ngarkohen dhe shkarkohen në një kapë të 
sigurise biologjike. N.q.se dyshohet për thyerje brenda kupës, kapaku i tyre duhet të lirohet dhe 
kupa të autoklavohet. Në mënyrë alternative kupa mund të dizinfektohet kimikisht. 
 
 
Zjarri dhe fatkeqësitë natyrore. 
Zjarrfiksit dhe shërbime të tjera duhet të përfshihen në planin e përgatitur për emergjencën. Ata 
duhet të informohen që më parë cilat dhoma përmbajnë materiale potencialisht infekte .Është e 
rekomandueshme që këto shërbime të vizitojnë laboratorin për të njohur planin dhe brendësinë e 
tij. 
Pas një fatkeqësie natyrore, shërbimi kombëtar ose lokal i urgjencës duhet të paralajmërohet për 
rrezikun potencial brenda dhe/ose afër ndërtesës së laboratorit. Personeli i këtyre shërbimeve 
mund të hyjë në laborator vetëm i shoqëruar nga një punonjës i trajnuar i laboratorit. Materialet 
infekte duhet të mblidhen në kuti të papërshkueshme ose në thasë të trashë njëpërdorimsh. 
Rikuperimi apo eleminimi duhet të vendoset nga personeli përgjegjës për biosigurinë në bazë të 
informacioneve nga vendi i aksidentit.. 
 
 
Shërbimet e urgjencës; kë të kontaktojmë 
Pranë telefonave të institucionit duhet të afishohen numrat e telefonit dhe adresat e mëposhtme: 

1. Laboratori ose institucioni (adresa dhe lokalizimi mund të mos dihen në detaje nga 
telefonuesi apo shërbimi që telefonohet) 

2. Drejtori i institucionit 
3. Shefi i laboratorit 
4. Personi përgjegjës për biosigurinë 
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5. Zjarrfikësit 
6. Spitalet/ambulancat/personeli mjekësor (emrat e klinikave, departamentet dhe/ose 

personeli mjekësor, n.q.se është e mundur) 
7. Policia 
8. Personi pergjegjes për problemet mjekësore në institucion 
9. Laboranti shef 
10. Shërbimet e ujit, gazit dhe elektrike 

 
 
Pajisjet e urgjencës 

Në raste urgjence duhet të jenë në dispozicion pajisjet e mëposhtme të emergjencës: 
1. Kutia e ndihmës së shpejtë që duhet të përmbajë antidotet e përgjithshëm dhe të veçantë 
2. Zjarrfikësa dhe batanijet për shuarjen e zjarrit 

 
Në funksion të rrethanave locale, rekomandohen dhe pajisjet e mëposhtme të urgjencës të cilat 
mund të adaptohen në varësi të veçorive lokale: 
 

1. Veshje mbrojtëse (kominoshe, doreza, kapuç për incidentet ku përfshihen 
mikroorganizma të Grupit të Riskut 3 dhe 4) 

2. Maskë respiratore me filtra specifikë kimikë dhe për grimca 
3. Aparat për dizinfektimin e dhomave p.sh spray me avuj formaldehide 
4. Barrela 
5. Vegla pune si çekiç, kaçavida, sëpatë, çelës, litar, shkallë etj. 
6. Mjete dhe afishe për kufizimin e zonave të rrezikut  

 
Për më informacione të tjera, shih referencat 12 dhe 28 
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14. Dizinfektimi dhe sterilizimi 
 
 
 
 
Njohuritë bazë për dizinfektimin dhe sterilizimin janё tepёr tё rёndёsishme pёr sigurinë 
biologjike në laborator. Përderisa materialet shumë të ndohtura nuk mund të dizinfektohen nё 
mёnyrё efiçiente dhe as tё sterilizohen me lehtësi, është gjithashtu e rëndësishme të kuptohen 
principet e parapastrimit, veprim para dizinfektimit. Në këtë kёndvёshtrim, ky kapitull i 
dedikohet parimeve tё përgjithshme që aplikohen për të gjitha klasat e mikroorganizmave 
patogjene, me pёrjashtim tё prioneve. 

Kërkesat për dekontaminimin specifik do te varen nga lloji i punës eksperimentale dhe 
natyra e agjentit infektues me të cilin punohet. Informacioni i përgjithshëm që jepet këtu mund të 
përdoret për të zhvilluar si procedurat standarde dhe ato më specifike që kanë të bëjnë me 
biorreziqet e përfshira në një laborator të veçantë. 
Koha e kontaktit për dizinfektantët është specifike për çdo material dhe prodhues. Për këtë arsye, 
gjithë rekomandimet për përdorimin e dizinfektantëve duhet të ndjekin specifikimet e 
prodhuesve. 
 
 
Përkufizime 
Nё proceset e dekontaminimit dhe sterilizimit nё kushte sigurie biologjike përdoren terma të 
shumtë. Nga këta po rradhisim termat qё pёrdoren mё shpesh:  
Antimikrobik – Një mjet që vret mikroorganizmat ose frenon rritjen dhe shumëzimin e tyre. 
 
Antiseptik- Një substancë që frenon rritjen dhe zhvillimin e mikroorganizmave jo 
domosdoshmërisht duke i vrarë ato. Antiseptikët zakonisht aplikohen në sipërfaqen e trupit. 
 
Biocid – Term i pёrgjithshëm për çdo mjet që vret organizmat. 
 
Germicid kimik – Nje kimikat apo përzjerje kimikatesh e përdorur për të vrarë 
mikroorganizmat. 
 
Dekontaminim – Çdo proces i pёrdorur për largimin dhe/ose vrasjen e mikroorganizmave. I 
njëjti term aplikohet gjithashtu për largimin ose neutralizimin e kimikateve të rrezikshme dhe 
materialeve radioaktive. 
 
Dizinfektant – Një kimikat apo përzjerje kimikatesh e përdorur për të vrarë mikroorganizmat, 
por jo detyrimisht sporet. Dizinfektantët zakonisht aplikohen mbi sipërfaqe sendesh apo 
objektesh. 
 
Dizinfektim – Një mënyrë fizike ose kimike që vret mikroorganizmat, por jo detyrimisht sporet. 
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Mikrobicid – Një kimikat apo përzjerje kimike që vret mikroorganizmat. Termi përdoret shpesh 
në vend të “biocid”, “germicid kimik” ose “antimikrobial”. 
 
Sporicid – Një kimikat ose përzjerje kimike që përdoret për vrasjen e mikroorganizmave dhe 
sporeve. 
 
Sterilizim – Një proces që vret dhe/ose largon gjithë klasat e mikroorganizmave dhe sporet. 
 
 
Pastrimi i materialeve të laboratorit 
Pastrim quhet largimi i papastërtive, lëndëve organike dhe ngjyruesve. Pastrimi përfshin 
pastrimin me furçë, me vakuum, fshirjen e pluhurave, larjen, pastrimin me shtupë me ujë që 
përmban sapun ose detergjent. Papastërtitë, pluhurat dhe lëndët organike mund të fshehin 
mikroorganizmat dhe mund të ndërhyjnё në veprimin e dekontaminuesit (antiseptik, germicid 
kimik dhe dizinfektant). 
Pastrimi paraprak është thelbësor për të arritur dizinfektimin apo sterilizimin e duhur. Shumë 
produkte germicide janë aktive vetëm në kushte të parapastrimit. Pastrimi paraprak duhet të 
kryhet me kujdes për të shmangur ekspozimin ndaj agjentëve infektues. 
Duhet të përdoren materiale që janë kimikisht të pajtueshëm me germicidet që do të aplikohen 
më vonë. Shpesh përdoret i njëjti germicid për pastrimin paraprak dhe për dizinfektim. 
 
 
Germicidet kimike 
Shumë lloje kimikatesh mund të përdoren si dizinfektantë dhe /ose antiseptikë. Meqënëse ka një 
rritje gjithmonë e më të madhe të shumllojshmërisë së produkteve komerciale, pёrbёrja e tyre 
duhet të zgjidhet me kujdes në bazë të nevojave specifike. 
Veprimi germicid i shumë kimikateve është më i shpejtë dhe më i mirë në temperaturë të lartë. 
Në të njëjtën kohë, temperaturat e larta mund të përshpejtojnë avullimin e tyre dhe gjithashtu ti 
degradojnë ata. Kujdes i veçantë nevojitet në përdorimin dhe ruajtjen e kimikateve të tilla në 
rajonet tropikale, ku jeta e tyre mund të reduktohet për arsye të temperaturës së lartë të ambjentit. 
Shume germicide mund të jenë të dëmshëm për njerëzit, kafshёt dhe mjedisin. Ata duhet të 
zgjidhen, mbahen, manipulohen, përdoren dhe asgjësohen me kujdes, duke zbatuar udhëzimet e 
prodhuesve. Për sigurinë personale, rekomandohet përdorimi i dorezave, përparseve, syzeve kur 
përgatiten hollimet e germicideve kimike. 
Si rregull, germicidet kimike nuk rekomandohen për pastrimin e zakonshëm të dyshemeve, 
mureve, pajisjeve dhe mobiljeve. Megjithatë, përdorimi i tyre mund të jetë i përshtatshëm në 
raste të jashtёzakonshme të shpërthimeve tё sёmundjeve infektive. 
Përdorimi si duhet i germicideve kimike do të ndikojë në sigurinë e vendit të punës duke 
reduktuar rrezikun nga agjentët infeksiozë. Për më tepër, numri i germicideve kimike që do të 
përdoren duhet të kufizohet për arsye ekonomike, për tё thjeshtuar kontrollin dhe inventarin dhe 
për kufizimin e ndohtjes ambjentale. 
Klasat mё tё pёrdorshme tё germicideve kimike përshkruhen më poshtë, me prezantimin e 
informacioneve te pёrgjithshme nё lidhje me përdorimin dhe sigurinë e manipulimit. 
Përqëndrimet e germicideve jepen nё terma tё peshë/vëllim (w/v), me disa pёrjashtime tё 
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shёnuara ne vendin e duhur. Tabela 12 përmbledh hollimet e rekomanduara për komponentët 
klor-çlirues. 
 
 

Tabela 1. Hollimet që rekomandohen për produktet klor –çliruese. 
 

Kushte ‘”pastërtie”a  Kushte “ndohtje”b
 

 
Klori aktiv i kërkuar    0.1%(1 g/l)   0.5%(5 g/l) 
 
Solucion hipoklorit natriumi   20ml/l   100 ml/l 
(klori aktiv 5%)  

 
Solucion hipoklorit kalciumi   1.4 g/l   7.0 g/l 
(klori aktiv 70%) 
 
Pluhur dikloroizocianurat    1.7 g/l   8.5 g/l 
natriumi(klori aktiv 60 %) 
 
Tableta dikloroizocianurat  
natriumi(klori aktiv 1.5g/tabletë)   1 tabletë/l  4 tableta/l 
 
Kloraminë (klori aktiv 25%)c   20g/l   20g/l 
a Pas parapastrimit (heqja grosului tё materialit organik (p.sh. gjak) 
b Derdhet mbi materialin organik (p.sh. mbi gjakun para se ky tё pastrohet) 
c Shiko tekstin 

 
 
Klori (hipokloriti i natriumit 
Klori ёshtё një oksidues me veprim të fortё dhe tё shpejtë, me spektër të gjerë veprimi. 
Zakonisht shitet si zbardhues, një solucion ujor i hipokloritit të natriumit (NaOCl), i cili 
mund të hollohet me ujë për të përftuar përqëndrime të ndryshme të klorit. 
Klori, veçanërisht si zbardhues, është tepër alkalin dhe mund të jetë grryes ndaj metaleve. 
Veprimi i tij reduktohet ndjeshёm nga lëndët organike (proteinat). Ruajtja e solucionit  
zbardhues stok ose solucionit të punës në enë të hapura, veçanërisht në temperatura të larta 
çliron gazin e klorit duke dobësuar në këtë mënyrë fuqinë e tij germicide. Shpeshësia me të 
cilën solucioni i punës të zbardhuesit duhet të ndërrohet varet nga fuqia e tij fillestare, lloji 
dhe përmasat e enëve (p.sh. me ose pa kapak), shpeshësia dhe kushtet e përdorimit si dhe 
kushtet e mjedisit. Si rregull i përgjithshëm rekomandohet qё solucionet e hipokloritit të 
përdorura pёr materiale me nivel të lartë të lëndëve organike, të ndërrohen disa herë në ditë 
ose të paktën një herë në 24 orё, kurse ato me përdorim më pak të shpeshtë mund të mbahen 
për më shumë se një javë. 
Një dizinfektant me pёrdorim te përgjithshëm pёr te gjitha qёllimet në laborator duhet të ketë 
një përqëndrim tё klorit aktiv 1g/l. Njё solucion më i fuqishëm., i cili përmban 5g/l klor 
aktiv, rekomandohet për ndohtjet me rrezik biologjik dhe në prani të sasive të mëdha të 
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lëndëve organike. Solucionet e hipokloritit të natriumit, si zbardhues shtëpijak, përmbajnë 
klor aktiv 50g/l dhe për këtë arsye duhet të hollohen 1:50 ose 1:10 për të arritur përqëndrimin 
përfundimtar, respektivisht 1 g/l dhe 5 g/l. Solucionet industriale të zbardhuesve kanë një 
përqëndrim të hipokloritit të natriumit afërsisht 120 g/l dhe duhet të hollohen në mënyrë të 
tillë që të përftohen nivelet e treguara më sipër. 
Kokrrizat ose tabletat e hipokloritit të kalciumit (Ca(ClO)2) në përgjithësi përmbajnë rreth 
70% klor aktiv. Tretësirat e përgatitura me granula apo tableta, që përmbajnë 1.4 g/l dhe 7.0 
g/l do të përmbajnë 1.0 g/l dhe 5 g/l klor aktiv, respektivisht. 
Zbardhuesi nuk rekomandohet si antiseptik, por mund të përdoret si dizinfektant me 
përdorim të përgjithshëm ose për zhytjen e materialeve jometalike të kontaminuara. Në raste 
urgjente zbardhuesi mund të përdoret gjithashtu për dizinfektimin e ujrave të pijshëm me 
përqëndrim përfundimtar 1-2 mg/l të klorit aktiv. 
Gazi i klorit është shumë toksik. Për këtë arsye, zbardhuesi duhet të mbahet dhe të përdoret 
vetëm në vende të ajrosura mirë. Gjithashtu, zbardhuesi duhet të përzjehet me acide për të 
parandaluar çlirimin e shpejtë të klorit të gaztë. Shumë nënprodukte të klorit mund të jenë të 
dëmshme për njerëzit dhe ambjentin; për këte arsye përdorimi pa dallim i dizinfektantëve me 
bazë klori , veçanërisht zbardhuesve, duhet të shmanget. 
 
 
Dikloroizocianurati i natriumit (NaDCC) 
Dikloroizocianurati i natriumit (NaDCC) nё formё pluhuri pёrmban klor aktiv 60%. 
Tretësirat e përgatitura me pluhur NaDCC 1.7 g/l dhe 8.5 g/l përmbajnë respektivisht 1 g/l 
dhe 5 g/l klor aktiv. Tabletat e NaDCC në përgjithësi përmbajnë ekuivalentin e 1.5 g/l klor 
aktiv për tabletë. Një ose katër tableta të tretura në 1 l ujë do të japin afërsisht përqëndrimin e 
kërkuar, respektivisht, 1 g/l dhe 5 g/l. NaDCC si pluhur ose tabletë ruhet lehtë dhe me siguri. 
NaDCC i ngurtë mund të përdoret në ndohtjet nga gjaku ose lëngjet e tjera biologjikisht të 
rrezikshme dhe të lihen të veprojnë së paku për 10 minuta para se të largohen. Pas kësaj 
mund të vazhdohet me pastrimin e mëtejshëm. 
 
 
Kloraminat 
Kloraminat disponohen si pluhura që përmbajnë rreth 25% klor aktiv. Kloraminat e çlirojnë 
klorin aktiv me ritëm më të ngadalshëm se hipokloritet. Për këtë arsye kërkohen përqëndrime 
fillestare më të larta për efektshmëri të barazvlefshme me atë të hipokloriteve. Nga ana tjetër 
solucionet e kloraminave, nuk çaktivizohen nga lëndët organike në të njëjtin nivel si tretësirat 
hipoklorite. Rekomandohet pёrdorimi i përqëndrimeve 20 g/l si për rrethanat “e pastra” dhe 
pёr ato “të ndohtura”.   
Tretësirat e kloraminës virtualisht nuk kanë aromë. Megjithatë, objektet e zhytura brenda tyre 
duhet të shpëlahen mirë për largimin e çdo mbetje të përbërësve shtesë që iu shtohen 
pluhurave të kloraminës-T (tosilkloramid i natriumit) 
 

 
 
 



 91 

Dioksidi i klorit  
Dioksidi i klorit (ClO2) është një germicid i fuqishëm me veprim të shpejtë, oksidues dhe 
detergjent, shpesh i raportuar si aktiv në nivele përqëndrimi më të ulta se ato që kërkohen për 
klorin si zbardhues. Dioksidi i klorit është i paqëndrueshëm si gaz dhe shpërbëhet në klor të 
gaztë (Cl2), oksigjen (O2) duke çliruar nxehtësi. Megjithatë dioksidi i klorit është i tretshëm 
në ujë dhe i qëndrueshëm në solucione ujore. Dioksidi i klorit mund të përftohet në dy 
mënyra: (1) duke përzjerë dy komponentë të veçantë, acidin klorhidrik (HCl) dhe kloritin e 
natriumit (Na ClO2); dhe (2) duke kërkuar formën e tij të stabilizuar, e cila aktivizohet kur 
duhet të përdoret. 
Nga oksiduesit biocidë, dioksidi i klorit është oksiduesi më selektiv. Ozoni dhe klori janë 
shumë më veprues se dioksidi i klorit dhe do të konsumohen më shpejt në rastin e 
mbeturinave që përmbajnë substanca organike në sasi të madhe. Dioksidi i klorit, megjithatë, 
vepron vetëm me komponentët me squfur të reduktuar, aminat sekondare dhe terciare dhe 
disa përbërës organikë. Si rrjedhim, duke përdorur dioksid klori mund të sigurohet një sasi 
më e qëndrueshme mbetjesh klori se sa kur përdorim klor apo ozon. I përgatitur si duhet, 
dioksidi i klorit mund të përdoret më me efektshmëri se ozoni apo klori në prani të 
ngarkesave të mëdha organike pikërisht falë selektivitetit së tij. 
 
 
Formaldehida 
Formaldehida (HCHO) është gaz që vret gjithë mikroorganizmat dhe sporet në temperaturat 
mbi 200C. Megjithatë ajo nuk është aktive ndaj prioneve. 
Formaldehida ka veprim relativisht të ngadalshëm dhe kërkon një nivel lagështie relative 
rreth 70%. Tregëtohet si polimer i ngurtë, paraformaldehidë, pluhur apo tableta, ose 
formalinë, një solucion i gazit në ujë me përqëndrim rreth 370g/l (37%), që përmban metanol 
100ml/l si stabilizues. Të dy format nxehen për të çliruar gazin, i cili përdoret për 
dekontaminim dhe dizinfektim të ambienteve të mbyllura si dhomat dhe kapat e biosigurisë 
(shih paragrafin për dekontaminimin e ambjenteve të kufizuara në këtë kapitull). 
Formaldehida, (5% formalinë në ujë) mund të përdoret si dizinfektant i lëngët. 
Formaldehida është kancerogjen potencial. Është gaz i rrezikshëm dhe irritues që ka aromë të 
rëndë dhe avujt e saj mund të irritojnë sytë dhe membranat mukoze. Për këtë arsye duhet të 
mbahet dhe përdoret në kapa ose vende te ajrosura mirë. Duhet të zbatohen rregullat dhe 
normat kombëtare të sigurisë kimike. 
 
 
Glutaraldehida 
Si formaldehida edhe glutaraldehida (OHC(CH2)3CHO) është gjithashtu aktive kundër 
formave vegjetative të baktereve, sporeve, këpurdhave ashtu si dhe viruseve që përmbajnë 
lipide por dhe atyre pa lipide. Nuk është korrozive dhe vepron më shpejt se formaldehida. 
Megjithatë i duhen disa orë për të vrarë sporet. 
Glutaraldehida zakonisht furnizohet si solucion me përqëndrim rreth 20g/l (2%). Shumica e 
këtyre produkteve duhet të aktivohen (alkalinizohen) para përdorimit duke iu shtuar 
bikarbonat, i furnizuar së bashku me produktin. Solucioni i aktivuar mund të ripërdoret për 1-
4 javë në varësi nga aktivimi, kushtet dhe shpeshësia e përdorimit të tij. Indikatorë të 
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perfshirë brenda disa produkteve japin vetëm një indikacion orjentues të nivelit të 
glutaraldehidës aktive në solucionin në përdorim. Solucionet e glutaraldehidës duhet të mos 
përdoren kur turbullohen. 
Glutaraldehida është toksike dhe irrituese e lëkurës dhe membranave mukoze dhe kontakti 
me të duhet të evitohet. Duhet përdorur nën kapë dhe në zona të ajrisura mirë. Nuk 
rekomandohet si spray (spërkatës) ose tretësirë për dekontaminimin e sipërfaqeve të 
ambjentit. Para përdorimit duhet të konsultohen rregullat dhe normat kombëtare të përdorimit 
si dhe masat që kanë të bëjnë me sigurinë kimike 

 
 

Komponimet e fenolit 
Komponimet e fenolit, një grup ky i madh komponimesh, janë ndër germicidet më të 
hershëm. Megjithatë kohët e fundit disa probleme të sigurisë e kanë kufizuar përdorimin e 
tyre. Ata janë aktivë kundër formave vegjetative të baktereve, viruseve që përmbajnë lipide. 
Kur përgatiten si duhet, komponimet e fenolit shfaqin aktivitet dhe kundër mykobaktereve. 
Nuk janë aktivë ndaj sporeve ndërsa veprimi i tyre ndaj viruseve jolipidike (pa mbështjellë, 
të çveshur) është i ndryshueshëm. Shumë produkte fenolike përdoren për dekontaminimin e 
sipërfaqeve të ambjentit; triklosani dhe kloroksilenoli janë nga antiseptikët më të 
përdorshëm. Triklosani është produkt për larjen e duarve. Është aktiv kryesisht kundër 
baktereve vegjetative dhe i sigurt për lëkurën dhe membranat mukoze. Megjithatë në 
studimet bazë laboratorike, bakteret që janë rezistente ndaj përqëndrimeve të ulta të 
triklosanit gjithashtu shfaqin rezistencë ndaj disa llojeve të caktuara të antibiotikëve. 
Rëndësia e këtij zbulimi për përdorimin e fenoleve në terren, nuk është vlerësuar ende. 
Disa komponime fenolike janë të ndjeshëm dhe mund të çaktivizohen nga kripërat e ujit të 
fortë; për këtë arsye rekomandohet hollimi I tyre me ujë të distiluar ose të dejonizuar. 
Komponimet fenolike nuk rekomandohen për sipërfaqet që janë në kontakt me ushqimet dhe 
as në vendet e destinuara për femijë të vegjël (ato mund të thithen nga plastika dhe mund të 
depërtojnë lëkurën). Duhet të zbatohen regullat kombëtare të sigurisë kimike. 
 
 
Komponimet e amoniumit kuaternar 
Shumë lloje të komponimeve të amoniumit kuaternar përdoren në formë përzierjesh dhe 
shpesh në kombinim me germicide të tjerë, si p.sh. alkoolet. Ata shfaqin aktivitet të mirë 
kundër disa baktereve vegjetative dhe viruseve lipidike. Disa lloje (p.sh kloruri i benzalkonit) 
përdoren si antiseptikë. 
Veprimi germicid i llojeve të ndryshme të komponimeve të amoniumit kuaternar reduktohet 
në mënyrë të konsiderueshme nga lëndët organike, fortësia e ujit dhe detergjentët anionikë. 
Për këtë arsye, kur komponimet e amoniumit kuaternar do të përdoren për dizinfektim, duhet 
të tregohet kujdes në zgjedhjen e lëndëve për paralarje. Disa baktere potencialisht të 
dëmshme mund të zhvillohen në konponimet kuaternare të amoniumit. Falë biodegradimit të 
reduktuar, këto komponime mund të grumbullohen edhe në mjedis. 
 
 
 



 93 

Alkoolet 
Etanoli (alkooli etilik, C2H5OH) dhe 2-propanoli (alkooli izopropilik,(CH3)2CHOH) kanë 
veti të ngjashme dizinfektuese. Ata janë aktivë kundër formave vegjetative të baktereve, 
kërpudhave dhe viruseve lipidike (me mbështjellë) por jo ndaj sporeve. Veprimi i tyre ndaj 
viruseve të çveshur është i ndryshueshëm. Për efektivitet më të lartë ata duhet të përdoren në 
përqendrime afërsisht 70%(v/v) në ujë; përqëndrime më të larta ose më të ulta mund të mos 
jenë germicide. Një avantazh i madh i solucioneve ujore të alkooleve është se ato nuk lenë 
mbetje në objektet ku aplikohen. 
Përzjerjet me agjentë të tjerë janë më të efektshme se alkoolet e përdorura vetëm, p.sh. 
70%(v/v) me 100 g/l formaldehid, dhe alkoolet që përmbajnë 2 g/l klor aktiv. Një solucion 
ujor 70%(v/v) i etanolit mund të përdoret në lëkure, sipërfaqet e punës në laborator, tryezat 
dhe kapat e sigurisë biologjike si dhe për të zhytur instrumenteve të ndryshme kirurgjikale. 
Meqënse etanoli than lekurën, shpesh ai përzjehet me substanca emoliente. Fërkimi/shpëlarja 
e duarve me alkool rekomandohet për dekontaminimin e duarve pak të kontaminuara, në 
kushtet kur larja e duarve është e pamundur. Megjithatë duhet pasur parasysh fakti që etanoli 
është i paefektshëm ndaj sporeve dhe që mund të mos i vrasë gjithë tipat e viruseve të 
çveshur.  
Alkoolet avullojnë dhe digjen prandaj nuk duhet të përdoren afër flakëve. Solucionet e punës 
duhet të ruhen në enë të posaçme për të shmangur avullimin e tyre. Inventari dhe ruajtja e 
etanolit në laborator është shumë e rëndësishme për shmangjen e përdorimit të tyre për 
qëllime të tjera veç atij si dizinfektant. Shishet me solucione që përmbajnë alkool duhet të 
etiketohen qartë për të shmangur autoklavimin. 
 
 
Jodi dhe jodoforet. 
Veprimi i këtyre dizinfektantëve është i ngjashëm me atë të klorit, megjithse ata mund 
frenohen më pak nga prania e lëndëve organike. Jodi mund të ngjyrosë fibrat dhe sipërfaqet  
dhe është përgjithësisht i papërshtatshëm për përdorim si dizinfektant. Por ama jodoforet dhe 
tinkturat e jodit janë antiseptikë të mirë. Polividon-jodina është pastrues kirurgjikal i sigurt 
dhe i besueshëm dhe antiseptik i lëkures para operacionit. Antiseptikët me bazë jodin janë në 
përgjithësi të papërshtatshëm për përdorim në pajisjet mjekësore dhe dentare. Jodi nuk 
përdoret mbi aluminin apo bakrin. 
Jodi mund te jetë toksik. Prodhimet organike me bazë jodi duhet të ruhen në 4-10º C për të 
shmangur zhvillimin e baktereve potencialisht të dëmshme mbi to. 
 
 
Peroksidi i hidrogjenit dhe peracidet. 
Ashtu si kloramina, peroksidi i hidrogjenit H2O2 dhe peracidet janë oksidues të fuqishëm dhe 
mund të shërbejnë si germicide të fuqishëm me spektër të gjerë. Ata janë gjithashtu më pak të 
dëmshëm se kloramina për njerëzit dhe ambientin. 
Peroksidi i hidrogjenit mund të përdoret si solucion i gatshëm për përdorim 3% ose solucion i 
lëngshëm 30% i cili hollohet 5-10 herë në vëllim me ujë steril. Solucionet e peroksidit të 
hidrogjenit 3-6% kanë veprim relativisht të ngadalshëm dhe të kufizuar si germicide. 
Produktet e disponueshme aktualisht përmbajnë stabilizatorë specialë të përqëndrimit të 



 94 

peroksidit të hidrogjenit, gjë që përshpejton veprimin e tij germicid dhe e bën më pak 
gërryes. 
Peroksidi i hidrogjenit mund të përdoret për dekontaminimin e sipërfaqes së punës dhe 
kapave të sigurisë biologjike. Solucionet më të fuqishme mund të jenë të përshtatshëm për 
dizinfektimin e pajisjeve mjekësore dhe dentare të ndjeshme ndaj nxehtësisë. Përdorimi i 
peroksidit të hidrogjenit në gjëndje të gaztë ose acidit peracetik (CH3COOOH) për 
dekontaminimin e pajisjeve mjekësore dhe dentare të ndjeshme ndaj temperaturave të larta 
kërkon pajisje të veçanta. 
Peroksidi i hidrogjenit dhe peracidi mund të gërryejnë metale si alumini, bakri, tunxhi dhe 
zinku; ata gjithashtu mund të çngjyrojnë fibra, flokë, lekurën dhe mukozat. Artikujt e trajtuar 
me to duhet të shplahen plotësisht para kontaktit me sytë dhe mukozat. Ata duhet të mbahen 
larg nxehtësisë dhe të mbrohen nga drita. 
 
