Informatë për vlerësimin e kushteve higjieniko-sanitare në shkollat e Kosovës

Zyra e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Prishtinë (OBSH), përmes fondeve te Ambasadës së
Britanisë, ka përkrahur Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike (IKSHPK) për të bërë vlerësimin e
kushteve higjeniko -sanitare në 100 shkolla të Kosovës.
Përzgjedhja e shkollave është bërë në mënyrë të randomizuar nga lista e shkollave, e siguruar nga
Ministria e Arsimit. Puna në teren është përfunduar gjatë periudhës Janar-Mars 2021.
OBSH ka përkrahur IKSHPK-në që të adaptojë pyetësorët e standardizuar, të cilët kanë për qëllim që të
vlerësojnë kushtet higjieniko-sanitare në shkolla nga perspektiva e administratës së shkollës, nga
përspektiva e nxënësve si dhe nga inspektimim i ekspertëve të IKSHPK-së (specialiatët e
Higjienës/Ekologjisë humane/Shëndetit publik).
Përveç kësaj, OBSH gjithashtu ka përkrahur IKSHPK që të realizoj edhe vlerësimin e kualitetit të ujit në
100 shkollat e përfshira në hulumtim. Për këtë qëllim gjithsej janë marrë 100 mostra të ujit për analiza
fiziko-kimike dhe 100 mostra tjera për analiza bakterologjike.
Poashtu, si rezultat i rrethanave të pandemisë, IKSHPK ka zhvilluar edhe një pyetësor me pyetje rreth
njohurive, qëndrimeve dhe praktikave të nxënësve për COVID -19 .
Të gjitha të dhënat e fituara nga pesë pyetësorët e përdorur në këtë hulumtim janë bartë në bazën e të
dhënave të cilat do të analizohen shumë shpejt. Në fund, IKSHPK do të shkruaj raportin me gjetjet
kryesore dhe me rekomandime për të gjitha palët relevante, përfshirë Ministrinë e Arsimit, Ministrinë e
Shëndetësisë si dhe vet shkollat e përfshira në këtë vlerësim.
Vlen të përmendet se janë përdor pyetësor të standardizuar për vlerësimin e kushteve higjienikosanitare në shkolla dhe njëkohësisht për herë të parë është krijuar një databazë e mirëfilltë për secilën
shkollë, e cilat do te ndihmoj IKSHPK-në që të vazhdoj me vlerësime të këtilla dhe përditësim të të
dhënave edhe në të ardhmen, dhe në ketë mënyrë do të mundësohet krahasimi i gjetjeve qoft nga viti
në vit i të njejtave shkolla , apo edhe në mes të shkollave tjera.
Bashkëpunimi në mes të OBSH-së, IKSHPK-së dhe Ministrisë së Arsimit, do të vazhdojë edhe në të
ardhmen për të promovuar mjedise shkollore sa me të shëndetshme për të gjithë.
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