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3. Anekse
Shkurtesa dhe akronime
NPM Numri për përcjelljen e mallërave
CTN commodity tracking number
Sistem informativ për Menaxhim me katastrofa
DMIS Disaster Management Information System
NjPK Njësia për Përgjigje gjatë katastrofave
ERU Emergency Response Unit
Pranimi i mallërave (PM)
GRN goods received note
Kërkesë për regjistrim Барање за требовање
RN requisition note
KNKK–Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të kuq
ICRC - International Committee of the Red Cross
Federata Ndërkombëtare e Shoqatave të Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së
kuqeInternational Federation of Red Cross and Federation Red Crescent
Societies
NjLMR–Njësia për Logjistikë dhe Mobilizim të REsurseve
LRMD logistics and resources mobilization department
NjRL – Njësia Rajonale Logjistike
RLU Regional Logistics Unit
MKMemorandum për Kuptim
MoU Memorandum of Understanding
Kilogram Kg
kg kilogram
м2 metër katror
m2 square metre
м3 metër kub
m3 cubic metre
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1. Menaxhimi me Depo
1.1 Hyrje
Njësia për Logjistikë e Federatës ndërkombëtare të shoqatave të Kryqit të kuq
dhe Gjysmëhënës së kuqe (në tekstin e mëtejmë Federata ndërkombëtare)
dhe shoqatat nacionale janë përgjegjëse për sigurimin e shpërndarjes së
ndihmës humanitare të përdoruesve në vende saktë të caktuara për
shpërndarje në mënyrë që siguron saktësi maksimale, dhe anulime dhe humbje
minimale. Menaxhimi i suksesshëm i depove luan rol esencial në kënaqjen e
nevojave prioritare të përdoruesve.
Operacionet apo programet, posaçërisht ato të cilat kyçin sasi të mëdha të
mallërave, zakonisht imponon ekzistimin e kapaciteteve për klasifikim të mesëm
apo afatgjatë të mallërave apo edhe për të dy llojet. Këto kapacitete duhet të
kenë kushte adekuate dhe të sigurta për kalsifikimin e mallërave për mbrojtje
nga vjedhja dhe për ruajtjen e kualitetit të ndihmës humanitare gjatë zgjatjes së
operacionit.
Mallërat, posaçërisht ushqimi, duhet të jenë të mbrojtura nga ndikimi i diellit,
lagështia dhe nga temperaturat ekstreme. Për këtë, duhet të shmanget
përdorimi i kapaciteteve për klasifikim të cilat janë të hapura dhe të cilat nuk
janë të mbuluara. Kur kjo nuk është e mundshme, depotë e hapura duhet të
përdoren në periudhë kohore të shkurtë të kufizuar dhe atë vetëm për mallëra
të cilat nuk do të kenë ndiokim nga shfaqja e tillë.
Depotë janë të nevojshme kur kohëzgjatja e krizës është më e gjatë apo kur
procesi për furnizim dhe mobilizim të ndihmës pritet se do të jetë më gjatë.
Gjithashtu mund të jetë e nevojshme që të sigurohet rrjet i depove në të gjithë
vendin me qëllim që të përgjigjet shpejtë dhe në mënyrë efikase për tu
shpërndarë ndihma e patjetërsueshme humanitare.
Siç shihet në fotografinë më poshtë ku është paraqitur sistemi tipik për
logjistikë, operacionet për shpërndarjen e ndihmës shpesh herë paraqesin
nevojën për posedim të depove qendrore për shpërndarje, dhe në raste të
caktuara hapje të depove rajonale, përderisa ka nevojë për atë. Depotë
qendrore dhe rajonale normalisht përdoren për klasifikim afatshkurtë dhe
afatgjatë (prej një deri në gjashtë muaj) në sasi të mëdha të mallërave.
Përderisa depotë të cilat shërbejnë si pika shpërndarëse përdoren për klasifikim
afatshkurtë në sasi të vogla të mallërave të cilat janë të gatshme për
shpërndarje që në mënyrë të shpejtë duhet të realizohet.
Numri i lokacioneve për depo caktohet sipas vëllimit të operacionit si dhe sipas
kushteve gjeografike, largësia hapësinore, infrastruktura, mjetet e kapshme
transportuese, kapacitetet për klasifikim dhe kushtet kohore. Megjithatë, kur kjo
është e mundshme, mallërat gjithmonë do të duhej të jenë të locuara sa më
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shumë që mundet të jetnë më afër pikave për shpërndarje. Me këtë
minimalizohen shpenzimet plotësuese dhe humbjet e mundshme të cilat mund
të paraqiten kur mallërat barten më shumë herë.
Duhet të bëhen të gjitha orvatjet që të përshtaten nevojat e ndihmës humanitare
me qëllimet afatgjate të shoqatës nacionale. Në kontekst të kësaj çështjeje të
menaxhimit me depo duhet të shikohet si në mundësi për zhvillim të
mëtutjeshëm të kapaciteteve të programeve dhe resurseve njerëzore të
shoqatës nacionale nëpërmjet sigurimit të suksesshëm të trajnimeve dhe
hasjeve të përvojave në vendin e punës.

Menaxhimi me depo duhet të shikohet si mundësi për zhvillimin e kapaciteteve
të shoqatës nacionale.