 
Dekontaminimi i mjedisit të punës (laboratorit). 
Dekontaminimi i hapësirave laboratorike, pajisjeve dhe aparaturave kërkon një kombinim të 
dizinfektantëve të lëngët dhe të gaztë. Sipërfaqet mund të dekontaminohen duke përdorur 
solucion të hipokloritit të natriumit (NaOCl) që përmban 1g/l klor aktiv. Solucione më të 
forta (5g/l) rekomandohen kur kemi të bëjmë me situata me rrezik të lartë. Për 
dekontaminimin e ambientit, solucionet e përgatitura që përmbajnë 3% peroksid hidrogjeni 
(H2O2) mund të zevendesojnë solucionet zbardhuese. 
Dhomat dhe aparaturat mund të dekontaminohen me spërkatje me gaz formaldehid i cili 
prodhohet nga nxehja e paraformaldehidës ose zjerja e formalinës. Ky është një proces me 
rrezikshmëri të lartë që kërkon personel të trajnuar. Në këto kushte, para se të prodhohet gazi, 
dritaret dhe dyert e laboratorit duhet të vulosen me shirit adeziv apo prodhime të ngjashme. 
Spërkatja duhet të bëhet në temperaturën e ambientit ose së paku në 21ºC dhe me një lagështi 
relative 70% (shih gjithashtu paragrafin për dekontaminimin e kapave të sigurisë biologjike 
në këtë kapitull, më poshtë). 
Pas spërkatjes zona duhet të ajriset shumë mirë pastaj të lejohet personeli të hyjë. Bikarbonati 
i gaztë i amoniumit mund të përdoret për neutralizimin e formaldehidës. 
Spërkatja e sipërfaqeve më të vogla me avuj të peroksidit të hidrogjenit është gjithashtu e 
efektshme por kërkon pajisje të veçantë për gjenerimin e avullit. 
 
 
Dekontaminimi i kapave të sigurisë biologjike 
Për dekontaminimin e kapave të klasës I dhe klasës II, egziston një pajisje speciale, portabël, 
e cila prodhon,në mënyrë të pavarur, qarkullon dhe neutralizon formaldehidën e gaztë. Në 
mungesë të pajisjeve speciale, mund të përdoren dy tiganë të vendosur në dy plitka elektrike 
brenda kapës, që përmbajnë – njeri paraformaldehidë (mjaftueshëm për të përftuar 
përqëndrimin përfundimtar 0.8% paraformaldehidë në ajrin e kapës), ndërsa tjetri përmban 
bikarbonat amoniumi (10% më tepër se paraformaldehidë). , në një tjetër pllakë të nxehtë, 
vendoset gjithashtu brenda kapës. Plitkat janë lidhur me korent elektrik jashtë kapës në 
mënyrë që takimi dhe stakimi i plitkave të bëhet nga jashtë sipas nevojës. Nëqoftëse lagështia 
relative është më pak se 70%, brënda kapës duhet të vendoset një enë e hapur me ujë të vluar. 
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Hapja ballore mbyllet në mënyrë hermetikeme shirit adeziv solid (p.sh. nga ai që përdoret për 
tubacione). Ngjitet një shtresë e trashë plastike mbi hapjen e kapës, duke e fiksuar rreth e 
qark, përfshi dhe kordonët e plitkave që depërtojnë në kapë; në të njejtën mënyrë mbyllen 
hermetikisht dhe lidhja e kapës me portën e shkarkimit duke evituar kështu që formaldehida e 
gaztë të rrjedhë nëatmosferën e laboratorit. 
Hapet çelësi për formaldehidën, i cili mbyllet më pas, kur gjithë paraformaldehida ka 
avulluar. Kapa lihet kështu për së paku 6 orë. Ndizet plitka e dytë për avullimin e 
bikarbonatit të amoniumit. Pas kësaj, shkëputet plitka e dytë dhe ndizet fryrësi i kapës në dy 
intervale nga 2s secili, duke lejuar që gazi i bikarbonatit të amoniumit të qarkullojë në gjithë 
kapën. Së fundmi, pas së paku 30 min, mbylljet e pjesës ballore dhe mbulesa e portës së 
shkarkimit mund të hiqen, ndërsa kapa mund të përdoret përsëri pas një pastrimi paraprak.  
 
 
Larja e duarve/dekontaminimi i duarve. 
Kur është e mundur, duhet të vishen doreza të përshtateshme gjatë manipulimit me materiale 
që paraqesin risk biologjik. Megjithatë, kjo nuk e zëvendëson nevojën për larjen e duhur dhe 
të vazhdueshme të duarve nga personeli i laboratorit. Duart duhet të lahen mbas punës me 
materiale biologjikisht të rrezikshme, punës me kafshë si dhe para largimit nga laboratori. 
Në shumicën e rasteve larja e duarve me sapun të zakonshëm dhe ujë është e mjaftueshme 
për dekontaminimin e tyre por, për situatat me rrezikshmëri të lartë, rekomandohet përdorimi 
i sapuneve germicide. Duart duhet të fërkohen plotësisht me sapun, për së paku 20s, të 
shpëlahen me ujë të pastër dhe të thahen duke përdorur letër të pastër ose peshqir (nëqoftëse 
është e mundur, të përdoret tharësi i duarve me ajër të ngrohtë) 
 
Siç e kemi përmendur më sipër, kur larja e duhur e duarve nuk është e mundur mund të 
përdoren letrat e lagura me bazë alkooli për dekontaminimin e tyre. 
 
 
Dizinfektimi me nxehtësi dhe sterilizimi. 
Nxehtësia është mjeti më i zakonshëm ndërmjet mjeteve të tjera fizike që përdoren për 
dekontaminimin e patogjenëve. Nxehtësia “e thatë”, e cila nuk është aspak gërryese, përdoret 
në shumë materiale të laboratorit të cilat ju rezistojnë temperaturave 160ºC ose më të larta për 
2-4 orë. Flaka dhe djegja është gjithashtu një formë e nxehtësisë së thatë. Autoklavimi 
preferohet kundrejt metodave të tjera të sterilizimit sepse prodhon nxehtësi të “lagësht”, e 
cila është më e efektshme se ajo e “thatë”. 
Zjerja nuk garanton shkatërrimin e gjithë mikroorganizmave dhe /ose agjentëve patogjenë, 
por ajo mund të përdoret si një procedurë minimale për dizinfektim kur metodat e tjera 
(dekontaminimi ose dizinfektimi kimik, autoklavimi) nuk janë të vlefshme apo të 
aplikueshme. 
Materialet e sterilizuara duhet të trajtohen dhe të ruhen në mënyre që ato të qëndrojne të 
pakontaminuara derisa të përdoren. 
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Autoklavimi. 
Mënyra më e efektshme dhe e sigurtë për sterilizimin e materialeve në laborator është ajo me 
avuj të ngopur nën presion pra autoklavimi. Për shumë qëllime, ciklet e mëposhtme do të 
sigurojnë sterilizimin në autoklavat e ngarkuara korrekt. 
 
1. 3 minuta në 1340C 
2. 10 minuta në 1260C 
3. 15 minuta në 1210C 
4. 25 minuta në 1150C 
 
Shembuj të autoklavave të ndryshme përfshihen në materialin që pason. 
 

Autoklava me zhvendosje gravitacionale të ajrit. Figura 10 paraqet ndërtimin e përgjithshëm 
të autoklavës me zhvendosje gravitacionale. Avujt hyjnë në dhomën e sterilizimit nën presion 
dhe zhvendosin ajrin më të rëndë nga poshtë, nëpermjet një valvole së pajisur me filtër 
HEPA. 

 

 
 

Figura 10. Skema e autoklavës gravitacionale 
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Autoklavat me pre-vakuum. Këto pajisje lejojnë largimin e ajrit nga dhoma para se të jetë 
futur avulli. Ajri shkarkohet nëpërmjet një valvole të pajisur me filtër HEPA. Në fund të 
ciklit avulli nxirret automatikisht. Këto autoklava mund të funksionojnë në 1340C dhe për 
këtë arësye cikli i sterilizimit reduktohet në 3 min. Janë ideale për objektet porozë, por nuk 
mund të përdoren për sterilizimin e lëngjeve për arësye të vakuumit. 
 
Autoklava me burim vetënxehje. Këto duhet të përdoren vetëm nëse nuk ka autoklavë me 
zhvendosje gravitacionale. Ato ngarkohen që sipër dhe nxehen me gaz, elektricitet, ose lëndë 
të tjera djegëse. Avulli prodhohet duke nxehur ujin në fund të enës, dhe ajri zhvendoset lart 
nëpërmjet valvolës së daljes. Kur gjithë ajri është zhvendosur, valvola e daljes mbyllet dhe 
nxehtësia pakësohet. Presioni dhe temperatura ngrihen derisa valvola e sigurisë funksionon 
në një vlerë të përcaktuar. Ky është fillimi i kohës së sterilizimit. Në fund të procesit burimi i 
nxehtësisë fiket dhe pritet derisa temperatura të ulet në 800C ose më pak para hapjes së 
kapakut. 
 
 
Ngarkimi i autoklavës 
Materialet duhet të paketohen lirshëm dhe të vendosen me kujdes në dhomën e sterilizimit  
ose në koshin e autoklavës për të lejuar depërtimin e avujve ndërmejt objekteve si dhe 
eleminimin e ajrit. Ambalazhet - thasë të autoklavueshëm, konteinerë, kuti etj. - duhet të 
lejojnë depërtimin e avullit në brendësinë e tyre. 
 
Kujdesi për përdorimin e autoklavës. 
Regullat që pasojnë mund të minimizojnë rreziqet që lindin nga procesi i punës me aparaturat 
nën presion. 
1. Përgjegjësia për punën dhe kujdesin e vazhdueshëm duhet tu ngarkohet personave të 

trajnuar. 
2. Një program parandalues i mirëmbajtjes duhet të përfshijë inspektimin e vazhdueshëm të 

dhomës, dyerve, valvolave dhe gjithë kontrolleve nga persona të kualifikuar. 
3. Avulli duhet të jetë i ngopur dhe të mos përmbaje kimikate (frenues të korrozionit) që 

mund të kontaminonin materialet që do të sterilizohen. 
4. Gjithë materialet që do të sterilizohen duhet të jenë vendosur në qese që lejojnë largimin 

e ajrit dhe depërtimin e mirë të nxehtësisë; dhoma nuk duhet të ngarkohet shumë në 
mënyrë që avujt të arrijnë plotësisht gjithë ngarkesën. 

5. Për autoklavat që nuk kanë një pajisje të bllokimit të dyerve, që parandalon hapjen e 
këtyre të fundit kur dhoma ështe nën presion, para se dera të hapet, duhet të mbyllet 
valvola kryesore e avullit dhe të ulet temperatura deri 80ºC. 

6. Kur autoklavohen lëngje, pas mbarimit të sterilizimit duhet të aplikohet një program 
shkarkimi i ngadalshëm i avullit, për të evituar vlimin e lëngjeve në momentin e hapjes së 
autoklavës.  

7. Punonjësi duhet të përdorë doreza të përshtatshme dhe ekran transparent mbrojtës të 
fytyrës kur hap autoklavën, edhe kur temperatura është nën 80ºC. 

8. Në çdo procedurë rutinë të punës me autoklavë, në qendër të çdo ngarkese duhet të 
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vendosen indikatorët biologjikë ose termoçiftet. Preferohet monitorimi i vazhdueshëm me 
termoçifte dhe pajisje matëse të vendosura në zonat më kritike të ngarkesës për të 
përcaktuar ciklet e duhur të autoklavimit. 

9. Filtri i shkarkimit të dhomës (n.q.se ka) duhet të hiqet dhe të pastrohet çdo ditë. 
10. Duhet të verifikohet që valvola e shkarkimit të presionit të mos bllokohet nga letra e 

materiale të tjera në momentin e ngarkimit të aparatit. 
 
 
Djegia 
Djegia përdoret për asgjësimin e karkasave të kafshëve sikurse dhe mbetjeve të tjera anatomike 
dhe laboratorike, me ose pa dekontaminim paraprak (shih Kapitullin 3). Djegia e materialeve 
infekte është një alternativë e autoklavimit vetëm nëse incineratori është nën kontrollin e 
laboratorit. Djegiet korrekte kërkojnë një kontroll efiçient të temperaturës dhe një dhomë djegie 
dytësore. Shumë incineratorë, veçanërisht ata me një dhomë të vetme djegie, janë të 
papërshtatshëm kur përdoren për materialet infekte, karkasat e kafshëve dhe materialet plastike. 
Materiale të tilla mundet të mos shkatërrohen plotësisht dhe mbeturinat nga hiri mund të ndohtin 
atmosferën me mikroorganizma, kimikate toksike dhe tym. Megjithatë ka shumë modele të 
kënaqshme për dhomat e djegies. Temperatura ideale në dhomën e parë duhet të jete së paku 
800ºC dhe në dhomën e dytë së paku 1000ºC. 
Materialet për djegie edhe kur është kryer dekontaminimi paraprak, duhet të transportohen për në 
incinerator në qese, parapëlqehen plastike. Mbikqyrësit e djegies duhet të marrin udhëzimet e 
duhura rreth ngarkesës dhe kontrollit të temperaturës. Duhet të mbahet parasysh që veprimi i 
efektshëm i një incineratori varet shumë nga përzjerja e drejtë e materialeve në mbeturinat që 
janë trajtuar. 
Ka mendime të ndryshme në lidhje me efektet negative të mundshme të incineratorëve që 
ekzistojnë apo atyre të propozuar, dhe vazhdojnë të bëhen përpjekje për ti bëre ata më 
“miqësorë” ndaj ambjentit dhe më efektivë nga këndveshtrimi energjetik. 
 
 
Largimi i mbeturinave 
Asgjësimi i mbetjeve laboratorike dhe mjekësore është subjekt i rregulacionit rajonal kombëtar 
dhe ndërkombëtar. Para përpunimit dhe aplikimit të programeve për trajtimin, transportin dhe 
asgjësimin e mbetjeve me risk biologjik potencial është e detyrueshme të konsultohen versionet e 
ndryshme të dokumentave të lidhura me të. Në pergjithësi, hiri nga incineratorët mund të 
trajtohet si mbeturinë normale shtëpijake dhe të largohet ngafirmat e pastrimit. Mbeturinat e 
dekontaminuara me anë të autoklavimit mund të trajtohen në incinerator ose të groposen (shih 
Kapitullin 3) 
Për informacion të mëtejshëm shih referencat 13 dhe 29-39 
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15. Hyrje në transportin e materialeve 
infekte 

 
 
 
 
Transporti i materialeve infekte dhe potencialisht infekte është subjekt i legjislacionit rigoroz 
kombëtar dhe ndërkombëtar. Këto regulla përshkruajnë përdorimin e duhur të materialeve të 
paketuara sikurse dhe kërkesat për transportin e tyre. 
Personeli i laboratorit duhet ti transportojë materialet infekte në përputhje me rregullat e 
transportimit. Përputhja me këto regulla do të: 

1. reduktojë mundësinë që pakot të dëmtohen dhe rrjedhin dhe keshtu do të 
2. reduktojë ekspozimet që çojnë në një infektim të mundshëm 
3. përmirësojë efektshmërinë e shpërndarjes së pakove. 

 
 
Regullat e transportit ndërkombëtar 
Regullat e transportit të materialeve infekte (me çfardo mënyrë transporti) bazohen në Modelin e 
Kombeve të Bashkuara - “Regullat për Transportin e Materialeve të Rrezikshme” (40). Këto 
rekomandime janë zhvilluar nga Komiteti i Ekspertëve të Kombeve të Bashkuara për Transportin 
e Materialeve të Rrezikshme (UNCETDG). Për të qënë ligjërisht të detyruara, regullat e 
Kombeve të Bashkuara duhet të futen në regullat kombëtare dhe ndërkombetare nëpërmjet 
autoriteteve kompetente (p.sh. “Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous 

Goods by Air” (41) of the International Civil Aviation Organization (ICAO) për transportin ajror 
dhe European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road 

(ADR) (42). 
Shoqëria  Ndërkombëtare e Transportit Ajror (IATA)boton çdo vit Udhëzuesin për transportin e 
materialeve infekte (Infectious Substances Shipping Guidelines) (43). Udhëzuesi (IATA) duhet 
të zbatojë udhëzimet teknike të ICAO-s (Technical Instructions) si standard minimal, por mund 
të imponojë kufizime shtesë. Udhëzuesi IATA duhet të zbatohet sa herë kryhet transporti nga 
anëtarë të IATA-s. 
Përderisa Regulloret Model të Kombeve të Bashkuara mbi Transportin e Materialeve janë një 
korpus dinamik rekomandimesh, subjekt i amendamenteve dyvjeçare, lexuesi duhet ti referohet 
dhe të aplikojë regullat më të reja kombëtare dhe ndërkombëtare.  
WHO shërben si një kapacitet këshillues për UNCETDG. Ndryshimet madhore në regulloren për 
transportin që i përkasin transportit të substancave infekte përfshihen në botimin 13 (2003) të 
Rregullores Model (maket) të Kombeve të Bashkuara (40).   
Regulloret ndërkombëtare nuk kanë qëllim të zëvendësojnë kërkesat kombëtare apo lokale. 
Megjithatë në kushtet kur kërkesat kombëtare nuk ekzistojnë, regullat ndihmëse ndërkombëtare 
duhet të zbatohen. 
Është e rëndësishme të theksohet se transporti ndërkombëtar i substancave infekte është 
gjithashtu në varësi dhe subjekt i regullave kombëtare të import/ eksportit. 
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Sistemi bazë i paketimit trefish. 
Sistemi i paketimit trefish përdoret për transportin e materialeve infekte dhe potencialisht infekte 
(Figura 11). Ky sistem paketimi konsiston në tre shtresa: kutia primare, paketimi sekondar dhe 
paketimi i jashtëm. 
Kutia primare që mban mostrën duhet të mbyllet hermetikisht, të jetë e papërshkueshmepër 
lëngjet dhe e etiketuar për përmbajtjen. Ena primare është mbështjellë me material të bollshëm 
absorbent për të absorbuar gjithë materialin e lëngshëm në rast thyerje apo rrjedhje. 
Paketimi sekondar i papërshkueshëm nga lëngjet dhe që nuk lejon rrjedhjen, përdoret për të 
mbyllur dhe ruajtur kutinë primare. Disa shtresa të izoluesit primar mund të vendosen në një 
paketim të vetëm sekondar. Vëllimi dhe/ose kufijtë e peshës për substancat infekte të paketuara 
përfshihen në tekste të veçanta të rregullores. 
Shtresa e tretë mbron paketimin sekondar nga dëmtimet fizike gjatë transportit. Formularë të 
veçantë të të dhënave, letra dhe lloje të tjera të informacionit që identifikojnë apo përshkruajnë 
mostrën, dërguesin dhe marrësin, ashtu si dhe çdo dokument tjetër i kërkuar, duhet të sigurohet 
në përputhje me rregulloren më të fundit. 
Rregullorja maket (Model Regulations) e Kombeve të Bashkuara përshkruan përdorimin e dy 
llojeve të ndryshme të paketimit trefish.Sistemi bazë i paketimit trefish aplikohet për transportin 
e një shumllojshmërie të materialeve infekte; megjithatë, organizmat me rrezik të veçantë duhet 
të transportohen konform rregullave më strikte. Për detaje të mëtejshme rreth përdorimit të 
paketimeve të ndryshme në përputhje me materialet që do të transportohen, është e 
këshillueshme të konsultohen regulloret kombëtare dhe ndërkombëtare për tekstet e aplikueshme 
të regullores. 
 
 
Procedurat e pastrimit/trajtimit në rast derdhje të materialit infekt 
Në rastet e derdhjeve të materialeve infekte ose potencialisht infekte, duhet të përdoren këto 
procedura të pastrimit. 

1. Vishen doreza dhe veshje mbrojtëse, përfshi mbrojtës për sytë dhe fytyrën n.q.se është 
rasti. 

2. Mbulohet krejtësisht materiali i derdhur me leckë apo letër thithëse  
3. Derdhet dizinfektanti i duhur mbi materialin thithës të përdorur dhe zonën rreth saj 

(zakonisht solucion kloramine 5%; për derdhjet gjatë transportit me avjon, duhet të 
përdoren dizinfektantë me bazë komponimet e amoniumit kuaternar ). 

4. Aplikohet dizinfektanti në mënyre koncentrike dhe centripete, duke filluar nga kufiri i 
jashtëm i derdhjes drejt qendrës. 

5. Pas plotësimit të kohës së duhur (p.sh 30 min) pastrohen materialet thithëse. N.q.se ka 
cifla xhamash të thyer ose materiale të mprehta, përdoret një kaci apo copë kartoni për ti 
mbledhur ato dhe për ti hedhur në konteinerët për objekte të mprehta. 

6. Pastrohet dhe dizinfektohet zona e derdhjes ( n.q.se është e nevojshme përsëriten hapat 2-
5). 

7. Flaken materialet e kontaminuara në një konteiner për hedhjen e mbeturinave që nuk 
rrjedh dhe është rezistent ndaj çpimit. 

8. Pas dizinfektimit të suksesshëm, informohet autoriteti kompetent që zona është tashmë e 
dekontaminuar. 
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Paketim dhe etiketim i substancave infektive të kategorisë A 

 
 
 

Paketim dhe etiketim i substancave infektive të kategorisë B 

 
Figura 11. Shembuj sistemesh paketimi trefish 

(grafika të siguruara nga IATA, Montreal,Canada) 
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16. Biosiguria dhe teknologjia e ADN  
rekombinant 

 
 
 
 
Teknologjia e ADN rekombinant realizon kombinimin e materialit gjenetik nga burime të 
ndryshme, duke kontribuar si pasojë në krijimin e organizmave gjenetikisht të modifikuar 
(OMGJ-të) të cilët mund të mos kenë ekzistuar kurrë më parë në natyrë. Fillimisht, kërkuesit e 
fushës së biologjisë molekulare ishin të shqetësuar për faktin që organizma të tillë mund të kishin 
veti të paparashikueshme dhe të padëshirueshme të cilat mund të paraqesnin rrezik biologjik në 
qoftëse dilnin nga laboratori. Ky shqetësim u bë objekti i një konference shkencore të mbajtur në 
Asilomar, CA, USA, në vitin 1975 (45). Aty u diskutuan problemet e sigurisë dhe u propozuan 
udhëzimet e para për teknologjinë e ADN rekombinant. Eksperienca e përftuar përmes kërkimit 
në 25 vitet që pasuan ka treguar që inxhinieria gjenetike mund të drejtohet në një mënyrë jo të 
rrezikshme kur vlerësohet në mënyrë korrekte risku dhe kur aplikohen masat e duhura të 
sigurisë. 
Teknologjia e ADN rekombinant ose inxhinierisë gjenetike fillimisht u përdor për klonimin e 
segmenteve të ADN në bujtësit bakterialë, për të mbishprehur produktet specifike të gjeneve të 
nevojshëm për studime të ndryshme. Molekulat e ADN rekombinant u përdorën gjithashtu për të 
krijuar OMGJ, kafshët transgjenike dhe “knock-out” dhe bimët transgjenike. 
Teknologjia e ADN rekombinant tashmë ka një ndikim shumë të madh në biologji dhe mjekësi, 
dhe probabilisht do të ketë një ndikim edhe më të madh tani që njihet sekuenca e nukleotideve të 
gjithë gjenomës humane. Dhjetra nga mijra gene me funksion ende të panjohur do të studjohen 
duke përdorur teknologjinë e ADN. Terapia gjenike mund të bëhet një metodë rutinë për 
trajtimin e sëmundjeve të veçanta dhe duke perdorur teknikat e inxhinerisë gjenetike ka të ngjarë 
të zbulohen vektorë të rinj për transferimin e gjeneve. Gjithashtu, bimët transgjenike, të krijuara 
nga teknologjia e ADN rekombinant mund të luajnë një rol të rëndësishëm në bujqësinë 
moderne. 
Eksperimentet që përfshijnë ndërtimin ose përdorimin e OMGJ-ve duhet të kryhen pasi të bëhet 
një vlerësim i biorrezikut. Vetitë patogjene dhe çdo rrezik potencial me organizma të tilla mund 
të paraqesë veti të reja dhe të pakarakterizuara sa duhet. Duhet të vlerësohen vetitë e organizmit 
dhurues, natyra e sekuencave të ADN që do të transferohen, vetitë e organizmit pranues, dhe 
vetitë e mjedisit. Këto faktorë ndihmojnë në përcaktimin e nivelit të biosigurisë që kërkohet për 
manipulimin e sigurt të OMGJ-ve dhe identifikimin e sistemit fizik dhe biologjik që duhet të 
përdoret. 
 
 
Kritere të biosigurisë për sistemet biologjike të shprehjes  
Sistemet biologjike të shprehjes përbëhen nga vektorët dhe qelizat bujtëse. Për ti bërë ato të 
efektshme dhe të sigurta në përdorim duhet të plotësohen një sërë kriteresh. Shembull i një 
sistemi të tillë biologjik është plasmidi pUC18. I përdorur shpesh si vektor klonimi në kombinim 
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me qelizat e Escherichia coli K12, plasmidi pUC18 është sekuencuar plotësisht. Të gjitha gjenet 
e nevojshme për tu shprehur në baktere të tjera janë fshirë nga plasmidi i tij paraardhës pBR322. 
E. coliK12 është një shtam jopatogjen i cili kolonizon në mënyrë jopermanente zorrën e njerëzve 
dhe kafshëve të shëndetëshme. Eksperimentet e inxhinjerisë gjenetike rutinë mund të kryen të 
sigurta me sistemin E. coliK12/pUC18 në kushtet e një niveli bioigurie 1, me kusht që produktet 
e shprehjes të zinxhirit të ADN-së së huaj të futur, të mos kërkojnë nivele biosigurie më të larta.  
 
 
Kritere të biosigurisë për shprehjen e vektorёve 
Nivele më të larta të sigurisë mund të kërkohen kur; 
 

1. shprehja e sekuencave ADN që rrjedhin nga organizma patogjene mund të rrisë 
virulencën e OMGJ. 

2. sekuencat e futura të ADN nuk janë të karakterizuara mirë p.sh. gjatë përgatitjes së 
bibliotekave të ADN gjenomik të mikroorganizmave patogjene. 

3. produkte të gjeneve kanë aktivitet potencial farmakologjik 
4. produkte të gjeneve që kodojnë për toksina. 

 
 
Vektorët viralë për transferimin e gjeneve 
Vektorët virale p.sh. vektorët e adenoviruseve, përdoren për transferimin e gjeneve në qeliza të 
tjera. Vektorëve të tillë ju mungojnë gjene të veçanta virale të replikimit dhe shumëzohen në 
linjat qelizore që plotësojne këtë mangësi. 
Stoqe të këtyre vektorëve mund të kontaminohen me viruse të aftë për replikim, që lindin nga 
ngjarje të rralla të rekombinimit spontan në nivelin e linjave qelizore në të cilat janë propaguar 
ose nga një purifikim i pamjaftueshëm. Këta vektorë duhet të manipulohen duke respektuar të 
njëjtin nivel të biosigurisë si ai i aplikuar në rastin e adenoviruseve paraardhës nga të cilët kanë 
rrjedhur. 
 
 
Kafshët transgjenike dhe “knock-out” 
Kafshët që bartin material gjenetik të huaj (kafshët transgjenike) duhet të manipulohen në nivele 
sigurie që i korrespondojnë karakteristikave të produkteve të gjeneve të huaja në kauzë. Kafshët 
me delecione të qëllimshme për gjene të caktuar (kafshët “knock-out”), në përgjithësi nuk 
paraqesin rrezik të veçantë biologjik. 
Në shembuj e kafshëve transgjenike përfshihen dhe kafshët që shprehin receptorë për viruset e 
paaftë të infektojnë normalisht speciet respektive. Nëqoftë se këto kafshë shpëtojnë nga 
laboratori ose nga biobaza dhe ja transmetojnë transgjenin popullatës të kafshëve të egra, 
teorikisht do të lindte një rezervuar kafshësh për virusin në kauzë.  
Kjo mundësi është diskutuar në rastin e poliovirusit dhe është e lidhur veçanërisht me kontekstin 
e çrrënjosjes së poliomielitit. Minjtë transgjenikë që shprehin receptorët për poliovirusin human, 
të përftuar në laboratore të ndryshme, bëhen të ndjeshëm ndaj infeksionit me poliovirusit me 
rrugë të ndryshme inokulimi, ndërsa sëmundja që rezulton është e ngjashme klinikisht dhe 
histopatologjikisht me poliomielitin human. Megjithatë, modeli tek minjtë ndryshon nga njerëzit, 
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në atë që poliovirusi i administruar në rrugë orale ose nuk replikohet fare  në traktin tretës, ose 
replikohet në mënyrë jo efiçiente. Për këtë arsye zor se ndodh që dalja e këtyre minjve 
transgjenikë nga laboratori në popullatën e egër të çojë në shfaqjen e një rezervuari të ri natyral 
të poliovirusit.  
Ky shembull nënvizon faktin që për çdo linjë të re kafshe transgjenike duhet të studjohen në 
detaje rrugët nëpërmjet të cilave mund të infektohet kafsha respektive, sasia e inokulit të 
nevojshëm për të prodhuar infeksion dhe shtrirja e eleminimit të virusit nga kafshët e infektuara. 
Për më tepër, duhet të merren gjithë masat për të siguruar izolimin e këtyre minjve transgjenikë. 
 
 
Bimët transgjenike 
Bimët transgjenike që shprehin gjene që shfaqin tolerancë ndaj herbicideve ose rezistencë ndaj 
insekteve për momentin janë subjekt debatesh në shumë vende të botës. Diskutimet fokusohen në 
sigurinë ushqimore të bimëve të tilla dhe në pasojat afatgjata ekologjike të kultivimit të tyre. 
Bimët transgjenike, duke shprehur gjene me origjinë nga kafshët apo njerëzit përdoren për të 
prodhuar produkte me aplikim mjekësor dhe ushqimor. Imponohet një vlerësim i kujdesshëm i 
riskut për të përcaktuar nivelin korrekt të biosigurisë në rastin e prodhimit të këtyre bimëve. 
 
