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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Prill 2020

Ky edicion i BURIMI-t i kushtohet informacionit në lidhje me
pandeminë COVID-19 dhe sektorit të ujit.  SHUKALB është në
kontakt të vazhdueshme me shoqëritë UK anëtare të tij dhe po
monitoron ecurinë e masavee të ndërmarra nga anëtarët e tij,
si dhe në të njëjtën kohë ndan informacion të vlefshëm e të
rëndësishëm me ta.

Pas udhëzimeve të Qeverisë Shqiptare, SHUKALB ka anulluar
të gjitha aktivitetet që përfshijnë takime midis njerëzve, si
trajnime dhe mbledhje e workshope që kanë të bëjnë me
Projektet e tij aktuale për muajt Mars dhe Prill 2020 dhe do t'i
ri-programojë ato në kohën më të përshtatshme në përputhje
me udhëzimet e ardhshme të përditësuara të Qeverisë
Shqiptare.

SHUKALB ka krijuar një sesion të dedikuar në faqen e tij të
internetit me informacion rreth sektorit të furnizimit me ujë dhe
kanalizimeve në lidhje me pandeminë COVID-19.  Ky sesion
do të përditësohet vazhdimisht pas shërndarjes dhe publikimit
të cdo informacioni të ri.

Në vazhdim, SHUKALB është duke zhvilluar një anketim me
shoqëritë UK mbi ndikimet e pandemisë COVID-19 në sistemet
e ujit dhe ujërave të ndotur dhe së shpejti do të publikojë një
analizë të plotë të rezultateve në faqen e tij të internetit.

Anketim mbi ndikimet e pandemisë COVID-19
në sistemet e ujit të pijshëm dhe ujërat e
ndotur në Shqipëri 

SHUKALB është duke monitoruar nga afër pandeminë e
koronavirusit (COVID-19) dhe ndikimet e saj në sistemet e ujit
të pijshëm dhe ujërat e ndotur. Ne do t’ju ishim mirënjohës

                         

Anketim mbi ndikimet e
pandemisë COVID-19 në
sistemet e ujit të pijshëm
dhe ujërat e ndotur në
Shqipëri

 

Dita Botërore e Ujit 2020
dhe fushata Të Gjithë
Sëbashku në Ditën Botërore
të Ujit të ndihmojmë për të
ndalur shpërthimin e virusit
Corona (COVID-19)

 

Udhëzim i OBSH për
Furnizimin me Ujë,
Kanalizimet, Higjenën dhe
Menaxhimin e Mbetjeve për
virusin COVID-19

 

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://shukalb.al/sq/burimet/covid-19-dhe-uji/
https://www.facebook.com/Shukalb/
https://www.linkedin.com/company/shoqata-uj%C3%ABsjell%C3%ABs-kanalizime-e-shqip%C3%ABris%C3%AB/notifications?goback=&trk=hb_ntf_AGGREGATED_COMPANY
https://www.surveymonkey.com/r/CW93NX3
http://shukalb.al/sq/dita-boterore-e-ujit-2020-uji-dhe-ndryshimet-klimatike-dhe-fushata-te-gjithe-sebashku-ne-diten-boterore-te-ujit-te-ndihmojme-per-te-ndalur-shperthimin-e-virusit-c/?fbclid=IwAR1tMbpMPL5e_oFEPg8MidYkIaoEPnEvmW1dA869BP8WNfdCeyKhZaMy9Tg
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2020/03/Albanian_WHO-2019-NcOV-IPC_WASH-2020.1.pdf
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
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Na tregoni se cfarë
mendoni!

 

Rreth SHUKALB

Shoqata Ujësjellës
Kanalizime e Shqipërisë
(SHUKALB), e themeluar në
vitin 2000, është një
Shoqatë profesionale,
jofitimprurëse e
profesionistëve në sektorin e
furnizimit me ujë dhe
kanalizimeve, e cila synon te
përmirësojë menaxhimin e
Sektorit të Furnizimit me Ujë
dhe Kanalizimeve në
Shqipëri, për ta bërë atë më
efiçent, të qëndrueshëm dhe
efektiv në përputhje me ligjet
dhe rregulloret në fuqi në
Shqipëri.

nëse merrni pjesë në këtë anketim të
shkurtër për të na ndihmuar të
kuptojmë më mirë sesi shoqëritë
ujësjellës kanalizime dhe organizatat
e tjera të sektorit të ujit po reagojnë
ndaj krizës COVID-19. Të gjitha
përgjigjet janë anonime.

Nëse nuk jeni të sigurt se si t'i
përgjigjeni një pyetjeje, ju lutemi

zgjidhni "Nuk mund të përgjigjem". Kjo do të ndihmojë në
sigurimin e të dhënave sa më sakta që të jetë e mundur.

Për të filluar anketimin klikoni në këtë link dhe pas plotësimit të
çdo pyetjeje klikoni VAZHDO.

Lajme nga anëtarët tanë 

Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Shqipëri marrin
masa për parandalimin dhe mbrojtjen ndaj
përhapjes së COVID-19

Në kuadër të emergjencës së shkaktuar nga virusi COVID-19
dhe në mbështetje të akteve normative të posaçme të nxjerra
nga Qeveria e Shqipërisë, Shoqëritë UK në mbarë Shqipërinë
ndërmorrën masa të veçanta administrative për parandalimin e
përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19.