 
Vlerësimi i riskut për organizmat gjenetikisht të modifikuar. 
Vlerësimi i riskut për punën me OMGJ-të duhet të marrë në konsideratë karakteristikat e 
dhuruesit dhe marrësit/organizmit bujtës. 
Shembuj në lidhje me këto karakteristika janë paraqitur më poshtë; 
 
 

Rreziqet që lindin direkt nga gjeni i futur (organizmi dhurues) 
Analiza është e nevojshme në kushtet kur produkti i gjenit që futet, ka veti biologjike dhe 
farmakologjike të njohura, të cilat mund të dëmtojnë si p.sh; 

1. Toksina 
2. Citokina 
3. Hormone 
4. Regullatorë të shprehjes gjenike 
5. Faktorë të virulencës ose stimulatorë 
6. Sekuenca të onkogjeneve 
7. Rezistenca ndaj antibiotikëve 
8. Alergjene 

Analiza e këtyre rasteve duhet te përfshijë dhe një vlerësim të pragut të shprehjes i nevojshëm 
për manifestimin e aktivitetit farmakologjik dhe biologjik. 
 
 
Rreziqet që shoqërojnë marrësin (bujtësin) 

1. ndjeshmëria e bujtësit 
2. patogjeniteti i shtamit bujtës, përfshi virulencën, infektivitetin dhe prodhimin e toksinave. 
3. modifikimi i spektrit të bujtësve 
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4. gjendja imune e marrësit 
5. pasojat e ekspozimit 

 

Rreziqet që lindin nga modifikimi i disa tipareve patogjene egzistuese 
Shumë modifikime nuk përfshijnë ato gjene, produktet e të cilëve janë trashëgueshmërisht të 
dëmshme, por mund të shfaqen efekte të pafavorshme si rezultat i modifikimit të tipareve jo-
patogjene ose patogjene. Modifikimi i geneve normale mund të influencojë patogjenitetin. Në 
përpjekje për të identifikuar këto rreziqe potenciale, i duhet dhënë përgjigje pyetjeve të 
mëposhtme (lista nuk është exhaustive):  

1. A ka një rritje të infektivitetit ose patogjenitetit? 
2. Çdo mutacion i dëmshëm për marrësin mund të anullohet si rezultat i inserimit të një 

gjeni të huaj? 
3. A mundet që gjeni i huaj të kodojë një determinant patogjeniteti që vjen nga një tjetër 

organizëm? 
4. N.q.se ADN-ja e huaj përfshin një determinant patogjen, a parashikohet që ky gjen mund 

të kontribuojë në patogjenitetin e OMGJ-ve? 
5. A egziston ndonjë trajtim? 
6. A ndikohet ndjeshmëria e OMGJ-ve nga antibiotikët apo nga forma të tjera terapie si 

pasojë e modifikimit gjenetik? 
7. A është e mundshme çrrënjosja e OMGJ-ve? 
 
 

Konsiderata të mëtejshme 
Përdorimi i kafshëve dhe bimëve për qëllime eksperimentale gjithashtu kërkon kujdes të veçantë. 
Kërkuesit duhet të pajtohen me regullat, kufizimet dhe kërkesat për kryerjen e punës me OMGJ 
të aplikuara në vendet ku ndodhen dhe në institucionet e saj. 
Vendet e ndryshme duhet të kenë autoritetet kombëtare që vendosin udhëzuesit për punën me 
OMGj-të dhe mund të ndihmojnë shkencëtarët në klasifikimin e punës të tyre në nivelin e duhur 
të biosigurisë. Në disa raste klasifikimi mund të ndryshojë midis vendeve, ose vendet mund të 
vendosin të klasifikojnë punën në një nivel më të ulët apo më të lartë në funksion të shfaqjes së 
një informacioni të ri mbi një sistem të caktuar vektor/bujtës.  
Vlerësimi i riskut është një proces dinamik që merr në konsideratë zhvillimet e reja dhe 
përparimin shkencor. Vlerësimi korrekt i riskut, do ti lejojë njerëzimit të gëzojë në vitet që vijnë, 
frytet e teknologjisë ADN rekombinant.  
Për informacion të mëtejshëm shih referencat 17 dhe 46-48. 
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17. Substancat kimike të rrezikshme 
 
 
 
 
Punonjësit në laboratorët mikrobiologjike nuk janë të ekspozuar vetëm ndaj 
mikroorganizmave patogjene, por dhe ndaj disa substancave kimike të rrezikshme. Eshtë e 
rëndësishme që ata të kenë njohuritë e duhura për efektet toksike të këtyre kimikateve, rrugët 
e ekspozimit dhe rreziqet që mund të shoqërojnë manipulimin dhe ruajtjen e tyre (shih 
Shtojcën 5). Duhet të ndodhen në laboratorë dhe të gjenden me lehtësi, materiale me të 
dhënat për masat e rekomanduara në punën me këto substanca ashtu si dhe informacione të 
tjera suplementare nga prodhuesi apo furnizuesi, që përshkruajnë rrezikun që implikon 
përdorimi i substancave të tilla në laboratoret ku ato përdoren, p.sh duke i përfshire si pjesë e 
manualit të sigurisë ose të procedurave specifike të punës. 
 
 

Rrugët e ekspozimit 
Egzistojnë më shumë rrugë ekspozimi ndaj substancave kimike të rrezikshme: 
1. thithja 
2. kontakti direkt 
3. gëlltitja 
4. shpimi me age 
5. nëpërmjet lëkurës së dëmtuar 

 

Ruajtja e substancave kimike 

Në laborator duhet të mbahen vetëm sasi të vogla kimikatesh, të nevojshme për përdorimin e 
përditshëm. Stoqet e tepërta duhet të mbahen në një dhomë apo ndërtesë të posaçme. 
Kimikatet nuk ruhen sipas rendit alfabetik 
 

Regulla të përgjithshme në lidhje me papajtueshmërinë kimike 

Për të evituar zjarrin dhe/ose eksplozionin, substancat në kolonën e majtë të tabelës 13 duhet të 
ruhen dhe të manipulohen në mënyre që mos jenë në kontakt me substancat koresponduese në 
kolonën e djathtë të tabelës. 
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Tabela 13 Regulla të përgjithëshme të papajtueshmërise kimike. 

 
KATEGORIA E SUBSTANCAVE     SUBSTANCAT E PAPAJTUESHME 
 
Metalet alkaline, p.sh. natriumi,     Dioksidi i karbonit, hidrokarburet 
kaliumi, ceziumi dhe litiumi     e klorinuara, uji 
 
Halogjenet       Amoniumi, acetileni, hidrokarburet 
 
Acidi acetic, sulfuri i hidrogjenit,  Agjentët oksidues, p.sh acidi kromik,  
anilina, hidrokarburet, acidi sulfurik acidi nitrik, peroksidet, 

permanganatet. 
 
 
 
Efekte toksike të substancave kimike 
Është i njohur fakti se disa substanca kimike kanë efekte të dëmshme mbi shëndetin e atyre që i 
manipulojnë ose thithin avujt e tyre. Përveç substancave të njohura si toksike dhe te kalsifikuara 
si helme, një sërë substancash kimike janë të njohura për efekte të ndryshme toksike. Aparati i 
frymëmarrjes, gjaku, mëlçia, veshkat dhe aparati gastro-intestinal, sikurse organe të tjerë dhe 
inde , mund të preken në shkallë të ndryshme. Disa substanca kimike janë të njohura për efektet 
karcinogjene ose teratogjene. 
Disa avuj të solventëve janë toksikë kur thithen. Ekspozimi ndaj avujve toksikë mund të japë 
efekte dytësore si për shembull, mungesë të koordinimit, dobësi dhe simptoma të ngjashme, të 
cilat rrisin prirjen për aksidente. 
Ekspozimi i zgjatur ose i përsëritur ndaj solventëve organikë në fazë të lëngshme mund të çojë 
në dëmtim të lëkurës, falë tretjes së yndyrës së saj; janë vënë re edhe reaksione alergjike ose 
efekte korrozive.  
Për informacion të detajuar mbi efektet toksike të kimikateve shih Shtojcën 5. 
 

Substanca kimike plasëse 

Azidet, që përdoren shpesh në përbërjen e solucieonev antibakteriale, nuk duhet të vijnë në 
kontakt me bakrin apo plumbin (p.sh. instalimet sanitare të shkarkimit), sepse ata mund të 
shpërthejnë edhe kur janë në sasi të vogël. 
Eteret e vjetëruar apo të tharë në formë kristalesh, janë shumë të paqëndrueshme, dhe 
potencialisht shpërthyese. 
Acidi perklorik, nëse thahet në material druri, qeramike ose tekstili, mund të shpërthejë dhe të 
shkaktojë zjarr. 
Acidi pikrik dhe pikratet shpërthejnë nga nxehtësia. 
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Derdhjet aksidentale e substancave kimike 

Shumë prodhues të kimikateve laboratorike botojnë materiale ku përshkruajnë metodat për të 
manipuluar me derdhjet. Tabela dhe kite të dukshme të derdhjeve duhet të vendosen në vende të 
dallueshme në laborator. Duhet gjithashtu të sigurohen materialet e mëposhtme:  
 

1. kite për dekontaminimin kimik 
2. rrobe mbrojtëse, p.sh. doreza , mbulues të këpucëve, çizme, aparat për ndihmë/mbrojtje 

respiratore 
3. lopata dhe kaci 
4. pinca për kapjen e xhamave të thyer 
5. shtupa, lecka, letër thithëse 
6. kova 
7. pluhur rrobash (karbonat natriumi Na2CO3) ose bikarbonat natriumi (NaHCO3) për 

neutralizimin e acideve dhe kimikateve gërryes 
8. rërë (për mbulimin e derdhjeve alkaline) 
9. detergjentë që nuk marrin flakë. 

 
Në rastin e derdhjeve të substancave kimike duhet të ndërmerren veprimet e mëposhtme:  

1. Të njoftohet punonjësi i caktuar për sigurinë 
2. Të evakuohet personeli nga zona 
3. Të egzaminohet dhe te jepet ndihma mjeksore për personat që mund të jenë kontaminuar 
4. N.q.se materiali i derdhur është i djegshëm, duhet të fiken gjithë burimet e flakes e të 

gazit në dhomë dhe në zonat përreth, të hapen dritaret (n.q.se është e mundur) dhe të 
fiken pajisjet elektrike që mund të japin shkëndija. 

5. Të shmanget thithja e avujve nga materialet e derdhura 
6. Të hapen ventilatorët në qoftë se veprimi nuk bart rrezik.  
7. Të sigurohen mjetet e nevojshme për pastrimin e derdhjeve. 

 
 
Gazet e lëngshme dhe të kompresuara 
Informacion në lidhje me ruajtjen e gazeve të lëngshme dhe të kompresuara janë dhënë  
 në Tabelen 14 
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Tabela  14 Ruajtja e gazeve të lëngshëm dhe të kompresuara 

 
Ena      Informacion për ruajtjen 

 

Cilindra për gazin e kompresuar  ● Duhet të jenë të fiksuar në mënyrë të 
ose enë me gazet të lëngshëm a,b  sigurt (p.sh. të lidhur) në mur ose në një 

bankë solide në mënyrë që të mos 
shkëputen. 

 ● Duhet të transportohen të mbyllura me 
kapakët e tyre të montuar dhe të mbështetur 
me unaza kauçuku. 
● Duhet të ruhen në magazinë në ambjentin 
e duhur në njëfarë largësie nga laboratori. 
Këto zona duhet të kyçen dhe të jenë të 
sinjalizuara si të tilla nëpërmjet një njoftimi. 
● Nuk duhet të jenë afër burimeve të 
nxehtësisë, flakëve të hapura, pranë  
pajisjeve elektrike që japin shkëndija dhe 
duhet evituar ekspozimi i tyre në dritën 
direkte të diellit 

 

Cilindrat të vegjel me gaze a, b    Nuk duhet të digjen 
(me një përdorim) 
 
aValvola kryesore me presion të lartë duhet të mbyllet kur pajisja nuk përdoret më dhe kur 
dhoma është e lirë. 
 
bDhomat ku përdoren dhe /ose ruhen cilindrat me gaz të djegshëm, duhet të vihen në dukje me 
njoftime paralajmëruese në dyer. 
 
Për informacion të mëtejshëm shihni referencat 1, 49-51 dhe Shtojcën 5 
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18. Rreziqe të tjera në laborator 
 
 
 
 
Personeli i laboratorit mund të përballet me rreziqe të prodhuara nga forma të ndryshme energjie: 
zjarri, elektriciteti, rrezatimi dhe zhurmat. Informacioni bazë për secilin prej tyre është paraqitur 
në këtë kapitull. 
 

Rreziqet e zjarrit 

Bashkëpunimi i afërt midis punonjësit të sigurisë dhe punonjësve lokalë të parandalimit të zjarrit 
(zjarrfikësve) është thelbësor. 
Përveç rreziqeve kimike, duhet të merren në konsideratë dhe efektet e shkaktuara nga një rënie 
zjarri si mundësi për përhapjen e materialeve infekte. Në funksion të kësaj do të përcaktohet nëse 
është më mirë të shuhet zjarri apo të izolohet. 
Është i dëshirueshëm bashkëpunimi me punonjësit lokalë për parandalimin e zjarrit, për trajnimet 
e personelit të laboratorit në parandalimin e zjarrit, ndërhyrjen e menjëhershme në rast zjarri dhe 
përdorimin e pajisjeve për fikjen e zjarrit. 
Paralajmërimet për rrezik zjarri, udhëzimet dhe rrugët e shpëtimit duhet të paraqiten në mënyrë 
të dukshme në çdo dhomë, në koridore dhe sallone. 
 
 
Shkaqet kryesore të zjarrit në laboratore janë: 

1. Rrjeti elektrik i mbingarkuar 
2. Rrjeti elektrik i mbajtur keq p.sh.izolimi i keq i telave 
3. Tubat e gazit të gjatë tejmase  
4. Pajisje që rrijnë ndezur pa qënë nevoja 
5. Pajisje që nuk janë krijuar për të funksionuar në një laborator 
6. Flaka e hapur 
7. Tubacionet e dëmtuara të gazit 
8. Puna dhe ruajtja e papërshtatshme e materialeve që marrin flakë ose shpërthejnë  
9. Ruajtja së bashku e disa kimikateve të papajtueshme. 
10. Funksionimi i disa pajisjeve që japin shkëndija të ndodhura pranë substancave dhe avujve 

që ndizen 
11. Ventilimi i papërshtatshëm dhe i pamjaftueshëm. 

 
Pajisjet për ndërhyrjen kundër zjarrit duhet të vendosen pranë dyerve të dhomave dhe në pika 
strategjike në korridore dhe sallone. Këto pajisje përfshijnë markuçe, kova (me ujë dhe rërë) dhe 
një fikës zjarri. Fiksat e zjarrit duhet të inspektohen vazhdimisht dhe të mirëmbahen. Tipa të 
veçantë dhe përdorimi i fiksave janë treguar në tabelën 15. 
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Tabela 15 Llojet dhe përdorimet e fiksave të zjarrit. 

 
 
LLOJI    PËRDORET PËR   NUK PËRDORET PËR 
 
 
Uji    Letra, dru, tekstile   Zjarret elektrike, lëngjet  

e djegshme, metalet  
e djegshme 

 
 
Dioksidi i karbonit (CO2) Lëngjet dhe gazet e  
gazet zjarrfikëse  djegshme, zjarret elektrike  Metalet alkaline, letrat 
 
 
Pluhurat e thata  Lëngjet dhe gazet e    Pajisjet dhe instrumentat  

djegëshem, metalet    e ripërdorshëm (mbetjet 
alkaline zjarret elektrike  janë shumë të vështira  

të largohen. 
 

 
Shkuma   Lëngjet e djegshme   Zjarret elektrike 
 
 
Për informacion të mëtejshem shih referencën 49. 
 
 
Rreziqet nga korrenti elektrik 
Është thelbësore që të gjitha instalimet elektrike dhe pajisjet të inspektohen dhe testohen 
regullisht, përfshi këtu sistemet e tokëzimit. 
Ndërprerësit e qarkut dhe tokëzimet duhet të instalohen në qarqet elektrike të duhura në 
laborator. Ndërprerësit e qarkut nuk mbrojnë njerëzit, ato kanë qëllim të mbrojnë rrjetin nga 
mbingarkesa, dhe ndihmojnë në parandalimin e zjarrit. Sistemet e tokëzimit kanë qëllim të 
mbrojnë njerëzit nga shoku elektrik.  
Gjithë pajisjet elektrike duhet të tokëzohen, preferohen priza treshe. 
Gjithë pajisjet laboratorike dhe rrjeti duhet të plotësojnë standardet dhe kodet e sigurisë elektrike 
nacionale. 
 

Zhurmat 
Disa lloje pajisjesh laboratorike, si disa tipa aparaturash me lazer, ambjentet ku mbahen kafshët, 
mund ta ekspozojnë personelin ndaj zhurma të konsiderueshme. 
Duhet të monitorizohet matja e zhurmave për të identifikuar rrezikun që mund të paraqesin ato. 
Aty ku garantohen nga të dhënat, kontrollet inxhinjerike të tilla si mbylljet ose barrierat përreth 
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pajisjeve me zhurma ose midis ambjenteve me zhurma dhe ambjenteve të tjera të punës, duhen 
patur në konsideratë. Aty ku nivelet e zhurmave nuk mund të pakësohen dhe ku personeli i 
laboratorit në rutinë ka një ekspozim të madh, duhet të institucionalizohet një program për 
ruajtjen e dëgjimit që përfshin përdorimin e mbrojtësve të dëgjimit kur punohet në zhurma të 
rrezikshme dhe një program monitorimi mjekësor për përcaktimin e ndikimit të zhurmave tek 
punonjësit  
 
 
Rrezatimi jonizues  
Mbrojtja radiologjike ka si objekt mbrojtjen e njerëzve ndaj efekteve të dëmshme të rrezatimit 
jonizues, i cili përfshin: 

1. Efektet somatike, si p.sh. shënja klinike të dukshme në individët e ekspozuar. Efektet 
somatike përfshijnë kancerin e shkaktuar nga rrezatimi p.sh. leucemia, kanceri i kockave, 
mushkërive dhe lëkurës, shfaqja e të cilëve mund të ndodhë shumë vjet mbas rrezatimit. 
Efektet somatike më të lehta janë dëmtimet e vogla të lëkurës, rënia e flokëve, 
ndryshimet hematologjike ose gastro-intenstinale dhe formimi i kataraktës. 

2. Efektet e trashëgueshme, si p.sh simptoma të vërejtura tek pasardhësit e individëve të 
ekspozuar. Efektet e trashëgueshme të ekspozimit të gonadeve përfshijnë dëmtime 
kromozomike ose mutacione gjenetike. Rrezatimi i qelizave riprodhuese në doza të larta 
mund të shkaktojë gjithashtu vdekje të qelizave, që rezulton në dëmtim të fertilitetit në dy 
sekset, ose çrregullime menstruale tek gratë. Ekspozimi i fetusit në zhvillim, sidomos në 
javët 8-15 të shtatzanisë mund të rrisë rrezikun për malformacione kongenitale, dëmtime 
mendore ose kancer të induktuar nga rrezatimi në vitet e mëvonshme. 

 
 
Parime të mbrojtjes nga rrezatimi jonizues. 
Për të kufizuar efektet e dëmshme ndaj rrezatimit jonizues, duhet të kontrollohet përdorimi i 
radioizotopeve dhe duhet të përputhet me standartet kombëtare. Mbrojtja nga rrezatimi udhëhiqet 
nga katër parime bazë: 

1. Minimizimi i kohës të ekspozimit ndaj rrezatimit. 
2. Maksimalizimi i largësisë nga burimi i rrezatimit. 
3. Mbrojtja nga burimi i rrezatimit 
4. Zëvendësimi i përdorimit të radioizotopeve me teknika jo-radiometrike. 

 
Veprimtaria mbrojtëse përfshin; 
1. Kohën. Koha e ekspozimit gjatë manipulimeve të materialeve radioaktive mund të reduktohet 

duke: 
- shpenzimin e kohës dhe planifikim e duhur të veprimeve laboratorike që përfshijnë 

manipulimin e materialeve radioaktive. 
 
Sa më pak kohë të shpenzohet në një zonë të rrezatuar, aq më e vogël do të jetë doza e 
radiacionit e marrë, sikurse shprehet në ekuacion: 
 
  Doza = doza për njësi kohe x koha 
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2. Distanca. Doza për njësi kohe është funksion i katrorit të zhdrejtë të distancës nga një 
pikë e burimit, për shumicën e rrezatimeve γ dhe X: 
 
  Doza për njësi kohe = konstante x 1/distancën ² 
 
Dyfishimi i largësisë nga burimi i rrezatimit do të çonte në reduktimin e ekspozimit në një të 
katërtën për të njëjtën periudhë kohe. Për të zmadhuar distancën midis punonjësit dhe burimit të 
rrezatimit, përdoren pajisje të ndryshme dhe dispozitivë mekanikë p.sh. pinca të gjata, klema, 
pajisje pipetimi. Është për tu shënuar se një rritje e vogël e distancës mund të çojë në zvogëlim të 
dukshëm të përqindjes së dozës. 
 
3. Mbrojësit. Thithësit e energjisë rrezatuese ose mbrojtësit e vendosur midis burimit dhe 
punonjësit ose pjesëtarëve të tjerë të laboratorit do të ndihmonin në kufizimin e ekspozimit të 
tyre. Lloji dhe trashësia e çdo materiali mbrojtës varet nga aftësia depërtuese, (lloji dhe energjia) 
e rrezatimit. Një mbrojtës akriliku, druri, ose metali me peshë të lehtë, me trashësi 1.3-1.5 cm, 
siguron mbrojtjen ndaj pjesëzave β me energji të lartë, ndërsa plumbi me densitet të lartë 
nevojitet për mbrojtje ndaj rrezatimit me energji të lartë γ dhe X. 
 
4. Zëvendësimi. Materialet me bazë bërthamore nuk duhen përdorur kur mund të përdoren 
teknika të tjera. Nëqoftëse zëvendësimi nuk është i mundshëm, duhen përdorur radioizotopet me 
fuqi dhe energji më të vogël depërtuese. 
 

Praktikat e sigurta në punën me radioizotopet 

Në përcaktimin e rregullave të punës me substancat radioaktive duhet të merren në konsideratë 
zonat e mëposhtme: 

1. zona e rrezatimit 
2. zona e tryezës së punës 
3. zona e depozitimit të mbetjeve radioaktive 
4. regjistrimet dhe ndërhyrjet e urgjencës. 

 
Disa nga rregullat më të rëndësishme paraqiten më poshtë: 
 

1. Zona e rrezatimit 
- Përdorni substancat radioaktive vetëm në zonat e posaçme. 
- Nuk është e lejueshme prania veçse e personelit strict të nevojshëm. 
- Përdorni pajisje mbrojtëse personale (bluzat laboratorike, syze të posaçme dhe doreza me 

një përdorim). 
- Monitorizoni ekspozimin radioaktiv të personelit. 

 
Laboratorët ku përdoren radioizotopet duhet të jenë të tillë që të lehtësojnë përmbajtjen, 
pastrimin dhe dekontaminimin. Zonat e punës me radioizotope duhet të lokalizohen në një 
dhomë të vogël që i bashkohet laboratorit kryesor, ose në një zonë të caktuar brenda laboratorit 
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larg aktiviteteve të tjera. Shënja që paraqesin simbolin ndërkombëtar të rrezikut nga rrezatimi 
duhet të vendosen në hyrje të zonës radioactive (Figura 12). 
 

2. Zona e tryezës së punës 
- Përdorni tabaka të mbuluara me materiale absorbente të asgjesueshëm. 
- Kufizoni sasitë e radioizotopeve. 
- Mbroni burimet e rrezatimit, tryezat e punës dhe zonat e mbetjeve radioaktive. 

 

 
 

Figura 12. Simboli ndërkombëtar  

i rrezikut nga rrezatimi 

  
 

- Shënoni mbajtësit e mbeturinave radioaktive me simbolin e rrezatimit, përfshi identitetin 
e radioizotopit, aktivitetin, datën e analizës. 

- Përdorni matës të rrezatimit për të monitoruar zonat e punës, rrobet mbrojtëse, dhe duart 
pas mbarimit të punës. 

 
3. Zonat e mbetjeve radioaktive. 
- Largoni mbetjet radioaktive shpesh nga zona e punës. 
- Mbani regjistrime të sakta për përdorimin dhe hedhjen e materialeve radioactive. 
- Ndani regjistrimet dozimetrike të materialeve që e tejkalojnë limitin e dozes. 
- Vendosni dhe zbatoni rregullisht plane të përgjigjes së urgjencës. 
- Në urgjencë, para së gjithash asistoni personin e dëmtuar. 
- Pastroni zonat e kontaminuara plotësisht. 
- Kërkoni asistencë nga zyra e sigurisë, nëqoftëse është e vlefshme. 
- Shkruani dhe mbani raporte për incidentin. 
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19. Përgjegjësi për biosigurinë dhe komiteti i  

biosigurisë 
 
 
 
 
Është thelbësore që çdo laborator të ketë një politikë të kuptueshme të sigurisë, një manual dhe 
një program mbështetës për zbatimin e saj. Përgjegjësia për këtë normalisht mbetet tek drejtori 
ose shefi i institutit apo laboratorit i cili mund tja delegojë detyrat e veçanta nëpunësit të 
biosigurisë ose personelit tëspecializuar. 
Siguria e punës në laborator është gjithashtu përgjegjësi e të gjithëve. Çdo pjestar i personelit i 
është përgjegjës për sigurinë e tij dhe atë të kolegëve të tjerë. Punonjësit duhet ta kryejnë punën 
në mënyrë të sigurt dhe duhet të raportojnë çdo veprim të pasigurt, kushtet apo incidentet 
tekshefi.  
Eshtë mirë të kryhen verifikime periodike të sigurisë nga persona të brendshëm apo të jashtëm.  
 
 
Pergjegjësi për biosigurinë. 
Kudo që është e mundur, duhet te emërohet përgjegjës për biosigurinë për të siguruar që politikat 
dhe programet e biosigurisë zbatohen vazhdimisht në të gjithë laboratorin. Përgjegjësi i 
biosigurisë i zbaton këto detyra në emër të drejtuesit të institutit ose laboratorit në njesitë e vogla. 
Përgjegjësi për biosigurinë mund të jetë një mikrobiolog ose një anëtar i personelit teknik, i cili 
kryen dhe këtë detyraë gjate kohës së tij të punës. Pavaresisht nga shkalla e përfshirjes në 
biosiguri, personi i caktuar duhet të zotëroje kompetenca profesionale të nevojshme për të 
sugjeruar, rishikuar dhe aprovuar aktivitete specifike që pasojnë procedurat e duhura të 
biosigurisë. Përgjegjësi për biosigurinë duhet të aplikojë rregullat përkatëse kombëtare dhe 
ndërkombëtare, rregullore dhe udhëzime, sikurse dhe të asistojë laboratorin në zhvillimin e 
procedurave standarde të punës. Ky përgjegjës për biosigurinë duhet të ketë një përgatitje bazë 
në mikrobiologji, dhe njohuri në biokimi, fizikë dhe biologji. Janë shumë të dëshirueshme 
njohuritë për praktikat laboratorike, klinike dhe të biosigurisë përfshi mbajtjen e pajisjeve të 
sigurisë dhe principet inxhinjerike që u përkasin, operimi dhe mirëmbajtja e aparaturave. 
Përgjegjësi për biosigurinë duhet të jetë gjithashtu i aftë të komunikojë në mënyrë efektive me 
personelin administrativ, teknik dhe mbështetës. Veprimtaritë e përgjegjësit për biosigurinë 
duhet të përfshijnë: 
 

1. Konsultimet teknike për biosigurinë dhe biosigurimin; 
2. Kontrollin periodik të brendshëm në fushën e biosigurisë, duke pasur si objekt procedurat 

dhe protokollet e punës, agjentët biologjikë, materialet dhe pajisjet; 
3. Diskutimin e shkeljeve të protokolleve ose procedurave të biosigurisë me personat në 

kauzë; 
4. Verifikimin e faktit që gjithë ka pjestarët e personelit janë trajnuar si duhet për problemet 

e biosigurisë; 
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5. Sigurimin e një programi edukimi të vazhdueshëm në fushën e biosigurisë; 
6. Investigime të incidenteve që përfshijnë një përhapje të mundshme të materjaleve infekte 

ose toksike, raportimin e konstatimeve dhe të rekomandimeve tek shefi i laboratorit dhe 
Komiteti i biosigurisë; 

7. Koordinim me personelin mjekësor në lidhje me mundësinë e një infeksioni të marrë në 
laborator; 

8. Sigurimin e dekontaminimit të duhur të ndotjeve ose incidenteve të tjera që përfshijnë 
materialet infekte; 

9. Sigurimin e menaxhimit të duhur të mbeturinave; 
10. Sigurimin e dekontaminimit të duhur të çdo aparature para riparimit apo servisit; 
11. Njohuri të sjelljeve (mënyrave) të komunitetit në lidhje me shëndetin dhe mjedisin; 
12. Vendosjen e procedurave të duhura për import/eksportin e materialeve patogene nga 

laboratori, në perputhje me udhëzimet kombëtare; 
13. Rishikimin e aspekteve të biosigurisë në gjithë planet, protokollet, procedurat e operimit 

për punë kërkimore që përfshijne agjentë infektivë, para implementimit të këtyre 
veprimtarive. 

14. Institucionalizimin e një sistemi që merret me urgjencat. 
 
 

Komiteti i biosigurisë 
Një komitet biosigurie duhet të krijohet për zhvillimin e politikave institucionale të biosigurisë 
dhe kodet e praktikave. Komiteti duhet gjithashtu të rishikojë protokollet kërkimore për punen 
me agjentë infektivë, përdorimin e kafshëve, ADN rekombinant dhe materialet gjenetikisht të 
modifikuara. Funksione të tjera të komitetit mund të jenë vlerësime të rrezikshmërisë, 
formulimin e politikave të reja të sigurisë dhe arbitrazhin, diskutimet për çështjet e sigurisë. 
Anëtarësimi i komitetit të biosigurisë duhet të reflektojë hapësira të ndryshme profesionale të 
organizimit sikurse dhe ekspertizën e tij shkencore. Përbërja e një komiteti të biosigurisë bazë 
mund të përfshijë; 

1. Përgjegjësin për biosigurinë  
2. Personel shkencor 
3. Personel mjekësor 
4. Veterinerë (n.q.se kryet punë me kafshë) 
5. Përfaqësues të personelit teknik 
6. Përfaqësues të udhëheqjes së laboratorit 

 
Komiteti i biosigurisë duhet të kërkojë këshilla nga departamente të ndryshme dhe nëpunës 
specialistë të sigurisë (p.sh ekspertizë në mbrojtjen nga rrezatimi, siguri industriale, parandalimin 
e zjarrit, etj.) dhe të kërkojë shpesh asistencë nga ekspertë të pavarur në fusha të ndryshme, 
autoritetet lokale dhe bordi rregulator kombëtar. Pjesmarrja e disa anëtarëve të komunitetit 
mundet të jetë gjithashtu e dobishme në qoftë se ka një debat të veçantë ose një protokoll delikat 
në diskutim. 
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20. Rregullat e sigurisë për personelin  
ndihmës 

 
 
 
 
Në një laborator, zhvillimi i veprimtarisë në kushte optimale dhe sigurie varet, në një shkallë të 
gjerë, nga personeli ndihmës dhe prandaj është thelbesore që ky të përgatitet në lidhje me 
rregullat e sigurisë që duhet të respektohen për një aktivitet të tillë. 
 
 
Personeli teknik dhe i mirëmbajtjes 
Personeli teknik që merret me mirëmbajtjen dhe riparimin e ndërtesës, instalimeve dhe pajisjeve, 
duhet të ketë disa njohuri mbi natyrën e punës të laboratorit respektiv, të njohë normat dhe 
procedurat e biosigurisë. 
Testimi i pajisjeve pas servisit duhet të kryhet dhe/ose të mbikëqyret nga përgjegjësi për 
biosigurinë (p.sh. testimi i efikasitetit të kapave të sigurisë biologjike, pasi janë vendosur filtrat e 
rinj).  
Laboratoret ose institutet që nuk kanë shërbime inxhinjerike apo të mirëmbajtjes duhet të 
sigurojnë bashkëpunim me punonjësit e shërbimit lokal për ti familjarizuar ata me pajisjet dhe 
punën në laborator. 
 
Inxhinjerët dhe personeli teknik dhe i mirëmbajtjes duhet të hyjë në laboratorët e Biosigurisë të 
Nivelit 3 ose të Nivelit 4 nën mbikëqyrjen e përgjegjësit për biosigurinë dhe/ose shefit të 
laboratorit. 
 

Personeli përgjegjës për mbajtjen e pastërtisë 

Laboratorët e Nivelit 3 dhe 4 të Biosigurisë duhet të pastrohen nga personeli i laboratorit. 
Personeli i ngarkuar për pastrimin mund të hyjë në Laboratoret e Nivelit 3 dhe 4 vetëm me lejën 
dhe nën mbikëqyrjen e përgjegjësit për biosigurinë dhe/ose shefit të laboratorit. 
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21. Programet e trajnimit 
 
 
 
 
Një program i vazhdueshëm trajnimi për mbrojtjen në vendin e punës është thelbësor për të 
ruajtur vijilencën e personelit të laboratorit dhepersonelit ndihmës në fushën e biosigurisë. Shefat 
e laboratorëve me mbështetjen e përgjegjësit për biosigurinë dhe personave të tjerë te kualifikuar, 
kanë rol kyç në trajnimin epersonelit. Efektiviteti i trainimit për biosigurinë, me saktë gjithë 
trainimi për mbrojtjen personale dhe ruajtjen e shëndetit, varet nga implikimi i ekipit drejtues, 
motivimi, trajnimi fillestar profesional adekuat, komunikimi i mirë dhe së fundi, synimet dhe 
objektivat e institucionit. Më poshtë paraqiten elementët kritikë për një program trajnimi efektiv 
në lidhje me biosigurinë. 
 
1. Vlerësim i nevojave. Ky proces përfshin percaktimin e detyrave, rendin e rëndësisë (në  

kuptim të shpeshtësisë, rrezikshmërisë, kompleksitetit) dhe detaje të hapave të nevojshme 
për plotësimin e tyre. 

2. Vendosja e objektivave të trajnimit. Ka sjellje të dallueshme që trainuesi pritet ti  
demonstrojë, gjatë punës dhe pas trajnimit. Objektivat mund të saktësojnë kushtet në të 
cilat kryhen veprimtaritë dhe nivelin e profesionalizmit që kërkojnë. 

3. Përcaktimi i përmbajtjes dhe mjeteve të zhvillimit të trajnimit. Përmbajtja është dija 
apo aftësia që trajnuesi duhet të zotërojë për të qënë i aftë për të përmbushur objektivat e 
sjelljes. Ata individë që njohin punën dhe kërkesat e saj më mire, zakonisht përcaktojnë 
përmbajtjen e programit të trajnimit të biosigurisë. Të tjera probleme mund të fokusohen 
në ushtrime për zgjidhjen e problemeve ose përshkrimin e masave për korigjimin e 
gabimeve që personat kryejnë gjatë një procesi. Nuk mund të thuhet që një metodë 
mësimi (leksion, udhëzim televiziv, instruksion me ndihmën e kompiuterit, video etj.) 
është superiore ndaj tjetrës. Kryesorja varet nga nevojat specifike për trajnimin, përbërja 
e grupit të trajnimit etj. 

4. Diferencimi në aftësitë individuale të të mësuarit. Trajnimi efektiv duhet të ketë 
parasysh karakteristikat ose veçoritë e të trajnuarve. Individët dhe grupet mund të 
ndryshojnë në aftesitë, dijet, kulturën, gjuhën e folur dhe nivelin e aftësive profesionale 
para trajnimit. Mënyra si është parë programi i trajnimit nga pjesmarresit, si një mjet për 
përmirësimin e performancave profesionale ose sigurisë personale, do të influencojë 
tërësisht mënyrën e të mësuarit. Disa individë mësojnë më mirë me metoda vizuale, të 
tjerët nga praktika direkte, disa nga studimi i materialeve të shkruara. Është e 
rekomanduar gjithashtu që çdo program trajnimi të jetë i pajtueshëm me parimet e të 
mësuarit të të rriturve.   

5. Specifikimi i kushteve të mësimit. Mënyrat e të mësuarit: kurs, projektime, materiale të 
shkruara, etj nuk duhet të bien në kundërshtim, të prodhojnë reaksione negative ose të 
mos i adaptohen temave që do të shqyrtohen. Për shembull, në qoftë se qëllimi i 
instruktimit është zhvillimi i aftësive për zgjidhjen e problemeve të shfaqura, atëherë 
duhet të stimulohet më shumë të menduarit/arsyetuarit/reagimi i menjëhershëm në lidhje 
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me çështjen, se sa memorizimi mekanik. Instruktimi duhet të stimulojë sjellje praktike 
dhe/ose feed-back-un e duhur (pozitiv/i saktë/i besueshëm). Në vazhdim, programet e 
trajnimit që sigurojnë informacione për praktikën, në kushte të ngjashme me ato të punës, 
do të rrisnin shkallën e tranferimit të aftësive dhe njohurive të përftuara në vendin aktual 
te punës. 

6. Vlerësimi i trajnimit. Ky siguron informacion që ndihmon të vlerësohet nëse trajnimi 
pati efektin që pritej.Vlerësimet e trajnimit zakonisht kanë katër forma; 
- vlerësojnë reagimin e personave të trajnuar për tematikën dhe përmbajtjen e instruktimit 
të kryer 
- vlerësojnë dijet e akumuluara dhe/ose performancën e re të të trajnuarve 
- vlerësojnë ndryshimet e sjelljeve në vendin e punës 
- vlerësojnë rezultatet e prekshme në lidhje me objektivat dhe qëllimet e organizatorëve 
Vlerësimi më i plotë i një trajnimi përfshin vlerësimin për katër fushat. Metoda më pak 
efiçiente e vlerësimit është të marrësh në konsideratë vetëm reagimin e të trajnuarve ndaj 
instruksioneve pasi kjo mund të mos koinçidojë me aplikimin në vendin e punës të 
informacioneve të marra pra me efikasitetin real të instruktazhit. Kjo nuk duhet të 
përdoret si i vetmi kriter për vleresimin e efektivitetit të trajnimit. 

7. Rishikimi i trajnimit. Vlerësimet e trajnimit rrallë tregojnë që një program trajnimi ka 
pasur sukses të plotë apo dështim total, falë kritereve të shumta për matjen e rezultateve. 
Zakonisht të dhënat tregojnë një kuptim më të mirë, mbajtjen ose aplikimin e disa pjesëve 
të materialeve të kursit si të krahasueshme me të tjerat. Ndryshimet apo dallimet në dije 
apo kompetencat që duhet te përvetësoheshin gjatë trajnimit, reflektojnë nevojën e 
zgjatjes së kohës së trajnimit, përdorimin e disa teknikae alternative apo të instruktorëve 
më të aftë. 

OBSH siguron një gamë te gjerë mjetesh për trajnim në fushën e sigurisë mikrobiologjike. 
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22. Lista-pyetësor e kontrollit të sigurisё 
 
 
Kjo listё-pyetësor egzaminimi ёshtё menduar tё ndihmojё nё vlerёsimin e preokupimeve të një 
laboratori biomjekёsor në fushën e biosigurisё dhe të biosigurimit.  
 
Godinat e laboratorit 

1. A e lehtёsojnё interpretimin e vlerёsimit gjatё ndёrtimit dhe pas tij, direktivat pёr 
mandatim dhe çertifikim? 

2.  A pёrmbushin godinat nevojat nacionale dhe lokale pёrfshi dhe marrjen e masave 
paraprake nё rast katastrofash natyrore? 

3. A janё godinat nё pёrgjithёsi tё regullta dhe pa pengesa? 
4. A janё godinat tё pastra? 
5. A ka atje ndonjё defekt strukturor tё dyshemeve? 
6. A janё dyshemetё dhe shkallёt uniforme dhe tё parrёshqitёshme? 
7. A ёshtё hapёsira pёr punё e pёrshtatshme pёr veprime tё sigurta? 
8. A janё tё pёrshtatshme pёr lёvizjen e njerёzve dhe tё pajisjeve tё mёdha, hapёsirat ku 

qarkullohet dhe koridoret? 
9. A janё nё kushte tё mira bankat e punёs, mobiljet dhe aparaturat? 
10. A janё sipёrfaqet e bankave tё punёs rezistente ndaj solventёve dhe reagentёve 

korrozivё? 
11. A ka nё çdo dhomё lavaman pёr tё larё duart? 
12. A janё godinat tё ndёrtuara dhe tё mbrojtura pёr tё parandaluar hyrjen dhe strehimin e 

brejtёsve dhe artropodёve? 
13. A janё tё izoluara termikisht apo tё vendosura nё mёnyrё qё tё mbrojnё personelin tё 

gjitha tubacionet e ekspozuara tё avujve dhe ujit tё nxehtё?  
14. A egziston njё mjet tjetёr pёr sigurim energjie nё rast avarie? 
15. A ёshtё hyrja nё laborator e kufizuar vetёm pёr personelin e autorizuar? 
16. A ka njё vlerёsim tё riskut pёr tu siguruar nёse egzistojnё mjetet e duhura dhe lehtёsira 

pёr tё mbёshtetur punёn? 
 
 
Pajisjet e magazinimit 
1. A janё rregulluar pajisjet e magazinimit, raftet etj., nё mёnyrё tё tille qё materialet e 

vendosura nё to tё jenё tё mbrojtura ndaj rrёshqitjes, dёmtimit apo rёnies? 
2. A janё mjetet e magazinimit tё ruajtura nga grumbullimi i mbeturinave, materialeve tё 

panevojshme dhe objekteve qё paraqesin rrezik zjarri, shpёrthimi si dhe nga strehimi i 
insekteve? 

3. A janё ngrirёsat dhe magazinat me çelёs? 
 

 
Higjena dhe pajisjet e stafit 

1. A mbahen godinat nё kushte pastёrtie, regulli dhe higjene? 
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2. A ka ujё tё pijshёm? 
3. A ka banja (WC) tё pёrshtatshme dhe tё pastra si dhe mjete larёse tё ndara veç pёr burrat 

dhe veç pёr gratё e stafit? 
4. A ёshtё sigururar ujё i ftohtё dhe i ngrohtё, sapun dhe peshqirё? 
5. A ka dhoma veshjeje tё ndara veç pёr burrat dhe veç pёr gratё e stafit? 
6. A ka dollapё personalё, me çelёs, pёr veshjet me tё cilat vijnё nё punё personat e stafit? 
7. A ka ndonjё dhomё drekimi pёr stafin? 
8. A ёshtё i pranueshёm niveli i zhurmave? 
9. A ёshtё organizuar nё mёnyrё tё pёrshtatshme mbledhja dhe hedhja e mbeturinave? 

 
 
Ngrohja dhe ajrimi 

1. A ka njё temperaturё tё pёrshtatshme pune? 
2. A janё tё pajisura me grila, dritaret e ekspozuara ndaj diellit? 
3. A ёshtё ajrimi i pёrshtatshёm, p.sh. a kryhen tё paktёn gjashtё ndёrrime tё ajrit nё orё, 

veçanёrisht nё dhomat qё kanё ajrim mekanik? 
4. A ka filtra HEPA nё sistemin e ajrimit? 
5. A e kompromenton ajrimi mekanik, fluksin e ajrit brenda dhe pёrreth kapave biologjike si 

dhe dollapёve tё gazeve. 
 
 
Ndriçimi  

1. A ёshtё i pёrshtatshёm ndriçimi i pёrgjithshёm (psh. 300 - 400 lx)? 
2. A ka ndriçues lokalё nё bankat e punёs? 
3. A janё tё ndriçuara mirё gjithё hapёsirat e dhomave dhe tё korridoreve, pa kёnde tё errёta 

apo tё ndriçuara keq? 
4. A janё dritat fluoreshente paralele me bankёn? 
5. A janё dritat fluoreshente me ngjyra tё qeta? 

 
 
Shёrbimet 

1. A ёshtё çdo dhomё e laboratorit e pajisur me lavaman, ujё, rrymë elektrike dhe dalje gazi, 
pёr tё garantuar sigurinё e punёs? 

2. A ka njё program tё pёrshtatshёm inspektimi dhe mirёmbajtjeje pёr siguresat, dritat, 
kabllot, tubacionet, etj.? 

3. A ndreqen gabimet brenda njё kohe tё arsyeshme? 
4. A ka nё dispozicion shёrbime inxhinierike apo tё mirёmbajtjes, me inxhinierё tё zotё dhe 

teknikë qё gjithashtu kanё disa njohuri pёr natyrёn e punёs sё laboratorit? 
5. A ёshtё e kontrolluar dhe e dokumentuar hyrja e personelit teknik nё laboratorё tё 

ndryshёm? 
6. Nёse nuk ka nё dispozicion shёrbime teknike tё brendshme, a kontaktohen inxhinierё dhe 

konstruktorё qё tё familjarizohen me pajisjet dhe punёn nё laborator? 
7. A ka nё dispozicion shёrbime pastrimi?  
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8. A ёshtё e kontrolluar dhe e dokumentuar hyrja e personelit tё pastrimit nё disa hapsira tё 
laboratorit? 

9. A mundёsohen shёrbime informacioni teknologjik dhe a janё ato tё sigurta? 
 
 
Biosiguria e laboratorit 

1. A ka njё vlerёsim cilёsor tё riskut pёr tё pёrcaktuar rrezikun nga duhet tё mbrojё njё 
sistem sigurie? 

2. A janё pёrcaktuar risku i pranueshёm dhe parametrat e planifikimit tё pёrgjigjes sё 
incidencёs? 

3. A ёshtё e tёrё godina e mbyllur dhe e siguruar kur nuk punohet? 
4. A janё dyert dhe dritaret tё sigurta nga thyerja? 
5. A janё tё kyçura dhomat qё kanё materiale tё rrezikshme dhe pajisje tё shtrenjta, kur nuk 

punohet? 
6. A ёshtё e kontrolluar dhe e dokumentuar hyrja e pajisjeve dhe e materialeve nё dhoma tё 

tilla? 
 
 
Parandalimi i zjarrit dhe mbrojtja prej tij 

1. A ka njё sistem alarmi nga zjarri? 
2. A janё nё gjёndje tё mirё dyert e evakuimit nga zjarri? 
3. A ёshtё sistemi i detektimit tё zjarrit nё rregull dhe a ёshtё testuar rregullisht? 
4. A janё tё arritshme vendet e alarmit nga zjarri? 
5. A janё tё gjitha daljet e shёnuara me shenja tё ndriçuara? 
6. A ёshtё e shёnuar dalja kur rrugёt pёr tek ajo nuk shihen menjёherё? 
7. A janё tё gjitha daljet tё lira nga zbukurime, mobilje, pajisje dhe tё pakyçura kur ndёrtesa 
ёshtё e zenё? 

8. A ёshtё e lirё dhe pa rrёmujё rruga pёr tek dalja, nё mёnyrё qё tё mos pengojё 
evakuimin? 

9. A tё çojnё tё gjitha daljet nё njё zonё tё hapur?  
10. A janё korridoret, udhёzat dhe zonat e qarkullimit, tё lira dhe tё pabllokuara pёr lёvizjen 

e stafit dhe tё pajisjeve pёr shuarjen e zjarrit? 
11. A identifikohen lehtёsisht pajisjet pёr shuarjen e zjarrit nga njё kod me njё ngjyre tё 

caktuar? 
12. A janё zjarrfikёsit portativё tё ngarkuar plotёsisht, nё gjёndje pune dhe tё vendosur nё 

vendet e caktuara gjatё gjithё kohёs? 
13. A kanё dhomat e laboratorit qё disponojnё pajisje me mundёsi pёr shpёrthim zjarri, 

zjarrfikёs tё pёrshtatshёm dhe/ose fikёs zjarri  pёr raste emergjence? 
14. Nёse nё ndonjё dhomё pёrdoren lёngje dhe gaze tё ndezshёm, a ёshtё i mjaftueshёm 

ajrimi mekanik pёr tё larguar avujt para se ata tё arrijnё njё pёrqёndrim tё rrezikshёm? 
15. A ёshtё trajnuar personeli pёr t’iu pёrgjigjur emergjencave nё rast zjarri? 
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Magazinimi i lёngjeve tё ndezshёm  
1. A janё tё ndara nga godina kryesore, magazinat ku ruhet pjesa mё e madhe e lёngjeve tё 

ndezshёm? 
2. A ёshtё e etiketuar ajo si njё zonё me rrezik zjarri? 
3. A ka ajo njё sistem ajrimi me shkarkim mekanik tё ndarё nga sistemi i godinёs qёndrore? 
4. A janё çelёsat e ndriçimit tё vulosura apo tё vendosura jashtё godinёs? 
5. A janё pajisjet e brendёshme tё ndriçimit tё vulosura pёr tё mbrojtur nga ndezja e avujve 

nёpёrmjet shkёndijave? 
6. A janё vendosur lёngjet e ndezshme nё kontenierё tё pёrshtatshёm dhe tё ajrisur tё 

pёrbёrё nga materiale qё nuk marrin flakё? 
7. A ёshtё shkruar pёrmbajtja e kontenierёve nё mёnyrё korrekte nё etiketё? 
8. A janё vendosur fikёsit e duhur tё zjarrit dhe/ose blankets (shtrojet) kundёr zjarrit jashtё 

por afёr magazinёs sё lёngjeve tё ndezshёm? 
9. A janё shenjat “Ndalohet duhani” tё dukshme qartё brenda dhe jashtё magazinёs sё 

lёngjeve tё ndezshёm? 
10. A mbahet vetёm njё pjesё e vogel e lёngjeve tё ndezshёm nё dhomat e laboratorit?  
11. A ruhen ato nё dollapet e ndёrtuar enkas pёr materiale qё marrin flakё? 
12. A janё kёta dollape tё etiketuar qartё me shenjat: “Lёngje tё ndezshёm – Rrezik zjarri”? 
13. A ёshtё trajnuar personeli tё kryejё si duhet transportin e lёngjeve tё ndezshёm? 

 
 
Gazet e kompresuar dhe tё lёngёt 

1. A ёshtё shёnuar me ngjyrёn e pёrshtatshme dhe a ёshtё vёnё nё dukje pёrmbajtja e çdo 
kontejneri qё mbart gazin? 

2. A inspektohen rregullisht cilindrat e gazit tё kompresuar dhe valvolat e presionit tё lartё e 
tё reduktimit? 

3. A janё mirёmbajtur rregullisht valvolat e reduktimit? 
4. A ka njё pajisje shkarkimi tё presionit tё lidhur kur njё cilindёr ёshtё nё punё? 
5. A janё tё vendosur kapakёt e mbrojtjes kur cilindrat nuk janё nё punё ose janё duke u 

transportuar? 
6. A janё tё siguruar tё githё cilindrat e gazit nё mёnyrё qё tё mos bien nё rast tё ndonjё 

fatkeqёsie natyrore? 
7. A ndodhen cilindrat dhe fuçitё e naftёs larg nga burimet e nxehtёsisё? 
8. A ёshtё trajnuar personeli tё kryejё si duhet transportin e gazeve tё kompresuar dhe tё 

lёngshёm? 
 
 

Rreziqet nga korrenti elektrik 
1. A janё kryer dhe mirёmbajtur tё gjitha instalimet e reja elektrike, zёvendёsimet, 

modifikimet ose riparimet, nё pёrputhje me kodin kombёtar tё sigurisё elektrike? 
2. A kanё tokёzim instalimet elektrike (psh. njё sistem trefazor)? 
3. A janё tё pajisur tё gjitha qarqet e laboratorit me ndёrprerёs qarku dhe tokëzues 

emergjence? 
4. A kanё tё gjitha aplikimet elektrike nё laborator aprovimin pas testimit? 



 128 

5. A janё tё gjitha kabllot fleksibёl tё lidhjes me burimin nё tё gjitha aparaturat, tё shkurtra, 
praktike, nё kushte tё mira, tё paçveshura, tё dёmtuara apo tё ngjitura? 

 
 
Mbrojtja personale 

1. A ёshtё siguruar veshje mbrojtёse me model dhe pёlhurё tё pёrshtatshme pёr gjithё stafin 
pёr punё normale, p.sh. bluza, kominoshe, pёrparёse, doreza? 

2. A ёshtё siguruar veshje mbrojtёse plotёsuese pёr punёn me kimikatё tё rrezikshёm si dhe 
me substanca radioaktive dhe kancerogjene si p.sh. pёrparёse gome dhe doreza pёr 
kimikate si dhe pёr tё mbrojtur nga derdhjet ; doreza rezistente ndaj nxehtёsisё pёr 
shkarkimin e autoklavave dhe furrave? 

3. A janё siguruar syze dhe ekran mbrojtёs (helmeta mbrojtёse)? 
4. A ka vende pёr larjen e syve? 
5. A ka dushe nё rast emergjence (lehtёsira pёr larje)? 
6. A ёshtё mbrojtja nga rrezatimi nё pёrputhje me standartet kombёtare dhe ndёrkombёtare, 

pёrfshi dhe pajisjen me dozimetra? 
7. A janё tё disponueshёm respiratorёt, a pastrohen dhe dezinfektohen rregullisht, a 

inspektohen dhe ruhen nё kushte pastёrtie dhe higjene? 
8. A janё siguruar filtrat e duhur pёr tipat e respiratorёve p.sh. filtrat HEPA pёr 

mikroorganizmat, filtrat e duhur pёr gazet dhe grimcat? 
9. A janё testuar nё mёnyrё tё pёrshtatshme respiratorёt? 

 
 
Shёndeti dhe siguria e stafit 

1. A ka njё shёrbim shёndetёsor profesional? 
2. A janё vendosur kutitё e ndihmёs sё shpejtё nё vёnde  strategjike?  
3. A ka persona tё kualifikuar nё dhёnien e ndihmёs sё shpejtё? 
4. A janё trajnuar personat qё japin ndihmёn e shpejtё nё raste emergjencash tё veçanta nё 

laborator, p.sh. kontakti me lёndё korrozive, gёlltitja aksidentale e helmeve dhe 
materialeve infekte? 

5. A janё instruktuar punonjёsit jashtё laboratorit si psh. pastruesit dhe punonjёsit e 
administratёs, mbi rrezikun e mundshёm tё laboratorit dhe tё materialeve qё ata prekin? 

6. A janё vёnё nё vende tё dukshme, njoftime tё cilat japin informacion tё qartё nё lidhje 
me vendndodhjen e personave qё japin ndihmёn e parё, me numrat e telefonit tё 
shёrbimeve tё urgjencёs etj.?  

7. A janё paralajmёruar gratё nё moshё pjellore nё lidhje me pasojat e punёs me disa 
mikroorganizma, kancerogjenё, mutagjenё dhe teratogjenё? 

8. A u ёshtё thёnё grave nё moshё pjellore se nё rast se ato janё apo dyshojnё tё jenё 
shtatzёna, duhet tё informojnё pjestarёt e duhur tё stafit mjekёsor/shkencor nё mёnyrё qё, 
pёr to, tё bёhet njё rregullim alternatv i punёs nёse ёshtё i nevojshёm? 

9. A ka njё program imunizimi nё pёrshtatje me punёn nё laborator? 
10. A ka teste pёr lёkurёn dhe/ose lehtёsi radiologjike tё disponueshme pёr stafin qё punon 

me materiale tuberkulare apo materiale tё tjera qё kёrkojnё masa tё tilla?   
11. A mbahen shёnime vetjake pёr sёmundjet dhe aksidentet? 
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12. A pёrdoren shenja paralajmёruese dhe parandaluese tё aksidenteve pёr tё minimizuar 
rreziqet nё punё? 

13. A ёshtё trajnuar personeli pёr tё ndjekur praktikat e duhura tё biosigurisё? 
14. A ёshtё inkurajuar stafi i laboratorit tё raportojё ekspozimet e mundshme? 
 

 
Pajisjet e laboratorit 

1. A kanё tё gjitha pajisjet certifikatё sigurie pёr pёrdorim? 
2. A disponohen procedura pёr dekontaminimin e pajisjeve para shёrbimit? 
3. A kryhen rregullisht shёrbimet dhe testimet e kapave kimike dhe biologjike? 
4. A inspektohen rregullisht autoklavat dhe pajisjet e tjera me presion? 
5. A inspektohen rregullisht rotorёt dhe kupat e centrifugave? 
6. A ndёrrohen rregullisht filtrat HEPA? 
7. A pёrdoren pipetat nё vend tё ageve hipodermike? 
8. A hidhen gjithnjё qelqurinat e krisura dhe tё ciflosura pa u ripёrdorur? 
9. A ka kontenierё tё sigurt pёr qelqurinat e thyera? 
10. A pёrdoren materialet plastike nё vend tё atyre prej qelqi atje ku ёshtё e mundur? 
11. A ka kontejnerё tё sendeve të mprehtё  tё disponueshem dhe nё pёrdorim? 
 

 
Materialet infekte 

1. A mbahen mostrat nё kushte sigurie? 
2. A mbahen procesverbale pёr materialet e ardhura? 
3. A hapen mostrat nё kapa biologjike me kujdes dhe vёmendje ndaj thyerjes dhe 

derdhjes? 
4. A janё veshur doreza dhe veshje tё tjera mbrojtёse pёr hapjen e mostrave? 
5. A ёshtё i trajnuar personeli pёr tё transportuar substancat infekte sipas rregulloreve 

kombёtare apo ndёrkombёtare? 
6. A mbahen bankat e punёs tё pastra dhe tё rregullta? 
7. A hiqen hedhurinat e materialeve infekte çdo ditё apo mё shpesh dhe a kryhet  nё 

rregull ky veprim? 
8. A janё pjestarёt e stafit tё informuar pёr procedurat e sjelljes nё rast thyerje dhe dedhje 

tё kulturave dhe materialeve infekte? 
9. A kontrollohet performanca e sterilizuesve me indikatorёt e duhur kimikё, fizikё dhe 

biologjikё? 
10. A ka njё procedurё pёr dekontaminimin e rregullt tё centrifugave? 
11. A janё siguruar kupa  tё mbyllura pёr centrifugat? 
12. A pёrdoren dezinfektantё tё pёrshtatshёm? A pёrdoren ata nё mёnyrё korrekte? 
13. A ka trajnim tё veçantё pёr stafin qё punon nё laboratorёt e pёrfshirё nё nivelin 3 tё 

Biosigurisё (Biosafety Level 3) dhe nё ata tё nivelit 4 tё Biosigurisё (Biosafety Level 
4)?   