SHUKALB është duke monitoruar nga afër situatën dhe është
në në kontakt të vazhdueshëm me Shoqëritë anëtare të tij duke
u informuar mbi ecurinë e masave të marra, si dhe duke ndarë
informacion të vlefshëm me ta.

Shumica e shoqërive UK kanë organizuar stafin në grupe të
posaçme pune, sipas sektorëve përkatës. Secilit prej grupeve i
është caktuar masa specifike që duhen ndërmarrë për të
siguruar vazhdimësinë e aktivitetit si furnizimi me ujë,
grumbullimin dhe largimin e ujërave të ndotur në sistem,
vazhdimësinë e trajtimit të ujit të ndotur, kujdesin ndaj
klienteve, ndërhyrjet në kohë ndaj defekteve etj. lexo më

shumë

http://shukalb.al/burimi-feedback/
https://www.surveymonkey.com/r/CW93NX3
http://shukalb.al/sq/shoqerite-ujesjelles-kanalizime-ne-shqiperi-marrin-masa-per-parandalimin-dhe-mbrojtjen-ndaj-perhapjes-se-covid-19/
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Tema të nxehta 

Çfarë mund të bëjnë operatorët e Shoqërive
Ujësjellës Kanalizime në luftën kundër COVID-19

COVID-19 është bërë një shqetësim serioz global për
shëndetin.  Ndërmarrja e veprimeve për të ngadalësuar
përhapjen dhe për të mbështetur shërimin nga sëmundja, do të
shpëtojë jetë dhe do të zbusë ndikimin social dhe ekonomik
nga kjo pandemi.

Aksesi ndaj shërbimit të sigurt të furnizimit me ujë dhe
kanalizimeve është thelbësor për higjenën e mirë që
kërkohet për të ndaluar përhapjen dhe për të ulur ndikimin
e virusit.

COVID-19 kalon përmes pikëlave të frymëmarrjes nga njerëzit
e infektuar të cilat shpesh përhapen nga dora në gojë – kështu
që larja e duhur, e rregullt e duarve, është mënyra më efektive
për të zvogëluar transmetimin.  Transmetimi fekal-oral është
më pak i zakonshëm, por në zonat ku mungojnë shërbimet
sanitare, mund të bëhet një vektor domethënës. Virusi Corona
çaktivizohet nga trajtimi tipik i ujit që përfshin filtrimin dhe
dezinfektimin, por mund të rezistojë në ujin e patrajtuar.

Ofruesit e shërbimeve ujësjellës dhe kanalizime (sistemet
e vegjël, shoqëritë ujësjellës kanalizime dhe autoritetet
lokale) mund të jenë të rëndësishëm për të ndaluar
avancimin e COVID-it.  Shoqëritë ujësjellës kanalizime duhet të
punojnë ngushtë me zyrtarët lokalë të shëndetit dhe organet e
tjera përkatëse për: lexo më shumë

Të tjera 

Dita Botërore e Ujit 2020 dhe fushata Të Gjithë
Sëbashku në Ditën Botërore të Ujit të ndihmojmë
për të ndalur shpërthimin e virusit Corona (COVID-
19)

Në të gjithë globin çdo vit, 22 Marsi festohet si Dita Botërore e
Ujit (DBU), e shpallur nga Kombet e Bashkuara për të tërhequr
vëmendjen mbi rëndësinë e ujit.  Tema e DBU 2020 është "Uji
dhe Ndryshimet Klimatike" dhe qëllimi është të tregojë se si të

http://shukalb.al/sq/cfare-mund-te-bejne-operatoret-e-shoqerive-ujesjelles-kanalizime-ne-luften-kunder-covid-19/
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dy janë të lidhur në mënyrë të
pandashme me njëri-tjetrin.

Dita Botërore e Ujit e këtji viti na gjen
të gjithëve në një situatë të
pazakontë dhe shumë sfiduese, pasi
e gjithë bota është duke u përballur

me shpërthimin e virusit Corona (COVID-19). Me rastin e DBU
2020 SHUKALB përgatiti dhe publikoi një njoftim për shtyp të
cilën mund ta gjeni në këtë link.

 

Udhëzim i OBSH për Furnizimin me Ujë,
Kanalizimet, Higjenën dhe Menaxhimin e Mbetjeve
për virusin COVID-19

Dëshirojmë të ndajmë me ju një dokument teknik udhëzues të
Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) mbi
Menaxhimin e Furnizimit me Ujë, Sanitetin, Higjenën dhe
Mbetjet për virusin COVID-19.  Dokumenti i vjen në ndihmë
veçanërisht shoqërive UK por jo vetëm.

SHUKALB ka bërë përkthimin e këtij dokumenti në gjuhën
shqipe.

Në linqet mëposhtë do të gjeni dokumentin original në anglisht,
si dhe variantin në shqip.

http://shukalb.al/wp-content/uploads/2020/03/Albanian_WHO-
2019-NcOV-IPC_WASH-2020.1.pdf

http://shukalb.al/wp-content/uploads/2020/03/WHO-2019-
NcOV-IPC_WASH-2020.1-eng.pdf 

Anëtarësohuni në SHUKALB Kurset e Trajnimit Na kontaktoni

Shoqata Ujësjellës Kanalizime e Shqipërisë,
Rruga "Pjeter Bogdani", 39/1, k5, 3, Njësia Bashkiake Nr. 5, Kodi Postar 1019,Tirane, Shqiperi
Tel/Fax: (+355/4) 2245 101, Mob: (+355) 69 60 12 782
E-mail: info@shukalb.al, Web: www.shukalb.al

Çregjistrohu
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