 
 
 



 130 

Kimikatet dhe substancat radioaktive 
1. A janё ndarё nё mёnyrё efektive kimikatet që reagojnë me njeri-tjetrin kur ruhen apo 

punohet me to? 
2. A janё etiketuar nё mёnyrё korrekte tё gjitha kimikatet, me emrat dhe paralajmёrimet? 
3. A janё vendosur nё kimikatet e rrezikshme tabela tё dallueshme qartё? 
4. A ёshtë siguruar kiti për derdhjet ? 
5. A ёshtё trajnuar stafi si tё veprojё me derdhjet? 
6. A ruhen nё mёnyrё korrekte dhe tё sigurtё, nё sasi tё vogёl, nё kapa e aprovuara 

substancat qё marrin flakё?   
7. A janё siguruar mbajtёse tё shisheve? 
8. A ёshtё i disponueshёm pёr tu konsultuar njё oficer i mbrojtjes ndaj rrezatimit apo njё 

manual reference? 
9. A ёshtё i trajnuar stafi si duhet tё punojё me materialet radioaktive? 
10. A mbahen shёnime pёr stokun dhe pёrdorimin e substancave radioaktive? 
11. A janё siguruar ekrane mbrojtese ndaj radioaktivitetit ? 
12. A monitorohet ekspozimi i personelit ndaj radioaktivitetit? 
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SHTOJCA 1 

Ndihma e shpejtё 
 
 
Ndihma e shpejtё ёshtё aplikimi i kualifikuar i parimeve tё miratuara tё trajtimit mjekёsor nё 
kohёn dhe vendin ku ndodh njё aksident. Ajo ёshtё metodё e aprovuar e trajtimit tё njё tё 
plagosuri deri sa ai apo ajo tё çohet nёn kujdesin e njё mjeku pёr trajtimin pёrfundimtar tё 
plagёs. 
Pajisjet bazё tё ndihmёs sё shpejtё konsistojnё nё: njё kuti tё ndihmёs sё shpejtё, veshje 
mbrojtёse dhe pajisje mbrojtёse pёr personat qё japin ndihmёn e shpejtё si dhe pajisje pёr larjen 
e syve. 
 
 
Kutia e ndihmёs sё shpejtё 

 
Kutia e ndihmёs sё shpejtё duhet tё ndёrtohet prej materialesh qё ruajnё brendёsinё e saj nga 
pluhuri dhe lagёshtia. Ajo duhet tё mbahet nё njё vend tё dukshёm dhe tё gjendet lehtё. Me 
marrёveshje ndёrkombёtare, kutia e ndihmёs sё shpejtё identifikohet nga njё kryq i bardhe nё njё 
fushe tё gjelbёr. 
 Kutia e ndihmёs sё shpejtё duhet tё pёrmbajё: 
 

1. Fletёn e instruksionit me udhёzimet e pёrgjithshme 
2. Veshje tё madhesive tё ndryshme tё paketuara veç e veç, nё qese sterile, tё mbyllura me 

ngjitёs 
3. Tamponё sterilё pёr sytё me fasho ngjitёse 
4. Bandazhe trekёndore 
5. Mbulesa sterile pёr plagёt 
6. Kapёse sterile 
7. Njё pёrzgjedhje fashash sterile pa medikamente pёr plagёt  
8. Njё manual tё autorizuar tё ndihmёs sё shpejtё psh. njё botim tё Kryqit tё Kuq 

Ndёrkombёtar 
 
Pajisjet mbrojtёse pёr personat qё japin ndihmёn e shpejtё pёrfshijnё: 
 

1. Pipetë pёr frymёmarrjen gojё mё gojё 
2. Doreza dhe mjete te tjera mbrojtёse pёr ekspozimin ndaj gjakut1 dhe 
3. Kit pёr pastrimin e gjakderdhjeve (shiko Kapitullin 14 tё manualit). 

 
Duhet gjithashtu tё jenё gati pajisjet pёr larjen e syve dhe stafi i trajnuar pёr pёrdorimin korrekt 
tё tyre. 
________________________ 
1 Garner JS, Hospital Infection Control Practices Advisory Committee. Guideline for isolation precautions 
in hospitals. American Journal of Infection Control, 1996, 24:24–52, (http://www.cdc.gov/ncidod/hip/isolat/isolat.htm). 
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SHTOJCA 2 

Imunizimi i personelit 
 
 
 
 
Risku nё punёn me agjentё tё veçantё duhet tё diskutohet tёrёsisht dhe individualisht me 
kёrkuesit. Mundёsitё lokale, forma e liçensimit dhe pёrdorimi i vaksinave tё mundshme dhe/ose 
barnave terapeutike (p.sh. trajtimi me antibiotikё), nё rastet e ekspozimit duhet tё vlerёsohen 
para se tё fillojё puna me kёta agjentё. Disa punonjёs mund tё kenё imunitet tё fituar nga 
vaksinimet apo infeksionet e mёparёshme.  

Nёse njё vaksinё e veçantё ose toxoid ёshtё liçensuar dhe ёshtё nё dispozicion nё shkallё 
lokale, ajo mund tё ofrohet pas njё vlerёsimi tё riskut ndaj një ekspozimi tё mundshёm dhe tё 
gjendjes klinike tё individёve qё do tё vaksinohen. 
 Duhet tё krijohen lehtёsira pёr menaxhimin e rasteve klinike specifike, rezultat i 
infeksioneve aksidentale. 
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SHTOJCA 3 

Qёndrat e bashkёpunimit të OBSH nё fushën 
e biosigurisë 
 
 
 
 
Informacionet pёr mundёsinё e kurseve tё trajnimit, ndihmave dhe materialeve, mund tё 
pёrftohen duke i shkruar tё poshtёshënuarve: 
 
• Biosafety programme, Department of Communicable Disease Surveillance and 
Response, World Health Organization, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland 
(http://www.who.int/csr/). 
 
• WHO Collaborating Centre for Biological Safety, Swedish Institute for Infectious 
Disease Control, Nobels Väg 18, S-171 82 Solna, Sweden 
(http://www.smittskyddsinstitutet.se/English/english.htm). 
 
• WHO Collaborating Centre on Biosafety Technology and Consultative Services, 
Office of Laboratory Security, Health Canada, 100 Colonnade Road, Loc.: 6201A, 
Ottawa, Ontario, Canada K1A 0K9 (http://www.hc-sc.gc.ca/pphb-dgspsp/ols-bsl). 
 
• WHO Collaborating Centre for Applied Biosafety Programmes and Training, 
Office of Health and Safety, Centers for Disease Control and Prevention, 1600 Clifton 
Road, Mailstop F05, Atlanta, GA 30333, USA (http://www.cdc.gov/). 
 
• WHO Collaborating Centre for Applied Biosafety Programmes and Research, 
Division of Occupational Health and Safety, Office of Research Services, National 
Institutes of Health, Department of Health and Human Services, 13/3K04 
13 South Drive MSC 5760, Bethesda, MD 20892-5760, USA (http://www.nih.gov/). 
 
• WHO Collaborating Centre for Biosafety, Victorian Infectious Diseases Reference 
Laboratory, 10 Wreckyn St, Nth Melbourne, Victoria 3051, Australia. Postal address: 
Locked Bag 815, PO Carlton Sth, Victoria 3053, Australia (http://www. 
vidrl.org.au/). 
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SHTOJCA 4 

Siguria mikrobiologjike e pajisjeve  
 
 
 
 
Gjatё pёrdorimit, disa pёrbёrёs tё pajisjeve mund tё krijojnё rreziqe mikrobiologjike. Pёrberёs 
tё tjerё janë paracaktuar pёr tё parandaluar apo reduktuar rreziqet biologjike (Shiko Kapitullin 11 
tё manualit). 
 
Pajisjet qё mund të paraqesin rrezikshmëri 
Në Tabelën A4-1 renditen pajisjet dhe veprimet qё mund tё përbëjnё rrezikshmëri si dhe 
këshillohet se si mund tё eleminohen apo reduktohen rrezikshmëritë. 
 
Table A4-1. Table A4-1. Pajisje dhe veprime qё mund të krijojnё rrezikshmëri  

 
PAJISJA                 RREZIKSHMЁRIA       SI TЁ ELEMINOHET APO REDUKTOHET RREZIKSHMЁRIA 
 

Age                             Inokulim aksidental,   • Tё mos rivihen gjilpёrat 
Hipodermike              aerosole ose derdhje   • Tё pёrdoren gjilpёra me bllokim  
        i cili parandalon ndarjen e ages nga 

     shiringa ose të pёrdoret njё tip një 
  përdorimsh ku agia ёshtё pjesё       
  integrale e tёrёsisё sё shiringёs. 

      • Tё pёrdoren teknika tё mira  
        laboratorike, si p.sh.: 

   - tё mbushet me kujdes shiringa pёr  
   tё zvogёluar flluskat e ajrit dhe 

      shkumёzimin e inokulit 
             - tё ndalohet pёrdorimi i shiringave  
             për përzierjen e lёngjeve infekte;  

      nёse duhet të pёrdoren, sigurohuni qё  
     maja e shiringёs tё jetё vendosur nёn  
     sipёrfaqen e fluidit nё enё dhe tё 
     ndalohet pёrdorimi i forcёs së tepёrt. 

   - tё mbёshtillet agia dhe tё hiqet me  
      njё tampon pambuku tё njomur me 
      dezinfektant tё pёrshtatshёm para se  
      tё flaket nё njё  
      shishe me tapë kauçuku. 

      - tё nxirret vertikalisht jashtё  
      shiringës lëngu i tepёrt dhe flluskat e  
      ajrit nё njё tampon 
      pambuku tё njomur me dezinfektant  
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PAJISJA                 RREZIKSHMЁRIA       SI TЁ ELEMINOHET APO REDUKTOHET RREZIKSHMЁRIA 

 
tё pёrshtatshёm ose nё njё enё tё vogёl  
me pambuk. 

     • Tё pёrdoret kapё biologjike e sigurtё pёr të 
       gjitha manipulimet me materiale infekte. 

    • Tё kufizohen kafshёt kur kёto janё  
      inokuluar. Tё pёrdoren age tё hapura apo 

       pipёza pёr inokulimet intranazale apo  
       orale. Tё pёrdoret kapё biologjike e sigurtё. 

    • Pas pёrdorimit, tё autoklavohen dhe tё  
      sigurohen mbetjet.  

 
Centrifugat                 Aerosole, spёrkatje  • Tё pёrdoren kupa ose rotorё tё mbyllur                                   
                                   Thyerje tubash     mirё. Tё hapen kupat apo rotori nё njё 
       kapё biologjike tё sigurtё ose pasi 
       aerosolet tё kenё rёnё (30 min).   
 
Ultra- centrifugat       Aerosole,  spёrkatje  • Tё instalohet filtёr HEPA ndёrmjet  
                                   Thyerje tubash     centrifugёs dhe pompёs sё vakuumit.  

     • Tё mbahet njё bllok shёnimesh pёr orёt e  
       punёs sё çdo rotori dhe njё program  
       parashikues pёr mirёmbajtjen nё mёnyrё  

       qё tё parandalohet rreziku i avarive  
       mekanike. 
     • Tё ngarkohen dhe shkarkohen kupat dhe  
       rotorёt në njё kapё tё sigurtë. 

 
Enёt  anaerobe      Shpёrthim, pёrhapje  • Tё sigurohet integriteti i kapsulёs  
                                   e materialeve infekte    pёrcjellёse  rreth katalizatorit. 
 
Desikatorёt                 Shpёrthim, pёrhapje  • Tё vendosen nё njё kosh teli tё 
                                   copash qelqi dhe     qёndrueshёm. 
                                   materialesh infekte 
 
Homogjenizatorё        Aerosole, rrjedhje  • Tё punohet dhe tё hapet pajisja nё njё kapё 
Mullinjtë e indeve      dhe thyerje tё enёve    tё sigurtё biologjike. 
     • Tё pёrdoren modele speciale qё  
       parandalojnё rrjedhjet nga kushinetat e  
       rotorit dhe unazat o- të rondeleve. 

     • Tё pritet 30 min para se tё hapen enёt me  
       pёrzierjet, në mënyrë qё tё bien aerosolet. 
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PAJISJA                 RREZIKSHMЁRIA       SI TЁ ELEMINOHET APO REDUKTOHET RREZIKSHMЁRIA 

 
       Tё ftohen qё tё kondensohen aerosolet.  
     • Nёse pёrdoren mullinj manualё pёr indet,      
       tё zhytet tubi nё njё shtupё me material  
       thithës. 
 
Sonikatorё                  Aerosole, dёgjim  • Tё punohet dhe tё hapen pajisjet nё njё 
Larёs                          i dobёt, dermatit    kapё tё sigurtё biologjike ose nё njё vend 
Tejzanorë       të izoluar. 
     • Tё sigurohet izolim pёr tu mbrojtur nga  
       subharmonikat.    
     • Tё vishen doreza pёr tё mbrojtur lёkurёn  

       nga efekti  kimik i detergjentёve. 
 
Përzierës                    Aerosole,  spёrkatje  • Tё punohet në kapë të sigurtë biologjike  
kulturash, përzierës   derdhje      ose në një vend tё caktuar enkas. 
Tundës     • Nëse është e nevojshme, tё përdoret shishe 
       kulture me kapak të filetuar, me grykë të 

       pajisur me filtër mbrojtës dhe të siguruar  
       mirë. 

 
Ngrirës-tharës            Aerosole dhe infektim  • Tё përdoren konektorët o-unazë për të  
(liofilizatorë)              nga kontakti direkt    vulosur gjithë bllokun. 

     • Tё përdoren filtrat e ajrit për të mbrojtur  
        linjat e vakuumit. 
     • Tё përdoret një metodë e kënaqshme  
       dezinfektimi, p.sh. kimike. 
     • Tё sigurohet një thithës lagështie për 
       metalet dhe një kondensues avujsh. 
     • Tё inspektohen me kujdes tё gjitha enët e   
       vakumit prej qelqi për krisje në sipërfaqe. 
       Te përdoren vetëm qelqurina të  
       paracaktuara për të punuar me vakuum. 

 
Banjo uji                   Rritja e mikroorganizmave • Tё sigurohet pastrim dhe dizinfektim i 
                                 Azidet e natriumit formojnë   rregullt. 
                                 me disa metale komponime • Tё mos përdoret azid natriumi për të 
                                 plasëse.       parandaluar rritjen e organizmave. 
 
 
Përveç rrezikshmërive mikrobiologjike, duhet të parashikohen dhe të parandalohen 
rrezikshmëritë e lidhura me sigurinë e pajisjeve. Tabela A4-2 rendit shёmbuj e disa shkaqeve për 
aksidente. 
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Tabela A4-2. Shkaqet e zakonshme të aksidenteve të lidhura me pajisjet 

 
AKSIDENTI  SHKAKU I AKSIDENTIT    REDUKTIMI APO  
       ELEMINIMI I RREZIKSHMЁRISЁ 

 

Gabime në projektim  

ose ndërtim 
Tela korenti në   Pamundësia e ndërprerjes së  • Përputhje me standartet                
inkubatorë                               temperaturës së lartё      kombëtare 
 
Shok elektrik   Gabim në sigurimin e  
   tokëzimeve 
 
Përdorim i gabuar 
Aksidente të centrifugёs   Avari në balancimin e   • Të trajnohet dhe mbikqyret 
                                                kupave në rotorët e jashtëm    personeli. 
 
Shpërthim i inkubatorёve   Përdorim jokorrekt i gazit.  • Të trajnohet dhe mbikqyret 
anaerobë         personeli. 
 
Përshtatje e gabuar 
Shpërthim në enët e   Transport i papërshtatshëm  • Të përdoren pajisje  
vakumit    i azotit të lëngshëm.     speciale. 
 
Shpërthim në   Kimikat i rrezikshëm i  • Të ruhen solventët me pikë 
Frigoriferin   pavendosur në kontenierin    ndezje të ulët dhe ekstraktet 
Domestic-type   e mbrojtur nga shkёndijat    vetëm në frigoriferë apo  
                                 që shkaktojnë shpërthim,    kapa të sigurta ndaj 
   p.sh. eteri dietilik që rrjedh    shkëndijave që shkaktojnë 
   nga kapaku      shpërthim. 
 
 
Mangësi në mirëmbajtjen (shёrbimin) 

e duhur 
 
Flakë në fotometër   Montim jokorrekt i përbërësve • Të trajnohet dhe mbikqyret 
   gjatë shërbimit të mirёmbajtjes   personeli. 
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SHTOJCA 5 

Substancat kimike: rrezikshmëritë dhe masat 
 
 
 
 
Ky aneks rendit informacionet bazë në lidhje me sigurinë dhe shëndetin, të dhënat dhe masat e 
duhura të sigurisë për një numër kimikatesh që gjenden në laboratorët e kujdesit shëndetsor dhe 
në ata kërkimorë. Lista nuk është ezauruar plotësisht dhe mungesa e ndonjë kimikati të veçantë 
nuk do të thotë se ai nuk është i rrezikshëm. Të gjitha kimikatet laboratorike duhet të trajtohen 
me kujdes dhe në menyrë të tillë që ekspozimi ndaj tyre të jetë sa më i vogël. 
  



Tabela A5-1. Kimikatet: rrezikshmëria dhe masat paraprake 
 
KIMIKATI        KARAKTERISTIKAT   RREZIQET PЁR  RREZIK ZJARRI     MASAT  KIMIKATET      RREZIQE  
                                    FIZIKE   SHËNDETIN    MBROJTЁSE              E PAPAJTUESHEM     TЁ TJERA 
 
Acetaldehid         Lёng pa ngjyrё ose gaz me  Irritime tё lehta tё syve dhe Tepёr i ndezshёm; Ndalohet: flaka e zbuluar, Mund tё formojnё perokside  
CH2CHO             erё shpuese frutash   të aparatit tё frymёmarrjes. pёrzierja avull/ajёr shkёndijat, duhani,  plasёse me ajrin. Mund tё  
                            p.sh. -121ºC   Efekte nё sistemin nervor ёshtё eksplozive; kontakti me sipёrfaqet  polimerizohet nёn influencёn  
                            p. v. 21 ºC   qёndror, aparatin e  pika e ndezjes -39ºC e nxehta. Tё ruhet nё  e acideve, materialeve alkalinё, 
   frymёmarrjes dhe veshka. gama e ndezjes kontenierё tё mbyllur  nё prani tё gjurmёve tё metaleve. 
   Kancerogjen i mundshёm  4-57%  hermetikisht jo  nё  Agjent i fortё reduktues, vepron 
        prani tё oksiduesve; tё  fort me oksiduesit, me substanca  
        ruhet vetёm nёse ёshtё tё ndryshme organike, halogjenё, 
        i stabilizuar. Tё ruhet nё acid sulfurik dhe amina. 
        dollape me shkarkim  
        tё plotё dhe me ajrim tё 
        mirё. Rekomandohen  
        doreza gome, syze sigurie  
        dhe mbrojtje respiratore. 
 
Acid acetik           Lёng pa ngjyrё me erё   Korroziv; shkakton  I ndezshёm;  Te mos thithen avuj.  Vepron fuqishëm dhe me plasje  
CH3CO2H             shpuese   djegie tё rёnda; avuj irritues. pika e ndezjes 40ºC  Nё rast kontakti  me  me oksiduesit. 
                              p.sh 17ºC   Efektet mund tё jenё   gama e ndezjes sytё të shpёlahen menjёherё 
                              p.v. 118 ºC   të vonuara   5.4-16%  me ujё dhe të ndiqen  
        kёshillat e mjekut. 
        Rekomandohen 
        doreza nitrili, dhe  
        mbrojtёse tё syve.  
          
Anhidrid              Lёng pa ngjyrё me erё   Irritime tё rёnda tё syve dhe I ndezshёm; çliron Ndalohet: flaka e zbuluar, Vepron fort me ujin e vluar, 
acetik                   tё fortё   veprim korroziv. Efektet mund gaze toksike shkёndijat,  duhani  alkoolet, aminat, bazat e forta  
                            p.sh. -73ºC   tё jenё tё vonuara.  nga djegia  Të parandalohet kontakti dhe shumё komponime tё tjera. 
                            p.v. 139ºC      pika e ndezjes 49ºC me sytё dhe lёkurёn.  Nё prani tё ujit vepron me   
      gama e ndezjes    shumё metale. 
      2.7-10.3%         
 
Aceton                Lёng pa ngjyrё volatil   Irritime tё lehta tё syve, Tepёr i ndezshёm; Tё ruhen kontenierёt nё Vepron fort me oksiduesit Kontenierёt me fund  
CH2COCH3        me erё tё ёmbёl   hundës dhe grykёs  pika e ndezjes -18ºC vende tё ajrisura mirё ; (p.sh. me acidin nitrik  tё gjerё tё vendosur  
                            p.sh. -95ºC   Thithja mund tё shkaktojё kufijtё e plasjes Tё mbahet larg nga burimet dhe kromik) dhe kloroformin në tokë pёr tё  
                            p.v. 56ºC   marrje mendsh, narkozë 2.2-12.8%  qё shkaktojnё ndezje.  nё prani tё bazave.  parandaluar 
   dhe komë.     Të mos thithen avuj  I papajtueshëm me acidin elektricitetin statik 
        Tё pёrdoret mbrojtje pёr  sulfurik tё pёrqёndruar dhe  
        frymёmarrjen; dhe sytё. pёrzierjet e acidit nitrik. 
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KIMIKATI        KARAKTERISTIKAT   RREZIQET PЁR  RREZIK ZJARRI     MASAT  KIMIKATET      RREZIQE  
                                    FIZIKE   SHËNDETIN    MBROJTЁSE              E PAPAJTUESHEM     TЁ TJERA 
 
 
Acetonitril           Lёng pa ngjyrё   Irriton rrugёt e frymёmarrjes, Tepёr i ndezshёm; Ndalohet: flaka e zbuluar, Vepron fort me acidet 
CH3CN                aromatik;   sytё, lёkurёn.  pika e ndezjes shkёndijat,  duhani  dhe bazat duke prodhuar 
                             p.sh. -46ºC   Ekspozimi mund tё rezultojё -12.8ºC, kufijtё kontakti me oksidantё. avuj toksike. Vepron me 
                             p.v. 82ºC   në konvulsione, tё fikёt, e plasjes 3.0-16% Të pёrdoret vetёm nё  oksidantё tё fortё.Vepron me 
   helmim nga cianidet.    nё hapësira ku nuk ka  disa lloje materialesh plastike  ,  
        burime ndezёse. Të ruhen dhe gome. Dekompozohet    
       nё kontenierё tё mbyllur gjatё djegies duke prodhuar 
        mirё, veç nga oksiduesit. cianur hidrogjeni dhe okside azoti 
        Të punohet me ajrim tё  
        mirё. Të shmanget kontakti 
        me sytё, lёkurёn dhe  
        membranat e mukozave. 
        Të përdoren maska respiratore 
        dhe doreza gome. 
 
Acetilen             Gaz pa ngjyrё me   Asfiksues i thjeshtё;  Tepёr i ndezshёm; Të pёrdoren doreza izoluese Agjent i fortё reduktues 
HC≡CH              erё tё lehtё  eteri   nё kontakt me lёkurёn  shkalla e ndezjes pёr mbrojtjen e lёkurёs vepron fort me oksidantёt 
                           ose hudhre;   shkakton morth.  2.5-100%  dhe syze ose ekran  dhe me fluorin e klorin 
                           transpotohet nёn presion        mbrojtёs. Ndalohet flaka, nёn influencёn e dritёs. 
                           i tretur nё aceton;        shkёndijat, duhani . Vepron me bakrin, argjendin,  
                            p.sh.– 81 ºC        Të punohet me sistem  mёrkurin ose me kripёrat e tyre, 
                            p.v. - 84ºC        ajrimi me shkarkim lokal, duke formuar komponime  
        me pajisje elektrike dhe të ndjeshme ndaj goditjeve 
        ndriçimi tё mbrojtura nga 
        shpёrthimi. 
 
 
Akroleinё           Lёng pa ngjyrё ose    Lotim. Nё nivele tё larta Tepёr i ndezshёm Të parandalohet kontakti  Oksiduesit, acidet, bazat, amoniaku 
CH2=CHCHO    i verdhe me erё tё   ekspozimi shkaktojnё irritime pika e ndezjes -26ºC me lёkurёn dhe sytё. Të aminat. Polimerizohen lehtё po  
                           pakёndshme shpuese   respiratore tё renda; edema kufijtё e plasjes punohet në kape kimike tё mos inhibohen zakonisht  
                           p.sh. – 87 ºC   tё mushkerive. Efektet mund 2.8-31%  ose me ajrim tё mirё.  nga hidrokinonet. Me kohё mund 
                           p.v.  53º C   tё jenё tё vonuara.       tё formojё perokside të ndjeshme ndaj goditjeve 
 
 
 
Solucion              Lёng pa ngjyrё   Korroziv pёr sytё, lёkurёn, Si gaz amoni; Të ruhet kontenierёt tё mbyllur  Vepron fort me metalet e rёnda 
Amonjaku           me erё shpuese   sistemin e frymёmarrjes shkalla e ndezjes mirë. Nё rast kontakti me si mёrkuri dhe kripёrat e tij 
(hidroksid           nё gjendje tё gaztё:   nëse gёlltitet; edema  15-28%  sytё, të lahen menjёhere dhe duke formuar produkte eksplozive. 
amoni)                p.sh. –78 ºC   tё mushkrive nё nivele   të ndiqen kёshillat e mjekut. 
                           p.v.  33º C   tё larta ekspozimi ndaj   Të punohet nё kapё kimike.  
                           solucion 25%:   gazeve apo avujve.    Të vishen doreza gome apo 
                            p.sh  -58º C        plastike dhe syze pёr mbrojtje  
                            p.v.  38º C        kimike. 
                           Pёrzihet me ujin 
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KIMIKATI        KARAKTERISTIKAT   RREZIQET PЁR  RREZIK ZJARRI     MASAT  KIMIKATET      RREZIQE  
                                    FIZIKE   SHËNDETIN    MBROJTЁSE              E PAPAJTUESHEM     TЁ TJERA 
 
Anilin              Lёng vajor pa ngjyrё   Cianozë si pasojё e  I djegshëm  Të ruhet nё kontenierё Oksiduesit e fortё 
C6H5NH2          nё kafe me erё tё   metahemoglobinemisё pika e ndezjes 70ºC tё mbyllur mirë veç nga Acidet e fortё. 
                         ngjashme me aminat;   Irritim tё syve dhe lёkurёs. Kufiri i plasjes oksiduesit.Të parandalohet 
                         p. sh. -6º C   Mund tё pёrthithet nga 1.2-11%  kontakti me sytё dhe  
                         p.v. 185º C   lёkura; ekspozimi i gjatё   lёkurёn. Të punohet me  
   apo i pёrsёritur mund tё rrise   ajrim lokal ose me mbrojtёse   
   ndjeshmёrinё.    respiratore, me doreza  
        mbrojtёse me veshje dhe  
        ekran mbrojtёs.   
 
Auramin              Petёza tё verdha   I dёmshёm nёse gёlltitet,   Të ndalohet kontakti me Agjentёt e fortё 
4,4’- Karbono-    ose puder;   thithet apo nё kontakt    lёkurёn si dhe thithja e oksidues. 
Imidoilbis            p. sh.136º C;   me lёkurёn. Mund tё    pluhurit.. Të vishen doreza  
(N,N-dimetil-      i patretshёm nё ujё   shkaktojё irritime tё    gome apo plastike , syze  
Benzenaminë)   syve ose lёkurёs.    pёr mbrojtje kimike. Të  
   Kancerogjen i mundshёm   punohet nё kapё kimike  
        ose të vishet  maskё  
        respiratore kundёr pluhurit. 
 
Benzen                 Lёng pa ngjyrё   Gёltitja e avujve shkakton Tepёr i ndezshem Të ruhen kontenierёt nё Mund tё veproje fort me 
C6H6                    i avullueshёm   efekte nё sistemin nervor pika e ndezjes -11ºC vende tё ajrosura mirё dhe oksiduesit pёrfshi 
                            me aromё   qёndror qё kanё pasojё kufiri i ndezjes larg shkaktarёve tё zjarrit. acidin kromik, kaliumin, 
                            karakteristike;   marrje mendsh dhe dhimbje 1.2-11%  Tё punohet nё kapё kimike. permanganatin dhe  
                            p. sh.  6 º C   koke. Nё pёrqёndrime tё larta   ёose kapё mё ajrisjen e oksigjenin e lёngёt. 
                            p.v.  80º C   shkaktojnё tё fiket dhe vdekje.   pёrshtatshme. Të vishen  
   Rrezik pёr anemi aplastike,   mbrojtёse sysh dhe doreza  
   leucemi, dёmtime tё melçise   nitrili ose PVC. Të  
   Në rast ekspozimi tё gjatё ose   parandalohet formimi 
   kronik. Mund tё pёrthithet    i ngarkesave elektrike  
   nga lёkura.     nёpёrmjet tokёzimit.. 
 
Benzidinё             Pudёr e verdhё   Mund tё pёrthithet nёpёrmjet I djegshёm , të  Të shmanget çdo ekspozim. Nё shume vende,  
1,1’ – Bifenil-      e ndritshme;   lёkurёs. Mund tё shkaktojё mbahet larg avujve Vish mbrojtёse sysh dhe pёrdorimi ёshtё 
4,4’ –diaminё       p.sh. 128 º C   kancer tё fshikёzes sё urinёs. toksikë (gazeve) tё lёkure. Të punohet nё  i ndaluar ose i  
                             p.v. 400º C   Të shmanget çdo ekspozim. çliruar nё flakё. kapё kimike me  kontrolluar ligjёrisht. 
                             lehtёsisht i tretshёm        shkarkim ajri. 
                             nё ujё por shumё  
                             i tretshёm nё acide 
                             dhe tretёs organike. 
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Brom                     Lёng me ngjyrё   Korroziv. Avujt janё  I padjegshёm por Të pёrdoren nё sistem  Oksidant i fortё. Vepron Vepron me  
Br2                                       tё kuqёrremtё,   korrozive pёr sytё dhe  nxit djegien e tё mbyllur dhe me ajrim. fort me materiale tё  disa forma  
                              tymues me erё tё   traktin e frymёmarrjes; substancave të tjera. Të vishen doreza  dhe  djegshme, pёrbёrjet organike plastike dhe  
                              mprehtё;   gёlltitja mund tё shkaktojё Shumё reaksione veshje mbrojtёse,  dhe fosforin.  gomen.  
                              p.sh. -7.2º C   edemё tё mushkёrive dhe mund tё shkaktojnё syze tё sigurta dhe ekran    Vepron fort  
                              p.v. 58.8º C   efekte nё sistemin nervor zjarr ose shpёrthim. mbrojtёs reduktues     me amonin e  
   qёndror. Kontakti me sytë Nxehja mund tё  ose mbrojtёse sysh     lёngёt,  
   mund tё shkaktoje mjegullim shkaktojё rritje tё tё kombinuar me      oksidantёt, . 
   tё pamjes, skuqje, dhimbje, presionit me rrezik mbrojtje respiratore.      metalet,  
   djegie të rënda të indeve pёr zjarr         veshjet 
 
Dioksid Karboni     I bardhe, i tejdukshёm,   Rrezik pёr asfiksi    Të vishen doreza mbrojtёse Metalet alkalinё, bazat e forta. 
(”akull i thatё”)      solid nё -79º C;   nё vende tё mbyllura    izoluese. Të ruhet vetёm  
CO2                        sublimohet nё gaz nё   ose tё ajrisura pak;     nё dhoma apo vende tё 
                              temperaturёn e ambjentit  kontakti me     ajrisura dhe nё kontenierё 
    “ akullin e thatё”    tё hapur. 
   shkakton morth 
 
Tetraklorur          Lёng pa ngjyrё me erё   Mund tё thithet nёpёrmjet I padjegshёm Të shmangen tё gjitha  Nё kontakt me sipёrfaqёt e 
Karboni                 karakteristike tё ngjashme lёkurёs; mund tё shkaktoje Shkakton irritime kontaktet. Të punohet  nxehta apo me flakё, 
CCl4                                   me eterin   dermatitis gjatё ekspozimit tymra toksike ose me ajrim, shkarkim lokal dekompozohet duke formuar 
                             p.sh. -23ºC   tё zgjatur. Irritim tё syve. gazra nga zjarri. ose mbrojtje respiratore. tymra, gaze toksike dhe 
                             p.v. 76.5º C   Mund tё shkaktoje dёmtime tё   Të pёrdoren doreza nitrili korrozive (klorur hidrogjeni 
   mёlçisё, veshkave si dhe   dhe veshje mbrojtёse,  klor, fosgjen). 
   shqetёsime tё sistemit nervor   ekran mbrojtёs ose   Vepron me disa metale si 
   qёndror qё sjellin si pasoje   mbrojtёse tё syve nё  alumini, magnezi, zinku. 
   tё vjella, dhimbje koke, errёsim   kombinim me  mbrojtjen 
   tё arёsyes, humbje oreksi dhe   respiratore. 
   gjendje gjumi. 
   Kancerogjen tek kafshёt    
                
Klor                      Gaz i verdhё nё jeshil   Korroziv pёr sytё, lёkurёn I padjegshёm por Të punohet  nё sistem  I tretur nё uje ёshtё acid Vepron me  
Cl2                                       me ere shpuese;   dhe aparatin e frymёmarrjes nxit djegien e tё mbyllur dhe me ajrim. i fortё, vepron fort me bazat shumё 
                             p.sh. -101ºC   Gёlltitja e gazit mund tё substancave tё Të vishen  doreza  dhe me shumё pёrbёrje, Metale nё  
                             p.v. -34ºC   shkaktojё pneumoni dhe tjera.  izoluese ndaj tё ftohtit, organike si acetilenin,  prani tё  
  edemё tё mushkёrive qё sjell   veshje mbrojtёse, syze butadienin, benzenin dhe ujit. Vepron  
  si pasojё sindromin RADS   sigurie ose mbrojtëse  fraksionet e tjera tё naftёs, megomёn  
  (reactive airways dysfunction   tё syve tё kombinuara  amonjakun, hidrogjenin, shtresat 
   syndrome).    me mbrojtje respiratore. karbitin e natriumit,  materiale 
   Avullimi i shpejtё i lёngut       terpentinё, duke shkaktuar plastike 
   mund tё shkaktojё morth.      zjarr dhe rrezik plasje.  veshjet 
   Ekspozimi i zgjatur mund tё           
   çojё nё vdekje. Efektet mund 
   tё jenё tё vonuara;  
   Rekomandohet mbikqyrje 
   mjekësore. 
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Dioksid klori        Gaz i verdhё nё tё kuq   Irritime tё rёnda tё syve, I padjegshёm por Të punohet nё sistem  Oxidant i fortё; vepron fort 
ClO2                                  ose lёng i kuq nё kafe   lёkurёs dhe aparatit tё  nxit djegien e  tё mbyllur dhe me ajrim. me materialet e djegshme 
                             p.sh. -59ºC   frymёmarrjes;   substancave tё Të vishen  doreza, syze dhe reduktuese. Vepron fort 
                             p.v. 10ºC   thithja e gazit mund tё  tjera; gjatё  dhe veshje mbrojtёse  me fosforin, hidroksidin e 
   shkaktojё edemё tё  ekspozimit  nё tё kombinuara me  kaliumit, squfurin, amonin, 
   mushkёrive . Efektet  rrezet e diellit mund mbrojtje respiratore.  metanin, fosfinёn dhe sulfitёt  
   mund tё jenё tё vonuara;  tё shpёrthejё duke    e hidrogjenit. 
   Rekomandohet mbikqyrje çliruar nxehtёsi, 
   mjekёsore.   ose shkёndija        
 
 
Kloroform           Lёng pa ngjyrёi avullueshёm I dёmshёm nёse thithet,    Të përdoret veshje  Bazat e forta; disa metale si Nёse nxehet  
CHCl3                  me erё karakteristike;   gёlltitёt apo bie nё kontakt   mbrojtёse, doreza nitrili alumini ose magneziumi, deri nё  
                            p.sh. -63ºC   me lёkurёn; irriton lёkurёn.   dhe mbrojtёse sysh.  zinku pluhur, oksiduesit shpёrbёrje,.  
                            p.v. 61ºC;   Mund tё shkaktojё efekte   Tё punohet nё kapё kimike. e fortё.   formon gazin  
                            lehtёsisht i tretshёm nё ujё  nё mёlçi, veshka dhe sistemin         fosgjen  
                               nervor qёndror duke sjellё si         Vepron  
   pasojё tё pёrziera, dhimbje         me  

   koke, zverdhje, humbje oreksi          materialet  
  dhe gjёndje gjumi.           plastike dhe  
              gomёn. 

 
Acid kromik          Grimca ose pudёr me ngjyrё Irriton sytё, lёkurёn dhe Mbi 250ºC  Të parandalohet  kontakti Nё solucione ujore ёshtё 
CrO3                       tё kuqe tё errёt, pa erё    sistemin e frymёmarrjes. shpёrbёhet nё me lёkurёn dhe sytё  acid i fortё qё vepron me 
Oksid kromi VI     shpesh  tё pёrdorura nё   Kontaktet e vazhdueshme oksid kromik dhe Të shmanget thithja e   bazat. Eshtë korroziv. 
                               solucione ujore;   ose tё zgjatura mund tё oksigjen me pluhurit tё imёt apo e  Oksidues i fortё. Vepron  
                               p.sh. 197ºC   shkaktojnё dermatit, ulçёra, rrezikshmёri tё avujve.   me lёndёt e djegshme, 
   ndjeshmёri tё lёkurёs.  lartё pёr tё  Të punohet  me ajrim,  materialet organike apo  
   Thithja mund tё shkaktojё shkaktuar zjarr. shkarkim lokal apo  materiale tё tjera tё   
   reaksione tё ngjashme me Shumё reaksione mbrojtje respiratore.  oksidueshme (letёr, dru,  
   astmёn.   mund tё pёrbёjnё    sulfur alumini, plastike, etj.) 
   Mund tё shkaktojё birim tё  rrezik.     Korroziv pёr metalet 
   murit ndarёs tё hundёs.  
   Kancerogjen human. 
 
Baker                   I ngurtё, i kuqёrremtё   Thithja e tymit tё bakrit I djegshёm  Të punohet me shkarkim Me komponimet e acetilenit, 
Cu                        i ndritshёm, i petёzueshёm  mund tё shkaktojё ethet   lokal apo mbrojtje  azidet e oksideve tё etilenit 
                             pa erё; pluhur i kuq qё   e tymit tё metalit.    respiratore, doreza   dhe pёroksidet e hidrogjenit 
                            kthehet nё jeshil nё kontakt      dhe syze mbrojtёse.  formon pёrbërje të ndjeshme  
                             me lagёshtinё;           ndaj goditjeve. Vepron me  
                             p.sh. 1083ºC           oksidantё tё fortё si kloratёt,  
                             p.v. 2567ºC           bromatёt, dhe jodatёt, duke s 
           hkaktuar rrezik plasje.    
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Cianure Bromi     Kristale pa ngjyrё ose tё   Efeke tё rrezikshme pёr sytё, I padjegshёm Të punohet nё sistem tё Shpёrbёhet me nxehtёsi 
BrCN                    bardha me erё shpuese;   lёkurёn, sistemin e;  por me nxehtёsi mbyllur me ajrim.  dhe nё kontakt me acidet 
                              p.sh. 52ºC   frymёmarrjes Thithja e formon gaze Të vishen doreza dhe  duke prodhuar cianur 
                              p.v. 61ºC   avujve mund tё shkaktojё qё marrin flakё. veshje mbrojtёse,  hidrogjeni me toksicitete 
   edemё tё mushkrive qё sjell Gjatё djegies  ekran mbrojtёs   tё lartё dhe bromur hidrogjeni 
   konvulsione, tё fikёt, ndalim lёshon tymra për fytyrёn apo   korroziv. Vepron me oksidantё  
   tё frymёmarrjes dhe vdekje toksikё apo gaze. mbrojtёse tё syve nё   tё fortё.Vepron ngadalё me ujin  
        kombinim me mbrojtje  dhe lagёshtinё duke prodhuar 
        respiratore.  bromure hidrogjeni dhe cianure  
           hidrogjeni. Nё prani tё ujit  
           vepron me metalet. 
 
 
Citokalasinё        Pudёr e bardhё   Toksik nёse gёlltitet, thithet   Të shmanget kontakti  Agjent i fuqishem oksidues. 
(A-J)                    p.sh. varion   ose pёrthithet nёpёrmjet    me sytё, lёkurёn, 
   lёkurёs. Mund tё shkaktojё   veshjen; të vishen syze 
   keqformime kongenitale tek   mbrojtёse nga 
   fetusi.     kimikatёt dhe doreza  
        gome ose plastike. 
 
 
Eter Dietilik          Lёng pa ngjyrё, shumё i   Irritim tё syve dhe tё aparatit Shumё i ndezshёm Të ruhen kontenierёt nё  Nga ekspozimi nё ajer  dhe 
C2H5OC2H5          avullueshёm me erё tё   tё frymёmarrjes. Mund pika e ndezjes hapsira tё ajrisura mirё dritё mund tё formohet njё 
                             ёmbёl karakteristike;   tё prekё sistemin nervor -45ºC  larg shkaktarёve  peroksid plasёs. Mund tё 
                              p.sh. -116ºC   qёndror duke shkaktuar kufiri i ndezjes tё zjarrit; kontenierёt  veprojё fort me oksiduesit 
                              p.v. 34ºC   pёrgjumje dhe tё fikёt. 1.7-48%  të kenë tokёzim pёr tё  dhe halogjenёt. 
                             lehtёsisht i tretshёm nё ujё  Gёlltitjet e vazhdueshme   parandaluar shkarkimet 
   mund tё shkaktojnё drogim.   elektrike. Të punohet nё 
        kapa kimike. Të vishen 
        doreza nitrili pёr tё 
        parandaluar tharjen e lёkurёs. 
 
Dimetilaminё         Gaz i lёngshёm, i avullueshёm Irritim tё rёnde tё syve Shumё i ndezshёm Tё mbahet larg shkaktarёve Mund tё veprojё me oksiduesit, 
(CH3)2NH              pa ngjyrё me erё shpuese; dhe tё sitemit tё  pika e ndezjes -26ºC tё zjarrit; nё rast kontakti  mёrkurin. 
                              p.sh.  -93 ºC   frymёmarrjes; gёlltitja  kufiri i ndezjes me sytё të shpёlahen 
                              p.v.  7ºC   mund tё shkaktojё edemё 2.8 – 1.4%  menjёhere dhe të ndiqet 
                              pёrzihet me ujin.   tё mushkёrive. Avullimi Solucin me  kёshilla e mjekut. Të punohet 
                                   i shpejtё mund tё shkaktojё djegshmёri tё lartё; nё kapё kimike. Tё vishen 
   morth. Nё solucion ёshtё  pika e ndezjes -18ºC doreza nitrili dhe syze pёr 
   korroziv pёr sytё dhe    mbrojtje kimike. 
   lёkurёn.    
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2,4-Dinitro-             Pudёr kristalore me   Irritim tё syve dhe lёkurёs.    Të krijohet lagёshti pёr tё  Mund tё veprojё fuqishёm  
fenil-hidrazinё         ngjyrё portokalli    I rrezikshёm nёse thithet,    mёnjanuar rrezikun  me oksidues dhe reduktues. 
C6H3(NO2)2-            p.sh. 200ºC   gёlltitet apo nё kontakt me   e shpёrthimit. Të vishen   
NHNH2                   lehtёsisht i tretshёm    lёkurёn.     maska respiratore pёr  
1-Hidrazino-            nё ujё.        pluhurin, doreza gome 
2,4-dinitro-        ose plastike dhe syze pёr 
benzen        mbrojtje kimike. 
 
 
Dioksan                   Lёng pa ngjyrё me   Irritim tё rёndё tё syve dhe tё  Shumё i ndezshёm  Të punohet me ajrim,  Mund tё formojё perokside  
C4H8O2                   me erё karakteristike;   sitemit tё frymёmarrjes.  Ёshtё e mundur  shkarkim lokal. Ndalohet: eksplozive. Vepron fuqishёm 
Dioksid                    p.sh. 12ºC   Mund tё prekё sistemin nervor ndezja nё distancё; flaka e zbuluar, shkёndijat, me oksidantё tё fortё dhe acidet 
Dietileni                   p.v. 101ºC   qёndror duke sjelle si pasoje Si rezultat i derdhjes duhani, kontakti me  e fota tё pёrqёndruara. Vepron 
   dhimbje koke, tё pёrziera,  tundjes, etj., mund tё oksidantё tё fortё ose  me disa katalizatorё duke 
   kollё, dhembje gryke,  lindin shkarkime  sipërfaqe tё nxehta. Të prodhuar shpёrthim. Vepron 
   dhimbje barku, marrje  elektrostatike. mos pёrdoret ajёr  shumё me materialet plastike. 
   mendsh, pёrgjumje, tё vjella,   i kompresuar për ta  
   tё fikёt. Mund tё pёrthithet   mbushur, shkarkuar  
   nёpёrmjet lёkurёs. Dёmtim   ose trajtuar; pёrdor  
   tё veshkave dhe mёlçisё.   mjete qё nuk prodhojnё 
   Kancerogjen i mundshëm   shkёndija. Të përdoren 
   tek njerёzit     veshje dhe doreza  
        mbrojtёse, ekran mbrojtёs 
        pёr fytyren ose mbrojtёse 
        tё syve nё kombinim me 
        mbrojtje respiratore. 
 
Etanol                      Lёng pa ngjyrё    I rreziksёm nёse gelltitet Shumё i ndezshёm Të mbahen kontenierёt Vepron fuqishëm me oksiduesit 
CH3CH2OH           i avullueshёm me erё   Irriton sytё. Mund tё prekё pika e ndezjes 12ºC të mbyllur fort, larg  e fortё 
                                tё lehtё  karakteristike;   sistemin nervor qёndror. Kufijtё e ndezjes shkaktarёve tё zjarrit. 
                                p.sh. -117ºC      3 – 19%  
                                 p.v.  101ºC 
                                 pёrzihet me ujin 
 
Etanolaminё             Lёng viskoz pa    Korroziv pёr sytё, sistemin e Pika e ndezjes 85ºC Të vishen doreza gome Vepron fuqishëm me oksiduesit 
H2NCH2CH2OH      ngjyrё, i paavullueshёm  frymёmarrjes dhe lёkurёn.   ose plastike dhe mbrojtёse e fortë. 
2-Amino-etanol       me erё amonjaku;   Mund tё shkaktojё ndjeshmёri   pёr sytё. 
                                 p.sh. 10ºC   tё lёkurёs. 
                                 p.v.  171ºC 
                                 pёrzihet me ujin 
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Solucion                  Lёng pa ngjyrё me erё   Irritim i rёndё i syve , lёkurёs Pika e ndezjes 50ºC Të përdoren veshje  Mund tё veprojё fuqishёm Solucioni i 
Formaldehide          shpuese;   dhe sistemit tё frymёmarrjes;   mbrojtёse si pёrparese  me oksiduesit, nitrometanin pёrqёndruar i 
(37-41%                  p.v.  171ºC     ekspozimet e zgjatura ndaj   plastike, doreza gome  duke prodhuar produkte  formaldehidёs 
formaldehide           pёrzihet me ujin   avujve mund tё shkaktojnё   apo plastike dhe syze  plasёse; me acidin klorhidrik turbullohet nёse ruhet  
me 11-14%   simptoma tё ngjashme me   pёr mbrojtje kimike.  duke prodhuar kancerogjenin nёn 21ºC dhe duhet  
methanol)   astmёn, konjuktivit, laringit   Të punohet nё kapё  potёnt bis (klormetil) eter.  të mbahet nё 21-25ºC. 
HCHO   bronkit ose bronkopneumoni.   kimike apo nё zonё tё     Solucionet 
   Nё kontakt me lёkurёn mund    ajrisur mirё.     e holluara (1-5%)  
   tё japё ndjeshmёri. Rrezik         dhe solucionet  
   i mundshёm pёr efekte         gjysёm tё forta 
   tё pakthyeshme nё shёndet.         (5-25%) janё mё tё 
   Kancerogjen i mundshem         Rrezikshme se ato 
   Human.           tё pёrqёndruara. 
 
Aldehid Glutarik      Lёng pa ngjyrё me erё  Irritime tё rёnda tё syve   Të punohet nё kapё  Mund tё veprojё fuqishёm Shpesh furnizohen 
OHC(CH2)3CHO     shpuese;   dhe pjesёs sё sipёrme tё    kimike apo nё hapsira tё me oksiduesit.  nё solucione ujore 
                                 p.sh.  -14ºC   aparatit tё frymёmarrjes;   ajrisura mirё.     me pёrqёndrim tё 
                                 p.v.  189 ºC   thithja e zgjatur apo    Të vishen doreza gome    ndryshёm tё cilave u 
                                 pёrzihet me ujin   kontakti i gjatё me lёkurёn   apo plastike dhe     janё shtuar stabilizues 
   mund tё shkaktojё ndjeshmёri   mbrojtёse pёr sytё.     pёr  tё rritur  
              qёndrueshmёrinё 
 
Acid klorhidrik       Lёng pa ngjyrё    Korroziv pёr sytё, sistemin   Ndalohet thithja e avujve; Vepron fuqishёm me bazat Çliron avuj shume 
(10-37%)                qё tymon, me erё    e frymёmarrjes dhe lёkurёn   Të pёrdoret mbrojtje  (solucione solide dhe tё toksike gjatё djegies.  
 HCl                        shpuese;   gёlltitjet e pёrsёritura tё avullit   respiratore. Nё rast  pёrqёndruara), ёshtё 
Klorure                    p.v.  -121ºC   mund tё shkaktojnё bronkit   kontakti me sytё,  shpёrthyes me permanganatin 
Hidrogjeni               pёrzihet me ujin   kronik.     të shpёlahen menjёherё e kaliumit solid. Nё kontakt me 
        me ujё dhe të ndiqet  shumё metale prodhon gaze 
        kёshilla e mjekut; nё  toksike ose plasёse. 
        rast kontakti me lёkurёn 
        të lahet menjёherё me ujё 
        Të pёrdoren doreza gome 
        apo plastike dhe mbrojtёse      
        pёr sytё (syze).    
 
Peroksid            Lёng pa ngjyrё;   Korroziv nё pёrqёndrime tё Agjent oksidues; Nё rast kontakti me   Vepron fuqishem me njё Mund tё shpёrbehet  
Hidrogjeni         p.sh.  -39ºC (70%)   larta (60%), dhe tё ulta (6%) kontakti me lёkurёn, të lahet  sere reagentёsh kimike duke çliruar oksigjen 
(perhidrol)         p.v.  125 ºC (70%)   nёse kontakti me lёkurёn  materiale tё menjёhere me ujё tё   pёrfshi oksiduesit dhe  dhe duke shkaktuar 
H2O2                  Pёrzihet me ujin, furnizohet  ёshtё i zgjatur. Solucionet e djegshme mund bollshёm. Të vishen  bazat. Vepron me fort  me rritjen e presionit nё 
                          nё solucione ujore me    holluara janё irrituese pёr sytё tё shkaktojё zjarr. doreza nitrili dhe  metalet dhe kripёrat e tyre, konteiner. 
                          pёrqёndrim tё ndryshёm.   sistemin e frymёmarrjes   mbrojtёse pёr sytё nёse lengjet e djegshme dhe Të ruhet nё njё vend 
   dhe lёkurёn.    pёrqёndrimi i kalon 20%. matёrialet e tjera qё marrin tё erret dhe tё thatё. 
           flake (letёr, tёkstile), anilinё, Të mos pёrdoren  
           nitrometan.  konteinere metalike 
              apo pajisje si p.sh. 
              tunxh, baker, hekur. 
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Sulfur                 Gaz pa ngjyrё me erё tё   Mund tё shkaktojё probleme Tepёr i djegshёm; Të punohet me ajrim,  Oksiduesit e fuqishem  Ndjenja e tё nuhaturit 
Hidrogjeni         fortё veze tё prishur;   nё sistemin nervor qёndror qё kufinjtё e plasjes shkarkim lokal. Tё  dhe acidi nitrik i pёrqёndruar dobesohet shpejt dhe  
H2S                    p.sh.  -60ºC     sjell si pasojё dhimbje koke, 4.3-46%   mbahen syze mbrojtёse Vepron me shume metale nuk pёrcepton praninё 
                          p.v. -85 ºC   marrje mendsh, kollё, dhimbje   ose mbrojtёse tё syve nё dhe matёriale plastike. e vazhdueshme tё  
   gryke, tё pёrziera, marrje fryme   kombinim me mbrojtje    gazit. 
   tё fikёt dhe vdekje. Gёlltitja    respiratore.  
   mund tё shkaktojё edemё tё    
   mushkёrive. Skuqje, dhimbje, 
   djegie tё thella tё syve. 
 
Jod                  Grimca kristalore   Irritim tё syve, sistemit tё I padjegshёm por Ndalohet thithja e avujve, Vepron fort me metalet si  
I2                      me ngjyrё tё kaltёr nё tё   frymёmarrjes dhe lёkurёs. ndihmon në djegien Të shmanget kontakti me alumini, kaliumi dhe 
                        zeze me erё karakteristike;   Ekspozimi i pёrsёritur mund e substancave tё sytё. Të vishen doreza  natriumi, si dhe me 
                        p.sh. 114ºC     mund tё shkaktojё ndjeshmёri tjera. Shumё nitrili.   pёrzierjet etanol /fosfor, 
                        p.v. 184ºC;   të lёkurёs.   reaksione mund    acetilen dhe amonjak. 
                        praktikisht i patretshёm   Mund tё ketё efekte mbi  tё shkaktojnё zjarr     
                        nё ujё.   tiroiden.   ose plasje. Gjatё        
      djegies çliron  
      gaze irrituese  
      ose toksike. 
 
Mёrkur            Lёng i rёndё, i argjentё    Mund tё pёrthithet nёpёrmjet I padjegshёm. Të mbyllen mirë kontenierёt; Acetileni, acidi fulminik. Të ruhen kontenierёt  
Hg                   p.sh.  -39ºC     lёkurёs.   Jep irritim ose Të punohet nё kapё  Vepron me amonjakun, dhe të vendosen nёn  
                        p.v.  357ºC    Ekspozime tё pёrsёritura çliron gaze  kimike apo në hapsirё tё azidet dhe oksidet e  to enë pritёse pёr tё  
                        I patretshёm nё ujё.    mund tё prekin veshkat toksike gjatё ajrisur mirё.  etilenit duke formuar  mbledhur derdhjet;  
   dhe sistemin nervor qёndror djegies nё flakё. Të parandalohet derdhja. produkte plasёse.  Të thithen kokrrizat e  
   mund tё shkaktojnё tё vjella   Të ruhet me rigorozitet Formon amalgame me  shpёrndara në shishe 
   diare, dhimbje koke, tё pёrziera,   higjena. Të vishen   shumё metale.  thithёse tё pajisura 
   edemë të mishrave    doreza nitrili.  Vepron fuqishёm me  me njё tub kapilar 
  të dhëmbëve, humbje tё      bromin.   tё lidhur me njё  
  dhёmbёve..          pompё; të trajtohet 

           zona e derdhjes me  
           pluhur zinku pёr tё 
           formuar njё amalgam. 

 
Metanol               Lёng pa ngjyrё i    Efekte nё sistemin nervor Shumё i djegshёm; Të mbahen kontenierёt tё Mund tё veprojё fuqishёm 
(alkool                avullueshёm me erё   qёndror qё sjellin si pasojё pika e ndezjes -16ºC mbyllur mirё; të ruhet  me oksiduesit. Reaksionet 
metilik)               karakteristike;   tё fikёt, irritim tё membranave. Kufiri i ndezjes larg shkaktarёve tё   magnezin ose brominёn  
CH3O                   p.sh.  -98ºC    tё mukozave. Ekspozimi 7-37%  zjarrit. Të shmanget  mund tё jenё të vrullshme 
                            p.v. 65ºC;   kronik mund tё shkaktojё   thithja e avujve dhe  ndërsa ato me oksidantё tё 
                            pёrzihet me ujin.   dёmtim tё retinёs dhe nervit   kontakti me lёkurёn.  fortё ose me kloroform e 
   optik. Kontaktet e tejzgjatura   Të punohet nё kapё  natrium mund tё jenё plasёse.   
   me lёkurёn mund tё shkaktojnё   kimike ose nё njё zonё 
   dermatit. Mund tё pёrthithet   tё ajrisur mirё. Të vishen 
   nёpёrmjet lёkurёs.    doreza gome ose plastike 
        dhe mbrojtёse pёr sytё. 
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Naftilaminё       Kristale tё bardha nё   Tё dy format janё toksike I djegshёm  Të shmanget çdo lloj     Pёrdorimi ёshtё i 
(alfa dhe beta)   rozё me erё    nëse thithen, gёlltiten apo   ekspozimi; të vishen     ndaluar ose i 
C10H9N             karakteristike;   nёpёrmjet kontaktit me lёkurёn.   veshje mbrojtёse     kontrolluar ligjёrisht 
N-fenil-α-         alfa: p.sh. 50 ºC   Kancerogjen tek njerёzit. Shkakton   tё pёrshtateshme.     nё shumё vende. 
Naftilaminё       p.v. 301 ºC;   kancer nё fshikezёn e urinёs.   Të punohet nё kapё      
dhe                    beta: p.sh. 113 ºC   Mutagjen dhe teratogjen    kimike ose me ajrim me  
N- fenil-β-         p.v. 306 ºC   eksperimental.    shkarkim. 
Naftilaminё       tretet dobёt nё ujё   Pёrthithet nёpёrmjet lёkurёs. 
                          por hidrokloruri 
                          ështё itretshёm nё ujё 
 
 
Ninhidrinё        E ngurtё, me ngjyrё tё verdhё I rrezikshёm nёse gёlltitet I ndezshёm, Të shmanget thithja     Kontakti me lёkurёn 
C9H6O4             tё zbehtё, shpёrbёhet para   dhe thithet. Irritim i syve, djegёs solid; e spërklave ose     prodhon njё ngjyrim 
                         shkrirjes nё 241 ºC   sistemit tё frymёmarrjes Pika e   avujve si dhe kontakti     violet tё 
qёndrueshem. 
                         Furnizohet si solucion 0.5%   dhe lёkurёs. Ekspozimet e  ndezjes 39 ºC me sytё. Të vishen doreza 
                         nё butanol nё formё aerosolesh pёrsёritura mund tё shkaktojnё   gome ose plastike dhe 
                         tё sprucueshme;   ndjeshmёri tё lёkurёs.    syze pёr mbrojtje kimike. 
                         i tretshёm nё ujё 
 
Acid nitrik       Lёng  tymues pa ngjyrё   Korroziv; shkakton djegie Oksidues;   Ndalohet thithja e avujve; Acid acetik, acid kromik Acidi nitrik i  
 (50-70%)        ose i verdhё i zbehtё;   tё rёnda nё sy dhe lёkurё. kontakti me  të pёrdoret mbrojtje  acid cianhidrik, anilin,  pёrqёndruar  
HNO3              p.sh. -42 ºC   Thithja e avujve mund tё materiale  tё respiratore. Nё rast   karbon, sulfit hidrogjeni implikohet 
                        p. v.  83-121 ºC   shkaktojё edemё tё . djegshme mund kontakti me sytё,  bazat, metalet dhe shumё nё reaksione tё 
   mushkёrive.  tё shkaktojё zjarr. të shpёlahen menjёherё substanca tё tjera.  rrezikshme mё 
      Me flakё çliron dhe qёndroni nёn kujdesin     shumë se çdo reaktiv 
      tymra toksike mjekёsor; nё rast kontakti    tjetёr kimik. 
        me lёkurёn, të lahet  
        menjёherё; tё hiqen rrobat  
        e ndotura. Të vishen doreza  
        PVC-je, pёrparёse plastike 
        dhe syze pёr mbrojtje 
        kimike. Të punohet nё  
        kapё kimike. 
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Nitrobenzen     lёng vajor  me ngjyrё   Metahemoglobinemi me I djegshёm; Tё punohet me ajrim,  Forma tё djegshme tё 
C6H5NO2         tё verdhё tё zbehtё, me   cianoze, dёmtime tё mёlçisё; rrezik zjarri shkarkim lokal ose  tymrave korrozive pёrfshi 
                         erё karakteristike;   simptomat pёrfshijnё buzё  dhe plasjeje; mbrojtje respiratore. Të oksidet e azotit. Vepron fort  
                         p.sh. 6 ºC   ose gishta blu, lёkurё blu, pika e ndezjes vishen doreza mbrojtёse, me oksidantёt e fuqishem 
                         p.v. 211 ºC   marrje mendsh, tё pёrziera, 88 ºC  veshje mbrojtёse  dhe agjentёt reduktues,  
   dobёsi, tё fikёt. Pёrthithet    dhe syze tё sigurta.  duke shkaktuar zjarr dhe  
   nёpёrmjet lёkurёs.       rrezik plasjeje. Vepron me 
           shumë materiale plastike. 
           Formon substanca  
           eksplozive ( tёrmikisht 
           tё paqёndrueshme) ose 
           pёrzierje me shume  
           komponime organike dhe  
           inorganike. 
 
 
Tetraoksid     kristale me ngjyrё tё verdhё   Shumё toksik nёse thithet Agjent i   Tё mbahen kontenierёt  
Osmiumi       tё zbehtё me erё shpuese;   gёlltitet apo nё kontakt me fuqishёm oksidues tё mbyllur fort dhe nё  
OsO4             p.sh. 40 ºC   lёkurёn, duke shkaktuar S’ёshtё i djegshёm njё hapsirё tё ajrisur  
                      p.v. 130 ºC   djegie dhe irritime tё rёnda por nxit djegien mirё. Tё punohet me 
                      sublimim nёn pikёn e vlimit   Avujt, solucionet apo  e substancave substancё tё ngurtё dhe 
                      i tretshёm nё ujё   trajta e ngurtё janё korrozive tё tjera.  solucione nё kapё kimike 
   pёr lёkurёn dhe aparatin e   ose.dollap gazesh. Tё  
   frymёmarrjes. Gёlltitja mund   vishen syze pёr mbrojtje 
   tё shkaktojё edemё tё mushkёrive.  kimike dhe doreza mbrojtёse. 
        Pёr tё pёrgatitur solucionet, 
        të shtohet ampula e pahapur 
        nё vёllimin e nevojshёm 
        tё ujit, të mbyllet me tapё dhe 
        tё pёrzihet qё tё thyhet 
        ampula. 
 
 
Acid oksalik       Kristale pa ngjyrё;   I rrezikshёm nёse bie nё I djegshёm. Çliron  Të shmanget  kontakti  Agjent oksidues; gjithashtu 
HO2CCO2H       tё tretshme nё ujё;   kontakt me lёkurёn ose gaze irritues ose me lёkurёn dhe sytё;   argjendi, mёrkuri dhe  
                            p.sh. 190 ºC   gёlltitet. Pluhuri irriton toksike nё flakё. Të vishen mbrojtёse  komponimet e tyre. 
                            shpёrbёhet   aparatin e frymёmarrjes   pёr sytё dhe doreza. 
   dhe sytё. Solucionet irritojnё  
   sytё dhe mund tё shkaktojnё  
   djegie tё lёkurёs. 
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Oksigjen            Gaz i kompresuar pa ngjyrё  Nё pёrqёndrime tё larta jep S’ёshtё i djegshёm Ndalohet flaka e zbuluar Oksidant i fuqishёm, vepron 
O2                      p.sh. -218.4 ºC   irritim tё aparatit tё  por nxit djegien e shkёndijat, duhani,  me materialet e djegshme 
                          p.v. -183 ºC   frymemarrjes.  substancave tё tjera. kontakti me substanca  dhe reduktuese, duke shkaktuar 
                                 Nxehja mund tё qё marrin flakё.  rrezik zjarri dhe plasje. Vepron 
      shkaktojё rritje tё    me vajrat, yndyrnat, hidrogjenin 
      presionit nё     lёngjet e ndezshme, substancat 
      kontenier me    e ngurta dhe gazet. 
      rrezik plasje.  
 
Acid perklorik   Lёng pa ngjyrё;   Korroziv; shkakton djegie Agjent i fuqishёm Të shmanget thithja e  Materialet e djegshme dhe Agjent i fuqishёm 
HClO4               pёrzihet me ujin.   tё rёnda tё syve, lёkurёs  oksidues.   avujve dhe ekspozimet agjentёt reduktues: anhidriti, organik; mund tё 
   dhe nёse gёlltitet. Avulli I padjegshёm por e tjera; të përdoren veshje acetik bismuti dhe aliazhet formojё produkte 
   ёshtё korroziv pёr sytё, nxit djegien e mbrojtёse pёrfshi  e tij, alkoli, metalet, letra,. plasёse nё kontakt 
   lёkurёn dhe aparatin e  substancave tё doreza nitrili,  druri dhe materiale tё tjera me shumё materiale 
   frymёmarrjes.Thithja e tjera.  mbrojtëse sysh dhe  organike.   organike dhe 
   avujve mund tё shkaktojё   fytyre. Me solucionet     inorganike; parketёt 
   edemё tё mushkёrive.    e nxehta të punohet nё    bankat, etj. Mund tё  
         kapë ose në dollap     shpёrthejё me  
         gazesh.      pёrkusion. 
 
Fenol                Kristale pa ngjyrё ose me   Substanca dhe avujt janё Pika e ndezjes Ndalohet thithja e avujve; Vepron me oksidantёt 
C6H5OH           ngjyrё rozё tё lehtё   korrozive pёr sytё, lёkurёn 80 ºC  të pёrdoret mbrojtje   duke shkaktuar zjarr 
                         Me erё karakteristike;   dhe aparatin e frymёmarrjes kufiri i ndezjes respiratore. Të shmanget dhe rrezik plasje. 
                         p.sh. 41 ºC   duke shkaktuar djegie tё  1.7-6%.  kontakti me sytё 
                         p.v. 182 ºC   rёnda; pёrthithet nёpёrmjet   dhe lёkurёn. Të punohet 
                         i tretshёm nё ujё   lёkurёs. Çrregullime tё    nё kapё kimike. Të vishen 
   sistemit nervor qёndror, koma.   doreza nitrili dhe 
   Dёmtime tё veshkave dhe   mbrojtёse sysh. Nё  
   mёlçise. Simptomat pёrfshijnё   rast kontakti me sytё 
   dhimbje barku, tё vjella   të shpёlahen  
   diarre, irritime tё lёkurёs,   menjёherё me ujё 
   dhimbje sysh.     Të ndiqet kёshilla e  
   Kontakti i zgjatur me solucionet   mjekut; nё rast kontakti 
   e holluara mund tё shkaktojё   me lёkurёn të hiqen rrobat 
   dermatitis.     e ndotura, të tamponohet 
        zona e ndotur me  
        glicerol, polietilen       
        glikol 300 ose njё   
        pёrzierje tё polietilen 
        glikolit (70%) me  
        spirt tё metiluar (30%). 
        Së fundmi të lahet me ujё. 
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Acid fosforik       Lёng viskoz pa ngjyrё   Korroziv; shkakton djegie Vepron me shumё  Nё rast kontakti me 
H3PO4                 ose kristale tё bardha    nё lёkurё dhe sy.  metale duke sytё, të lahen me ujё dhe 
                            higroskopike;      prodhuar  dhe tё merret kёshilla 
                            p. sh. 340 ºC      hidrogjen.  e mjekut. Të vishen 
                           pika e sublimimit 360 ºC      Nё flakё  doreza nitrili dhe 
      çliron tymra mbrojtёse pёr sytё. 
      Toksike 
 
Pentaoksid         Kristale ose pudёr e   Korroziv pёr sytё, lёkurёn, Nuk ёshtё i  Tё punohet me mbrojtje I tretur nё ujё ёshtё acid i  
Fosfori               bardhё higroskopike   aparatin e frymёmarrjes, djegshёm por me shkarkim lokal.  fortё; vepron fort me bazat  
P2O5                   p.sh. 340 ºC, pika e   dhembje gryke, kollё,  nxit djegien  e Tё përdoren doreza dhe dhe ёshtё korroziv. Vepron 
                          sublimimit 360 ºC   ndjenjё djegёsire, marrje substancave tё veshje mbrojtёse, ekran  fort me acidin perklorik duke 
   fryme, djegie lёkure,   tjera. Shumё mbrojtёs ose mbrojtёse shkaktuar zjarr dhe rrezik plasje. 
   flluska, djegie sysh.  reaksione mund  pёr sytё nё kombinim  Vepron fort me ujin duke  
   Thithja mund tё shkaktojё tё shkaktojnё me mbrojtje respiratore. formuar acidin fosforik. Vepron me  
   edemё tё mushkërive.  zjarr ose shpёrthim.    shumё metale nё prani tё ujit. 
   Gёlltitja mund tё shkaktojё Nё flakё çliron 
   spazma abdominale, ndjenjё tymra toksike 
   djegёsire, diarre, dhembje (ose gaze). 
   fyti, tё vjella. 
 
Acid pikrik            Kristale tё verdha    Toksik nёse gёlltitet, thithet Plasёs kur thahet. Të ruhet i lagёsht me  Formon kripёra me shumё  Ngjyrim i verdhё i 
C6H2(NO2)3OH      me ujë ose tё tretura nё   ose bie nё kontakt me lёkurёn.   ujё gjatё gjithё kohёs  metale qё janё mё plasёs lёkurёs. 
2,4,6-                      alkool;   Gёlltitja mund tё rezultojё   ose tё pёrdoret vetёm   se vetё acidi. Nё kontakt 
Trinitrofenol           p.sh. 122 ºC;   nё dhimbje koke, tё pёrziera.   në solucione  alkolike. me betonin mund tё formojё  
                               lehtёsisht i tretshёm nё ujё irritim tё syve.       pikrat kalciumi, eksploziv 
                                          i ndjeshёm ndaj fёrkimit.. 
           Mund tё veprojё fuqishёm 
           me agjentёt reduktues. 
 
Hidroksid              Grimca tё bardha, pudёr ,  Korroziv pёr aparatin e   Nё rast kontakti me  Vepron fort me acidet, Vepron me disa  
Kaliumi                  toptha apo shkopinj;   frymёmarrjes, sytё dhe    sytё, të  shpёlahen  nitrobenzenin dhe me  metale (alumin, zink, 
KOH                      p.sh. 360 ºC   lёkurёn; thithja e pluhurit   menjёhere me ujё  shumё detergjentё tё tjere. kallaj) nё prani të 
                               p.v. 1320 ºC   shkakton edemё tё    dhe të ndiqet kёshilla  Çliron sasi tё madhe  lagёshtirёs. 
                              shumё i tretshёm nё ujё   mushkёrisё.    e mjekut; nё rast kontakti nxehtёsie kur pёrzihet    
        me lёkurёn, të lahet  me ujin; ruaje nё njё  
        menjёhere; të hiqen rrobat kontenier tё vulosur mirё. 
        e ndotura. 
        Të vishen doreza gome ose  
        plastike dhe mbrojtёse  
        pёr sytё qoftё dhe pёr 
        solucionet e holluara. 
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Permanganat       Kristale tё purpurt;   Korroziv nёse gёlltitet  Agjent i fuqishёm Të përdoret veshje  Vepron fort ose me plasje 
Kaliumi               p.sh. 240 ºC   ose nёse pluhuri thithet. oksidues; mund tё mbrojtёse veçanёrisht  nëse pёrzihet me njё sёrё  
KMnO4               (shpёrbёhet);   Irritim ekstrem i syve dhe i ndezё materialet respiratore nёse  pёrberёsish organikё dhe 
                           Lehtёsisht i tretshёm   aparatit tё frymёmarrjes, e djegshme. prodhohet pluhur.  inorganikё ose pluhur 
                           nё ujё.   thithja e pluhurit mund tё      metalesh. 
   shkaktojё edemё tё  
   mushkёrive. 
 
 
Telurit                Kristale tё bardha   Toksik nёse pluhuri gёlltitet   Tё përdoret veshje 
Kaliumi             tё lёngёzueshme;   dhe thithet.    mbrojtёse. 
K2TёO3                      shumё tё tretshme    Irritim tё lёkurёs dhe syve.  
                          nё ujё. 
 
Propan-2-ol      Lёng pa ngjyrё me erё alkooli; Irritim tё syve dhe tё  Ka ndezshmёri Të mbahen kontenierёt Gjatё ekspozimit tё  70-80% propan-2-ol 
(CH3)2CHOH   p.sh. -89 ºC   aparatit tё frymёmarrjes. tё lartё; pika e  të mbyllur mirё, dhe  zgjatur nё ajёr dhe dritё, nё ujё i pёrdorur si  
Isopropanol      p.v. 82 ºC   Mund tё prekё sistёmin  ndezjes 112 ºC larg nga burimet qё  mund tё veprojё fuqishёm spray dezinfektues,  
                        pёrzihet me ujin.   nervor qёndror duke  kufiri ndezes shkaktojnё zjarr. Të   me oksiduesit duke formuar mbetet rrezik zjarri 
   shkaktuar dhimbje koke, 2.3-12.7%  punohet nё kapё kimike. perokside tё paqёndrueshёm. dhe nuk duhet tё 
  marrje mendsh, tё pёrziera,   Të vishen doreza nitrili    pёrdoret pranё  
        dhe mbrojtёse pёr sytё.    burimeve ndezёse. 
 
 
Piridinё           Lёng pa ngjyrё me erё   Prek sistemin nervor qёndror Ka ndezshmёri Të punohet me ajrim,  Vepron fort me oksidantёt 
C5H5N             karakteristike;   duke shkaktuar marrje mendsh tё lartё; pika e shkarkim lokal  dhe acidet e fortё. Vepron 
                        p.sh. 42 ºC   dhimbje koke, tё pёrziera, ndezjes 20 ºC ose mbrojtje  me ujin nё 50 ºC duke formuar 
                        p.v. 115 ºC   marrje fryme , tё fikёt. kufijtё e plasjes respiratore; të vishen  acide flakёmarrёse tё hidrogjenit 
   Nëse pёrthithet nga lёkura 1.8-12.4%.  doreza dhe veshje  dhe seleniumit. Nga nxehja e  
   shkakton skuqje dhe  Nё flakё çliron  mbrojtёse.   lehtё vepron me inkandeshence  
   ndjenjё djegieje. Gёlltitja tymra toksike     me fosforin dhe metalet si  
   shkakton dhimbje barku, irritues (ose gazra).    nikeli, kaliumi, platini,   
   diarre, tё vjella, dobёsi. Pёrzierjet e avullit    natriumi dhe zinku. 
   Ekspozimet e pёrsёritura janё plasёse. 
   shkaktojnё efekte nё  
   mёlçi dhe veshka. 
  
Selenium        i ngurtё pa erё nё forma   Irritim tё lёkurёs dhe syve.  I djegshёm. Nё  Të parandalohet pёrhapja Vepron fort me oksidantёt dhe 
Se                   tё ndryshme: amorf i   thithja e pluhurit mund tё flakё çliron tymra  e pluhurit. Të mbahet  acidet e fortё. Vepron me ujin 
                       kuqёrremtё i errёt nё   shkaktojё edemё tё  (ose gaze) toksike. higjenё strikte. Të punohet nё 50 ºC duke formuar hidrogjen 
                       tё kaltёr – tё zezё,   mushkёrive. Ekspozimet   me shkarkim lokal.  tё ndezshёm dhe acid selenik. 
                        kristale tё kuqe    e pёrsёritura mund tё    Të vishen doreza mbrojtёse Me ngrohje tё lehtё vepron me  
                        transparente,   shkaktojnё humbje tё    veshje dhe syze tё sigurta. inkandeshence me fosforin dhe 
                        gri metalik nё tё zezё   thonjve,efekte       metale si nikeli, kaliumi, platini, 
                        p.sh. 170-217 ºC   gastrointestinale.       natriumi dhe zinku. 
                        p.v. 685 ºC           
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Argjend          Metal i bardhё, bёhet i errёt gjatё Thithja e sasive tё mёdha tё I padjegshёm me Të punohet me shkarkim I papajtueshёm me acetilenin,    
Ag                  ekspozimit ndaj ozonit,   avujve metalike tё argjendit pёrjashtim tё lokal. Të vishen doreza komponimet e amonit, acidin 
                       sulfitit ose sulfurit tё hidrogjenit; mund tё shkaktojё demtime tё pluhurit.  mbrojtёse dhe syze  oksalik dhe acidin tartarik. 
                       p.sh. 962 ºC   mushkёrive me edemё pulmonare  tё sigurta ose  
                       p.v. 2212 ºC   Mund tё shkaktojё çngjyrim   mbrojtёse pёr sytё  
   gri nё blu tё syve, hundёs, grykёs   nё kombinim me  
   dhe lёkurёs gjatё ekspozimeve    mbrojtje respiratore 
   tё zgjatura ose tё pёrsёritura.    pёr pudrёn ose tymin. 
 
 
Nitrat argjendi  Kristale tё bardha;   Mund tё shkaktojё irritime I padjegshёm Të parandalohet shpёrndarja Solucionet amoniakale, nё prani tё 
AgNO3              p.sh. 212 ºC   të rёnda dhe djegie tё syve por nxit djegien e pluhurit. Të ruhet  tё bazave ose glukozёs mund tё 
                          p.v. 444 ºC   dhe lёkurёs. Korroziv nёse e substancave  higjenë strikte. Të vishen precipitojnё nitrit argjendi plasёs. 
                          i tretshёm nё ujё.   gёlltitet gjatё ekspozimeve tё tjera.  doreza mbrojtёse  Me etanolin mund tё formojё 
   të pёrsёritura ose pёr njё   gome ose plastike  produkte plasёse dhe mund tё 
   kohё tё gjatё, mund tё    dhe ekran mbrojtёs  shkaktojё polimerizim plasёs me 
   shkaktojё çngjyrosje tё kuqe   nё kombinim me   akrilonitrilin. Mund tё shkaktojё 
   në blu tё lёkurёs (argyria).   mbrojtje respiratore.  ndezjen e plasjes nёse pёrzihet me  
        Nё rast kontakti me  qymyr druri, magnez, fosfor ose  
        sytё, të shpёlahen me ujё squfur 
        dhe tё ndiqet kёshilla 
        e mjekut. 
 
 
Azid natriumi  Kristalor i ngurtё pa ngjyrё;  Shumё toksik nёse thithet, Kur nxehet  mbi Nё rast kontakti me  Reaksione eksplozive me 
N3Na                p. sh. 300 ºC   gёlltitet apo nё kontakt me pikёn e shkrirjes, lёkurёn, tё lahet menjёherё bromin, disulfitin e karbonit  
                        i tretshёm nё ujё   lёkurёn; mund tё shkaktojё shpёrbёhet me  Të mos thithet pluhuri  ose klorurin e kromit. Reagon 
                            djegie. Pluhuri dhe solucionet plasje. Kur nxehet Të vishen doreza gome me metalet e rёndё pёrfshi  
   irritojnё sytё dhe lёkurёn;  çliron tymra  ose plastike dhe   bakrin, plumbin dhe mёrkurin  
   mund tё pёrthithet nёpёrmjet  toksike; të mos  mbrojtёse pёr sytё.  duke formuar kripёra eksplozive 
   lёkurёs.   pёrdoret ujё pёr tё    azide tё metaleve. Nё kontakt 
      shuajtur zjarret.    me acidet, çliron gaze shumё  
           toksike dhe plasёse. 
 
 
Diselenit        Pudёr e bardhё pa ngjyrё;   Toksik nёse pluhuri thithet    Të mbathen veshje   Agjentёt oksidues. 
Natriumi       e tretshme nё ujё   apo gёlltitet; rrezik i mundshёm   mbrojtёse.   
NaHSeO3         nga efektet kumulative. 
   Teratogjen eksperimental. 
   Kontaktet e zgjatura me lёkurёn 
   mund tё shkaktojnё dermatitis. 
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Cianur           Pudёr e bardhё kristalore   Tepёr toksik nёse gёlltitet,  Nё zjarr mund  Ndalohet thithja e  Nё kontakt me acidet ose  Të trajtohen 
Natriumi       me erё bajamesh;   thithet dhe nga kontakti me tё çlirojё tymra  pluhurit; të pёrdoret  me ujin qё pёrmban tё  solucionet e derdhura 
NaCN            p.sh. 563 ºC   lёkurёn; tepёr irritues pёr sytё. toksike.  mbrojtje respiratore.  tretur dioksid karboni  me pudёr zbardhuese 
                      p.v.  1496 ºC   Mund tё pёrthithet nёpёrmjet   Të shmanget kontakti  çliron cianure hidrogjeni (hipoklorit natriumi) 
                     shumё i tretshёm nё ujё.   lёkurёs. Ekspozimet e    me sytё dhe lёkurёn;  (HCN), tepёr toksik.  dhe të lihet pёr 24 ore. 
                        pёrsёritura mund tё prekin   nё rast kontakti me  Me nitritet mund tё formojё Të fshihen derdhjet 
   tiroiden.     lёkurёn, të lahet  pёrzierje eksplozive.  solide me kujdes  
        menjёherё me ujё dhe     dhe të shtohet nё ujë  
        të hiqen rrobat e ndotura.    me agjent zbardhues; 
        Tё vishen syze pёr mbrojtje    para derdhjes. Të  
        kimike dhe doreza gome.    mbahet nё  

     Të ruhet nё magazinё     dispozicion në  
      tё sigurtё tё kyçur dhe     laborator, kiti i 

          antidotit tё cianurit. 
 
 
Hidroksid               Grimca, pudёr, toptha   I ngurtё dhe solucion i  I padjegshёm. Nё rast kontakti me sytё Çliron sasi tё madhe nxehtёsie Ruhet nё vend tё 
thatё, 
Natriumi                 ose shkopinj pa ngjyrё;   pёrqёndruar. Thithja e  Kontakti me  tё shpёlahen menjёherё dhe kur pёrzihet me ujin. Vepron  në kontenierё tё  
NaOH                     p.sh. 318 ºC   pluhurit shkakton dёmtime lagёshtirёn ose  të ndiqet kёshilla e mjekut; fuqishёm me pёrzierjet  vulosur mirё. 
                                p. v. 1390 ºC   tё aparatit tё frymёmarrjes, ujin mund tё  nё rast kontakti me lёkurёn kloroform-metanol dhe me  
                               i tretshёm nё ujё   edemё tё mushkёrive.  Prodhojё energji të lahet menjёherё me ujё, acidet e fortё. 
   Korroziv nёse gёlltitet. tё mjaftueshme të hiqen rrobat e ndotura. 
   Solucionet e holluara janё pёr tё nxitur Të vishen doreza gome ose 
   irritues pёr sytё ose mund djegien e   plastike dhe mbrojtje 
   tё shkaktojnё dёmtime tё substancave. pёr sytё qoftё dhe pёr 
   rёnda nёse kontakti me sytё   solucionet e holluara. 
   ёshtё i tejzgjatur. 
 
Solucion                Solucion pa ngjyrё   Korroziv pёr sytё dhe  Oksidues i  Nё rast kontakti me   Çliron gaze tepёr toksike nё Gjatё depozitimit  
Hipokloriti             ose i verdhё i zbehtё   lëkurën. Korroziv nёse fuqishёm. Nё sytё, tё shpёlahen menjёherё kontakt me acidet. Mund tё humb gradualisht 
Natriumi                me erё klori;   gёlltitet dhe pёr aparatin flakё mund tё  me ujё dhe të ndiqet kёshilla reagojё fuqishёm me shumё klorin; solucionet e  
(10-14%)               pёrzihet me ujin.   e frymёmarrjes; thithja çliroje tymra   e mjekut; nё rast   materiale tё djegshme dhe holluara tё pёrdorura 
NaOCl                      mund tё shkaktojё edemё toksike.  kontakti me lёkurёn,   komponime reduktuese. si dezinfektantё, 
   tё mushkёrive. Ekspozimet   të lahet menjёherё.  Mund tё veprojё me pёrbёrjet shpёrbёhen shumё 
   e pёrsёritura mund tё    Ndalohet thithja e  avullit; e nitrogjenit duke formuar shpejt. Të ruhen larg  
   shkaktojnё ndjeshmёri   të përdoret mbrojtje  substancë eksplozive N-klor; acideve nё njё vend 
   tё lёkurёs.     respiratore. Të punohet nё mund tё veprojё fuqishёm  tё errёt, tё ftohtё dhe 
        hapsirё tё ajrisur mirё. me metanolin.  tё ajrisur mirё. 
        Tё vishen doreza gome  
        ose plastike dhe syze pёr 
        mbrojtje kimike. 
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Acid                     Lёng viskoz pa erё   Solucioni i pёrqёndruar (15%) Me flakё, mund Nё rast kontakti me  Ёshtё oksidues i fuqishёm, Mund tё ndodhё vlim 
Sulfurik               dhe ngjyrё;   korroziv, shkakton  tё çlirojё tymra sytё, të lahen menjёherё tharёs dhe reagon fuqishёm  i lokalizuar nёse acidi  
H2SO4                  p.sh. 10 ºC   djegie tё rёnda; mjegulla dhe toksike.  dhe tё ndiqet kёshilla  me shumё reagentё  i pёrqёndruar shtohet 
                            p.v. (shpёrbёhet)   avujt janë shumё korrozivë I padjegshёm. e mjekut; nё rast kontakti pёrfshi kёtu dhe  nё ujё. 
                            340 ºC   nёse thithen; Solucionet e  Shumё reaksione me lёkurёn të lahet   komponimet organike 
   Holluara irrituese,pёr sytё mund tё shkaktojnё menjёherё dhe tё hiqen tё azotit, permanganatin  
   dhe lёkurёn; shkaktojnё zjarr ose plasje. rrobat e ndotura.  e kaliumit, metalet alkalinё  
   djegie dhe dermatit.  Tretja me ujё çliron Të vishen doreza nitrili, dhe perkloratet, materialet e  
      nxehtёsi dhe mund mbrojtje pёr sytё dhe  djegshme, oksiduesit, aminat,   
      tё vlojё duke fytyrёn. Ndalohet  bazat, ujin dhe shumё metale. 
      pёrhapur spёrkla. kontakti me substancat 
      Të shtohet  që marrin flakё. 
      gjithmonë acid nё 
      ujё dhe jo ujё nё acid.  
                
 
 
Tetrahidrofuran            Lёng pa ngjyrё me erё Qёtёsues i sistemit nervor  Me ndezshmёri Tё punohet me ajrim,   Vepron fort me oksidantёt 
C4H8O                           karakteristike;   qёndror duke shkaktuar tё lartё; mund tё shkarkim lokal ose  e fuqishёm, bazat e forta dhe  
Oksid dietileni              p.sh. -108.5 ºC   narkozё. Irritim tё syve formojё perokside mbrojtje respiratore,  disa halogjenure metalesh  duke shkaktuar 
Oksid tetrametileni       p.v. 66 ºC   lёkurёs dhe frymёmarrjes plasёse;  doreza mbrojtёse,  plasje. Vepron me disa forma plastike,  
      Pika endezjes -14 ºC   syze tё sigurta.  gome dhe stofi. 
      Uji mund tё jetё i    Tetrahidrofurani mund tё   
      paefekshёm pёr tё    polimerizohet nё prani   
      Shuar zjarret ku     tё nismёtareve kationikё. 
      ёshtё pёrfshirё    me hidroksid kalciumi 
      tetrahidrofurani    mund tё shkaktojё plasje. 
      por, ai mund tё  
      pёrdoret pёr tё 
      ftohur kontenierёt  
      e ekspozuar ndaj zjarrit 
 
 
Acetat taliumi         Kristale tё bardha   Jashtёzakonisht toksik    Të ruhen kontenierёt tё 
TlC2H3O2                tё lёngёzueshme;   dhe me efekte kumulative    mbyllur mirё. Të punohet 
                                p.sh. 110 ºC   nёse gёlltitet.    nё kapё kimike, ose 
                                shumё i tretshёm   Prek sistemin nervor dhe   me shkarkim lokal. 
                                 nё ujё.   atё kardiovaskular.    Të mbathen veshje mbrojtёse 
   I rrezikshёm pёr sytё dhe   pёrfshi maska respiratore 
   nga kontakti me lёkurёn.   kundёr pluhurit, syze pёr  
        mbrojtje kimike, doreza 
        gome ose plastike,  
        mbrojtёse pёr sytё. 
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o-Tolidinё                 Kristale pa ngjyrё;   I rrezikshёm nё kontakt me I djegshёm. Nё Të shmanget kontakti;  Agjent oksidues.     
(C6H3-(3CH3)-          p.sh. 131 ºC   lёkurёn ose nёse gёlltitet. flakё, çliron të vishen mbrojtёse pёr 
(4NH2))2                               p.v. 200 ºC   Pluhuri irriton aparatin e  tymra (ose gaze) sytё dhe doreza.  
 3,3’-Dimetil-          Tretet shumё pak nё ujё.  frymёmarrjes dhe sytё. toksike.  
 (1,1’-bifenil)-   Kancerogjen human   
4,4’-diaminё   i mundshëm.    
       
 
Toluen (toluol)      Lёng pa ngjyrёme erё   Qetёsim tё sistemit nervor Shumё i ndezshёm; Të mbahen konteineret Mund tё veproje me acidet e 
C7H8                                  karakteristike;   qёndror. Irritim tё syve, avulli mund tё të mbyllur mirё dhe  fortё, alkalet dhe oksiduesit. 
Metilbenzen         p.sh. -95 ºC   mukozave membranore, shkaktojё zjarr tё larg burimeve ndezese; 
                             p.v. 111 ºC   lёkurёs. Ekspozimet e  menjёhershёm; konteineret tё jenё tё 
                             nuk pёrzihet me ujin   pёrsёritura mund tё  pika e ndezjes 4 ºC mbёshtёtur nё toke 
   shkaktojnё toksicitet  kufiri indezjes  pёr tё parandaluar 
   nё riprodhimin human  1.4-7%.  shkarkimet elektrostatike. 
   ose nё zhvillim.  Mjete shuarёse pёr Ndalohet thithja e avujve; 
      zjarr tё vogёl:  të pёrdoret mbrojtje  
      kimikate tё thata, respiratore. Të punohet 
      dioksid karboni, nё kape kimike ose nё njё 
      shkume, uje nё zonё tё ajrosur mirё.  
      forme mjegulle, Të vishen doreza nitrili. 
      gaze inёrtё (nitrogjen)  
 
Acid                   Kristale tё bardha;   Korroziv; shkakton djegie  I padjegshёm. Të shmanget kontakti  Reaksion i vrullshёm me Të ruhet nё vend tё  
Trikloracetik      higroskopike me erё   tё rёnda nё sy, lёkurё,  Në flakё mund me sytё dhe lёkurёn;  pёrzierjet bakёr/dimetil thatё. Solucionet 
CCl3COOH       shpuese;   aparatin e frymёmarrjes. të çlirojё tymra  të vishen doreza gome  sulfoksid dhe nё kontakt me ujore tё pёrqёndruara 
                           p.sh. 58 ºC      tosike.  ose plastike dhe syze  bazat, agjentёt e fortё  mund tё shpёrbёhen 
                          p.v. 197.5 ºC;        për mbrojtje kimike ose oksidues dhe metalet  si me vrull. 
                          I tretshёm nё ujё, etanol        ekran mbrojtёs tё  hekuri, zinku, alumini.  
                          dietileter.        kombinuar me mbrojtje 
        respiratore. Nё rast 
        kontakti me sytё,  
        të shpёlahen menjёherё 
        dhe të ndiqet kёshilla  
        e mjekut. 
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Triklor             Lёng pa ngjyrё  me   Irriton sytё, lёkurёn;  I djegshёm nё Të punohet me ajrim,  Nё kontakt me sipёrfaqet 
 Etilen             erё karakteristike;   ekspozimet e zgjatura  kushte specifike. shkarkim lokal. Të vishen e nxehta ose flakёt, 
 CHClCCl2           p.sh. -73 ºC   mund tё shkaktojnё dermatit   doreza, syze tё sigurta  shpёrbehet duke formuar  
                        p.v. 87 ºC   dhe tё prekin sistemin    ose mbrojtje pёr sytё  gaze toksike dhe korrozive 
   nervor qёndror duke    nё kombinim me mbrojtje (fosgjen, klorure hidrogjeni). 
   çuar nё humbje tё.    respiratore.  Shpёrbёhet nё 
   memories. Mund tё prekё      kontakt me bazat e forta   
   mёlçinё dhe veshkat       duke prodhuar dikloracetilen; 
   Kancerogjen i mundshëm      vepron vrullshёm me 
   human.        pluhurat e metaleve 
           si alumini, bariumi,  
           magnezi dhe titani;  
           Shpёrbёhet ngadalё nё 
           dritё, nё prani tё  
           lagёshtirёs, duke formuar 
           acidin klorhidrik. 
 
 
Ksilol               Lёng pa ngjyrё   Mund tё prekё sistemin nervor Lёng i ndezshёm Të shmanget kontaktin    Mund tё pёrmbajё 
(pёrzierje         aromatik;   qёndror duke sjellё si rezultat pika e ndezjes me sytё. Të vishen doreza    etilbenzen si  
Izomerёsh)      p.sh. -95 ºC deri nё -13 ºC   dhimbje koke, marrje mendsh, 27-32 ºC.   nitrili dhe mbrojtёse pёr    pastёrti. 
C6H4(CH3)2        p.v. 136-145 ºC   lodhje dhe tё pёrziera. Lёngu    sytë. Të mbahen kontenierёt    Etilbenzeni ёshtё 
Dimetil-   dhe avulli irritojnё sytё, lёkurёn   të mbyllur fort dhe larg    kancerogjen i  
benzen   membranat e    burimeve ndezёse.     mundshёm human. 
   mukozave, aparatin e  
   frymёmarrjes. I rrezikshёm  
   nёse gёlltitet. Kontaktet  
   e zgjatura mund ta thajnё 
   lёkurёn. 
   Dёmtime neurologjike jo  
   specifike. Ekspozimi mund 
   tё nxisё dёmtimin e tё dёgjuarit 
   tё shkaktuar nga ekspozimi 
   ndaj zhurmёs. 
   Kafshёt e testuara kanё treguar 
   toksicitet tё sistemit riprodhues 
   dhe të zhvillimit.  

 
 



SHTOJCA 6 

Klasifikimi i agjentёve biologjikё 
 
 
 
 
Klasifikimi i agjentёve biologjikё ёshtё bёrё nё pёrputhje me Aneksin III tё Direktivёs 
2000/54/BE tё Parlamentit Europian dhe Kёshillit, mё datё 18 shtator 2000, nё lidhje me 
mbrojtjen e punonjёsve kundёr risqeve nё tё cilat i implikon ekspozimi ndaj agjentёve biologjikё 
nё vendin e punёs. 
 
 
Hyrje 
1. Nё klasifikim janё futur vetёm agjentё tё cilёt infektojnё njerёzit. 
Kur ёshtё parё e arёsyeshme, janё shtuar tё dhёna mbi potencialin toksik dhe alergjik tё kёtyre 
agjentёve. Janё pёrjashtuar agjentёt patogjenё pёr bimёt dhe kafshёt por qё nuk prekin njeriun. 
Nё pёrpilimin e kёsaj liste tё agjentёve biologjikё, nuk janё marrё nё konsideratё 
mikroorganizmat e modifikuara gjenetikisht. 
 
2. Lista e agjentёve tё klasifikuar bazohet nё efektin e tyre mbi punonjёsit e shёndoshё. Efekte tё 
veçanta mbi personat, ndjeshmёria e tё cilёve mund tё modifikohet pёr motive tё ndryshme si 
patologjia paraegzistuese, administrimi i medikamenteve, imunitet i komprometuar, shtatzani ose 
ushqyerje me gji, nuk janё marrё nё konsideratё nё mёnyrё specifike. 
Masat teknike paraprake tё marra nё kuadrin e disa proceseve industriale, punёve te caktuara nё 
laborator apo aktiviteteve tё caktuara me kafshёt, tё cilat implikojnё ekspozimin efektiv ose tё 
mundshёm ndaj agjentёve biologjikё tё grupeve 3 ose 4, duhet tё jenё nё perputhje me Artikullin 
16 tё Direktivёs. 
 
3. Agjentёt biologjikё tё cilёt nuk janё klasifikuar nё grupet 2 – 4 nuk pёrfshihen me domosdo ne 
grupin 1. 
Nё rastin e agjentёve me mё shumё specie tё njohura si patogjene pёr njerёzit, lista do tё 
pёrfshijё speciet tё cilat shkaktojnё mё shpesh sёmundje dhe njё referim mё tё pёrgjithshёm tё 
faktit qё dhe specie tё tjera tё sё njejtёs gjini mund tё prekin shёndetin. 
Kur nё klasifikimin e agjentёve biologjikё pёrmendet njё gjini e tёrё, nёnkuptohet qё speciet dhe 
shtamet jopatogjene janё pёrjashtuar. 
 
4. Kur njё shtam ёshtё dobёsuar (zbutur) ose ka humbur gjenet e virulencёs, sigurimi i kёrkuar 
nga klasifikimi i shtamit parental, nuk duhet tё aplikohet nё mёnyrё tё detyrueshme. Ky ёshtё 
rasti kur pёr shembull njё shtam i tillё ёshtё pёrdorur si produkt ose pjesё e njё produkti pёr 
qёllime profilaktike ose terapeutike. 
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5. Nomenklatura e agjentёve tё klasifikuar, e pёrdorur pёr tё pёrpiluar ketё listё, reflekton dhe 
ёshtё nё pёrputhje me marrёveshjet mё tё reja ndёrkombёtare nё lidhje me taksonominё dhe 
nomenklaturёn e agjentёve nё fuqi nё kohёn e pёrpilimit tё listёs. 

 
6. Lista e klasifikimit tё agjentёve biologjikё, reflekton nivelin e njohurive nё kohёn e pёrpilimit 
tё saj. Ajo do tё riaktualizohet menjёherё sapo tё mos reflektojё mё nivelin mё nivelin bashkohor 
tё njohurive. 
7. Tё gjithё viruset qё janё izoluar tashmё tek njeriu dhe qё nuk janё vlerёsuar dhe pёrfshirё nё 
kёtё shtojcё, do tё klasifikohen tё paktёn nё grupin 2, me pёrjashtim tё rasteve nё tё cilat 
vёrtetohet se ёshtё e pamundur qё kёto viruse tё provokojnё şemundje tek njeriu. 
 
8. Disa agjentё biologjikё tё klasifikuar nё grupin 3 dhe qё janё shёnuar ne listёn e mёposhtme me dy 
yje (**), mund tё paraqesin risk tё kufizuar pёr infeksion tek punonjёsit, sepse zakonisht ata nuk janё 
infektues nё rrugё aerogjene. 
Do tё merren masa sigurimi qё do tё aplikohen mbi kёta agjentё, duke pasur parasysh natyrёn e 
veprimtarive specifike tё implikuara dhe sasinё e agjentёve respektivё, duke pёrcaktuar nёse nё rrethana 
tё caktuara tё veçanta, mund te hiqet dorё nga disa prej kёtyre masave. 
 
9. Kёrkesat pёr sigurim qё rrjedhin nga klasifikimi i parazitёve, do tё aplikohen vetёm nё stadet e ciklit 
jetёsor tё parazitit qё mund tё jenё infektuese pёr njeriun nё vendin e punes. 
 
10. Kjo listё pёrmban gjithashtu veças, tё dhёna pёr agjentёt biologjike qё mund tё provokojnё 
reaksione alergjike ose toksike atёherё kur ёshtё disponibёl njё vaksinё efikase ose kur rekomandohet qё 
lista e punonjesve tё ekspozuar tё ruhet me shume se 10 vjet. 
 
Kёto tё dhёna janё ilustruar me shkronjat e mёposhtёme: 
 A: reksione tё mundshme alergjike 

D: Lista e punonjёsve te ekspozuar duhet tё ruhet mё shumё se 10 vjet nga ekspozimi i fundit i 
njohur.  

 T: Prodhimi i toksinave 
 V: Vaksine efikase e disponueshme 
 
 
 
   BAKTERE dhe organizma tё ngjashёm 
 
Shёnim: Pёr agjentёt biologjik tё listёs, referimi “spp” tregon dhe specie tё tjera tё njohura si patogjene 
tё njeriut. 
 
Agjent biologjik      Klasifikimi  Vёrejtje 
Actinobacillus actinomycetemcomitans     2 

Actinomadura madurae       2 

Actinamadura pelletieri       2 

Actinomyces gerencseriae       2 
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Actinomycesis israelí        2 

Actinomyces pyogenes       2 

Actinomyces spp.        2 

Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum) 2 

Bacillus anthracis        3 

Bacteroides fragilis        2 

Bartonella bacillifonnis       2 

Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)    2 

Bartonella (Rochalimaea)spp.      2 

Bordetella bronchiseptica       2 

Bordetella parapertussis       2 

Bordetella pertussis        2   V 

Borrelia burgdorferi        2 

Borrelia duttonii        2 

Borrelia recurrentis        2 

Borrelia spp.         2 

Brucella abortus        3 

Brucella canis         3 

Brucella melitensis        3 

Brucella suis         3 

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)     3 

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)   3 

Campylobacter fetus        2 

Campylobacter jejuni        2 

Campylobacter spp.        2 

Cardiobacterium hominis       2 

Chlamydia pneumonia       2 

Chlamydia trachomatis       2 

Chlamydia psittaci (shtame aviane)      3 

Chlamydia psittaci (shtame te tjerё)      2 

Clostridium botulinum       2   T 

Clostridium perfringens       2 

Clostridium tetani        2   T,V 

Clostridium spp.        2 

Corynebateriumdiphtheriae       2   T,V 

Corynebacterium minutissimum      2 

Corynobacterium pseudotuberculosi      2 

Corynobacterim spp        2 

Coxiella burnetii        3 

Edwardsiella tarda        2 

Ehrilichia sennetsu (Rickettsia sennetus)     2 

Ehrilichia spp.        2 

Eikennella corrodens        2 

Enterobacter aerogenes/cloacae      2 
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Enterobacter spp.       2 

Enterococcus s.pp              2 

Erysipelothrix rhusiopathiae      2 

Escherichia coli (me perjashtim te shtameve jopatogjene)  2 

Escherichia coli, shtame verocitotoksigjene 

(p.sh.. O157: H7 ose O103)      3(**) 

Flavobacterium meningosepticum     2 

Fluoribacter bozemanae (Legionella)    2 

Francisella tularensis (Tip A)       3 

Francisella tularensis (Tip B)       2 

Fusobacterium necrophorum       2 

Gardenerela vaginalis        2 

Haemophilus ducreyi        2 

Haemophilus influenzae       2 

Haemophilus spp        2 

Helicobacter pylori        2 

Klebsiella oxytoca        2 

Klebsiella pneumoniae       2 

Klebsiella spp         2 

Legionella pneumophila       2 

Legionella spp        2 

Leptospira interrogans (gjithё serotipet)     2 

Listeria monocytogenes       2 

Listeria ivanovii        2 

Morganella morgani        2 

Mycobacterium africanum       3  V 

Mycobacterium avium/intracellulare     2 

Mycobacterium bovis (pёrveç shtamit BCG)     3  V 

Mycobacterium chelonae       2 

Mycobacterium fortuitum       2 

Mycobacterium kansasii       2 

Mycobacterium leprae       3 

Mycobacterium malmoense       2 

Mycobacterium marinum       2 

Mycobacterium microti       3(**) 

Mycobacterium paraturbeculosis      2 

Mycobacterium scrofulaceum      2 

Mycobacterium simiae       2 

Mycobacterium szulgai       2 

Mycobacterium tuberculosis       3  V 

Mycobacterium ulcerans       3(**) 

Mycobacterium xenopi       2 

Mycoplasma caviae        2 

Mycoplasma hominis        2 
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Mycoplasms pneumoniae       2 

Neisseria gonorrhoeae       2 

Neisseria meningitides       2   V 

Nocardia asteroides        2 

Nocardia brasiliensis        2 

Nocardia farcinica        2 

Nocardia nova        2 

Nocardia otitidiscaviarum       2 

Pasteurella multocida        2 

Pasteurella spp        2 

Peptosterptococcus anaerobius      2 

Plesiomonas shigelloides       2 

Porphyromonas spp        2 

Prevotella spp         2 

Proteus mirabilis        2 

Pruteus penneri        2 

Proteus vulgaris        2 

Providencia alcalifaciens       2 

Providencia rettgeri        2 

Providencia spp        2 

Pseudomonas aeruginosa       2 

Rhodococcus equi        2 

Rickettsia akari        3(**) 

Rickettsia canada        3(**)  

Rickettsia conorii        3 

Rickettsia montana        3(**) 

Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)      3 

Ricketsia prowazekii        3 

Rickettsia rickettsii        3 

Rickettsia tsutsugamushi       3 

Rickettsia spp         2 

Salmonella arizonae        2 

Salmonella enteritidis        2 

Salmonella typhimurium       2 

Salonella paratyphi A,B,C       2   V 

Salmonella typhi        3(**)   V 

Salmonella (serotipe tё tjerё)       2 

Serpulina spp         2 

Shigella boydii        2 

Shigella dysenteriae (Tip 1)       3(**)   T 

Shigella dysenteriae, tё tjera pёrveç Tipit 1     2 

Shigella flexneri        2 

Shigella sonnei        2 

Staphylococus aureus       2 
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Streptobacillus moniliformis       2 

Streptococcus pneumoniae       2 

Steptococcus pyogenes       2 

Streptococcus suis        2 

Streptococcus spp        2 

Treponema carateum        2 

Treponema pallidum        2 

Treponema pertenue        2 

Treponema spp        2 

Vibrio cholerae (pёrfshirё El Tor)      2 

Vibrio parahaemolyticus       2 

Vibrio spp         2 

Yersinia enterocolitica       2 

Yersinia pestis        3   V 

Yersinia pseudoturbeculosis       2 

Yersinia spp         2 
 
 
 
 
 
 
    Viruse (*) 
 
Agjent biologjik      Klasifikimi  Vёrejtje 
Adenoviridae         2 

Arenaviridae 

Kompleksi LCM-Lassa virus (zona e viruseve të “botës sё vjetёr”): 
Virusi Lassa         4 
Virusi koriomeningitit limfocitar (shtame neurotrope)   3 
Virusi i koriomeningitit limfocitar (shtame të tjerё)    2 
Virusi Mopeia        2 
Viruse te tjerё tё komleksit LCM-Lasa     2 
Kompleksi Tacaribe-Virus (zona e viruseve të “botës sё re”) 
Virusi Guanaito        4 
Virusi Junin         4 
Virusi Sabia         4 
Virusi Machupo        4 
Virusi Flexal         3 
Viruse te tjerё tё komleksit Tacaribe      2 
Astroviridae         2 
Bunyaviridaeh 
 Belgrade (i njohur dhe si Dobrava)     3 
 Bhanja        2 
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 Virusi Bunyamwera       2 
 Germiston        2 

Virusi oropouche       3 
Sin Nombre (ish muerto Canyon)     3 
Virusi encefalitit tё Californisë     2 
 

Hantavirusuri: 
 Hantaan (ethja hemorragjike Coreea)    3 
 Virusi Seoul        3 

Virusi Puumala       2 
Virusi prospect Hill       2 
Hantaviruse të tjerë       2 

Nairovirusuri: 
 Virusi i ethes hemorragjike të Crimeea- Congo   4 
 Virusi Hazara        2 
Flebovirusuri: 
 Ethja Valley Rift       3  V 
 Ethja e mizës së rërës      2 
 Virusi Toscana       2 
 Bunyaviridae të tjere të njohur si patogjene    2 
Caliciviridae: 
 Virusi i Hepatitit E       3(**) 
 Virusi Norwalk       2 
 Caliciviridae të tjerë      2 
Coronaviridae         2 
Filoviridae 
 Virusi Ebola        4 
 Virusi Marburg       4 
Flaviviridae 
 Encefaliti Australia (Encefaliti Murray Valley)   3 
 Virusi i Encefalitit të Europës Qëndrore     
 të transmetuar nëpërmjet rriqnave    3(**)  V 
 Absettarov        3 
 Hanzalova        3 
 Hypr         3 
 Kumlinge        3 
 Virusi Dengue tip 1-4      3 
 Virusi i Hepatitit C       3(**)  D 
 Virusi i Hepatitit G       3(**)  D 
 Virusi i encefalitit japonez B      3  V 
 Kyasanur Forest       3  V 
 Louping ill        3(**) 
 Omsk (a)        3  V 
 Powassan        3 
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 Rocio         3 
 Encefaliti i pranverës-verës ruse (TBE) (a)    3   V 
 Encefaliti de St Louis       3 
 Virusi Wesselsbron       3(**) 
 Virusi i Ethes West Nile      3 
 Ethja e verdhë       3   V 
 Flaviviruse të tjerë të njohur si patogjenë   2 
Hepadnaviridae 
 Virusi i Hepatitit B       3(**)   V,D 
 Virusi i Hepatitit D (Delta) (b)     3(**) 
 
Herpesviridae 
 Citomegalovirus       2 
 Virusi Epstein-Barr       2 
 Herpesvirus simiae (Virusi B)     3 
 Virusi Herpes simplex, tipet 1 dhe 2     2 
 Herpesvirus varicella-zoster      2 
 Virusi limfotrop B human (HBLV-HHV6)    2 
 Virusi i herpesit human 7      2 
 Virusi i herpesit human 8      2   D 
Orthomyxoviridae 
 Virusurile gripale tip A,B şi C     2   V(c) 
Orthomyxoviridae të transmetuara nëpërmjet  
rriqnave: Dhori dhe Thogoto       2 
Papovaviridae 
 Viruset BK dhe JC       2   D(d) 
 Papillomaviruse humane      2   D(d) 
Paromyxoviridae 
 Virusi i fruthit       2   V 
 Virusi i parotidit (shytave)     2   V 
 Virusi i sëmundjes Newcastle     2 
 Viruset paragripale tipet 1-4      2 
 Virusi respirator sinktial      2 
Parvoviridae 
 Parvovirusi human (B19)      2 
Picornaviridae  
 Virusi i konjuktivitit hemoragjik akut (AHC)   2 
 Virusi Coxsackie       2 
 Echo viruse        2 
 Virusul Hepatitei A (enteruvirusul uman tip 72)   2   V 
  Polioviruse        2   V 
 Rinoviruse       2 
Poxviridae 

Virusi Buffalopox (e)       2 
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Virusi i variolës taurine      2 
Virusi Elephantpox (f)      2 
Virusi Milkers’ node       2 
Molluscum contagiosum virus     2 
Virusi Monkeypox       3   V 
Virusi Orf 2   
Virusi Rabbitpox (g)       2 
Virusi Vaccinia       2 
Virusi i Variolës (mazhor dhe minor)    4   V 
Virusi Whitepox (“Variola virus”)     4   V 
Virusi Yatapox (Tana & Yaba)     2  V 

Reoviridae 
 Coltivirus        2 
 Rotaviruse humane       2 
 Orbiviruse        2 
 Reuviruse        2 
Retroviridae 
 Viruset e imunodefiçiencës humane     3(**)   D 
 Viruset limfotrope të qelizave T humane 
 (HTLV), tipet 1 e 2       3(**)   D 
 SIV (h) 
Rhabdoviridae 
 Virusi rabic        3(**)   V 
 Virusi i Stomatitit vezikular      2 
Togaviridae 
    Alfaviruset 
 Encefalomieliti equin lindor     3   V 
 Virusi Bebaru        2 
 Virusi Chikungunya        3(**) 
 Virusi Everglades       3(**) 
 Virusi Mayaro        3 
 Virusi Mucambo       3(**) 
 Virusi Ndumu       3 
 Virusi O’nyong-nyong      2 
 Virusi Ross River       2 
 Virusi Semliki Forest       2 
 Virusi Sindbis       2 
 Virusi Tonate        3(**) 
 Encefalomieliti equin venezuelan     3  V 
 Encefalomieliti equin perëndimor    3   V 
 Alfaviruse tё tjerё tё njohur     2 
    Rubivirus (rubeola)       2   V 
Toroviridae         2 
Viruse tё paklasifikuar 



 166 

  Virusi i fruthit equin       4 
  Virusi i hepatiteve tё paidentifikuar ende    3(**)   D 
Agjentё jokonvencionalё të shoqёruar me encefalopati 
spongiforme tё transmetueshme (TSEs) 
 Sёmundja Creutzfeldt-Jakob      3(**)   D(d) 
 Varianti i sёmundjes Creutzfeldt-Jakob    3(**)   D(d) 
Encefalopatia spongiforme bovine(BSE) 
Encefalopati tё tjera spongiforme tё transmetueshme (i)  3(**)  D(d) 
Sindromi Gerstmann-Sträussler-Scheinker    3(**)  D(d) 
Kuru          3(**)  D(d) 
 
(*)   Shiko paragrafin 7 tё shёnimeve introduktive. 
(**) Shiko paragrafin 8 tё shёnimeve introduktive  
(a)   Encefaliti i transmetuar nga rriqnat 
(b)   Virusi i hepatitit D paraqet njё agjent patogjen pёr punonjёsit vetёm nё prani tёnjё 
infeksioni simultan ose sekondar tё shkaktuar nga virusi i hepatitit B. 
Vaksinimi kundёr virusit te hepatitit B do ti mbronte punonjesit qё nuk janё prekur nga virusi i 
hepatitit B, kunder virusit tё hepatitit D (Delta) 
(c)   vetёm pёr tipet A e B. 
(d)   I rekomanduar vetёm pёr veprimtaritё qё implikojnё kontaktin direkt me kёta agjentё. 
(e)   Janё identifikuar dy viruse: njё i tipit buffalopox ndёrsa tjetri njё variant i virusit Vaccinia. 
(f)   Variant i virusit cowpox. 
(g)   Variant i virusit Vaccinia. 
(h)   Nuk egzistojnё fakte pёrsёmundje tek njeriu tё provokuara nga retroviruse te tjerё me 
origjinё simiane. Si masё parandaluese, pёr veprimtaritё me risk ekspozimi ndaj tyre, 
rekomandohet sigurim i nivelit 3. 
(i)   Nuk egzistojnё fakte pёr infeksione tё provokuara tek njeriu nga agjentёt pёrgjegjёs pёr 
encefalopati tё tjera spongiforme. Megjithatё, si masa parandaluese pёr punёt nё laborator, 
rekomandohen masa sigurie pёr agjentё tё pёrfshirё nё grupin 3 tё riskut (**), me perjashtim tё 
punёve tё laboratorit qё implikojnё njё agjent skrapie pёr tё cilin niveli i sigurisё 2 ёshtё i 
mjaftueshёm. 
 
 
 
 

PARAZITET 
    
Agjent biologjik      Klasifikimi    Vezhgime 
Acanthamoeba castellani      2  

Ancylostoma duodenale      2 

Angiostrongylus cantonensis      2 

Angiostrongylus costaricensis     2 

Ascaris lumbricoides       2  A 

Ascaris suum        2  A 
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Babesia divergens       2 

Babesia microti       2 

Balantidum coli       2 

Brugia malayi        2 

Brugia pahangi       2 

Capillaria philippinensis      2 

Capillaria spp        2 

Clonorchis viverrini       2 

Cryptosporidium parvum      2 

Cryptosporidium spp       2 

Cyclospora cayetanensis      2 

Dipetalonema streptocerca      2 

Diphyllobothrium latum      2 

Dracunculus medinensis      2 

Echinococcus granulosus      3(**) 

Echinococcus multilocularis      3(**) 

Echinococcus vogeli       3(**) 

Entamoeba histolytica       2 

Fasciola gigantica       2 

Fasciola hepatica       2 

Fasciolopsis buski       2 

Giardia lamblia (Giardia intestinalis)     2 

Hymenolepis diminuta      2 

Hymenolepis nana       2 

Leishmania brasiliensis      3(**) 

Leishmania donovani       3(**) 

Leishmania ethiopica       2 

Leishmania mexicana       2 

Leishmania peruviana       2 

Leishmania tropica       2 

Leishmania major       2 

Leishmania spp       2 

Loa loa        2 

Mansonella ozzardi       2 

Mansonella perstans       2 

Naegleria fowleri       3 

Necator americanus       2 

Onchocerca volvulus       2 

Opisthorchis felineus       2 
Opisthorchis spp       2 

Paragonimuswes termini      2 

Plasmodium falciparum      3(**) 

Plasmodium spp (human dhe simian)     2 

Sarcocystis suihominis      2 
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Schistosoma haematobium      2 

Schistosoma intercalate      2 

Schistosoma japonicum       2 

Schistosoma mansoni       2 

Schistosoma mekongi       2 

Strongyloides stercoralis      2 

Strongyloides spp       2 

Taenia saginata       3(**) 

Taenia solium        2 

Toxocara canis       2 

Toxoplasma gondii       2 

Trichinella spiralis       2 

Trichuris trichiura       2 

Trypanosoma brucei brucei      2 

Trypanosoma brucei gambiense     2 

Trypanosoma brucei rhodesiense     3(**) 

Trypanosoma cruzi       3 

Wuchereria bancrofti       2 
(**)Shiko paragrafin 8 te shёnimeve introduktive 
 
 
 
 

KERPUDHAT 
 

Agjent biologjik      Klasifikimi    Vezhgime 
Aspergillus fumigatus       2  A 

Blastomyces dermatitidis(Ajellomyces dermatitidis)   3 

Candida albicans       2  A 

Candida tropicalis       2 

Cladophialophora bantiana (fosta: Xylohypha bantiana, 

Cladosporium bantianum sau trichiodes)    3 

Coccidioides imitis       3  A 

Cryptococcus neoformans var. neoformans 

(Filobasidiella neoforman var. neoformans)    2  A 

Cryptococcus neoformans var. gattii 

(Filobasidiella bacillispora)      2  A 

Emmonsia parva var. parva      2 

Emmonsia parva var. crescens     2 

Epidermophyton floccosum      2  A 

Fonsecaea compacta       2 

Fonsecaea pedrosoi       2 

Histoplasma capsulatum var. capsulatum     
(Ajellomyces capsulatus)      3 
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Histoplasma capsulatum duboisii     3 

Madurella grisea       2 

Madurella mycetomatis      2 

Microsporum spp       2  A 

Neotestudina rosatii       2 

Paracoccidioides brasiliensis      3 

Penicillium marneffei       2  A 

Scedossporium apiospermum (Pseudallescheria boydii)  2 

Scedossporium prolificans (inflatum)     2 

Sporothrix schenckii       2 

Trichophyton rubrum       2 

Trichophyton spp       2 
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