1.2 Zgjedhja e depove
Shoqata nacionale, qeveria apo partnerë operativ (agjencitë e kombeve të
bashkuara dhe organizatat joqeveritare etj.) mund të marin me qira depo si pika
për shpërndarje në nivel qendror dhe rajonal. Për depo qendrore dhe rajonale
preferohen ndërtesa të cilat janë posaçërisht të dizajnuara dhe dedikuara për
renditje aty ku nuk ekzistojnë objekte adekuate. Nevojat urgjente dhe
afatshkurte mund të kënaqen nëpërmjet përdorimit të tendave speciale të
dizajnuara apo objekte tjere të përkohshme për renditje.
Çdo herë kur ka mundësi, duhet të shmanget nga shpërndarja e renditjeve me
agjenci tjetër, posaçërisht firma komerciale. Kur kjo ëghtë e pa shmangshme,
duhet të rrethohet hapësira e shoqatës nacionale apo Federatës
ndërkombëtare dhe të theksohet apo shkruhet me shenja të qarta dhe të
dukshme. Gjithashtu, kur ndahet apo përdoret depo me agjencion tjetër, duhet
të nënshkruhet Memorandum standard për kuptim (MpK). Me këtë qartë
përkufizohen dhe ndahen kushtet për ruajte dhe veçori tjera lidhur me mallërat
dhe tejkalohen dyshime dhe paqartësi të caktuara të cilat do të kishte mundur të
paraqiten me ndrrimin e personelit. Në memorandum gjithashtu duhet të
theksohet periudha minimale për lajmërim përderisa nëse ka nevojë të lëshohet
objekti.
Kur huazohen depo komerciale apo private, patjetër duhet të nënshkruhet
marrëveshje ku theksohen specifikat dhe kushtet për përdorimin e objektit.
Marrëveshja duhet të jetë e përgatitur në bazë të Marrëveshjes standarde
federative, përshtatur në ligjet lokale dhe me besueshmëri nga ana e këshilltarit
juridik të shoqatës nacionale. Huazuesit e hapësirave patjetër të sigurojnë
dëshmi për pronësi apo të drejtë ta huazojnë hapësirën/pasurinë. Shembull
marrëveshje për huazim të deposë është paraqitur në Shtojca 1.
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Aspekte të caktuara të cilat duhet të merren parasysh kur zgjedhet depoja:
Madhësia e deposë (është mirë të ketë mundësi të zgjerohet apo të
zvogëlohet hapësira për renditje);
Rekomandohet që objekti të ketë hapësirë të posaçme për zyre;
Rekomandohet të ketë hapësirë ku të punësuarit do të mund të
zhvishen, shpërlahen dhe të ushqehen;
Të ketë qasje për madhësi të ndryshme të kamionëve;
Të ketë kapacitete adekuate për ngarkim dhe shkarkim;
Të ketë hapësirë adekuate për parkim të kamionëve në rrethin e objektit;
Kualiteti i objektit (lloji i ndërtimit, ventilim adekuat, dhe kapacitete për
renditje dhe mbrojtje nga lagështia, dhe mbrojtje nga ndryshimi i
temperaturave ekstreme dhe rreziqeve);
Nevoja elementare komunale (ujë, rrymë, nevojtore dhe linjë telefonike);
Siguri we përgjithshme (lokacioni i objektit, izolim, qasje në objekt etj);
Siguri të objektit dhe objekteve tjera shoqëruese (gardhe, dyer të sigurta,
sistem për mbylljen e dyerve dhe dritareve, ndriçim të jashtëm);
Pronësi e deposë

Për secilën depo duhet të nënshkruhet MpK apo marrëveshje ku qartë
theksohen kushtet dhe rrethanat për huazimin e hapësirës.

1.2.1 Nevoja të posaçme për renditjen e mallërave
Disa prodhime duan kujdes të posaçëm në bazë të llojit dhe sigurisë së
hapësirës për renditje. Për shembull:
Barrërat dhe pajisjet mjekësore shpesh herë përmbajnë sasi të mëdha të
prodhimeve me vlerë të cilat gjithashtu janë edhe me përdorim të
kufizuar ndërsa një pjesë më e madhe e tyre kanë afat të shkurtë kohore
të përdorimit. Për këtë, nevojitet hapësirë adekuate e siguruar, me
kujdes të veçant të përcjelljes së afatit të përdorimit të prodhimeve;
Materiet e kontrolluara kërkojnë renditje të posaçme, hapësirë të sigurt
për renditje;
Antibiotikët dhe vaksinat kërkojnë ambient me temperaturë të kontrolluar,
me kapacitete adekuate të cilat garantojnë sistem të rezervuar për
furnizim me energji;
Prodhimet të cilat ndizen, siç janë alkooli dhe eteri patjetër duhet të
renditen në vend të posaçëm, mundësisht në vend të ftohtë dhe vend të
sigurt por jashtë deposë kryesore.
Nevojitet përkushtim të posaçm kur renditen apo kur përdoren këto mallëra.
Patjetër të përdoren teknika të posaçme për menaxhim me këtë mall që të
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ndalohet teprica e panevojshme që të sigurohet puna adekuate për tu
shmangur humbja e madhe si rezultat i skadimit të afatit të këtyre prodhimeve
të vlefshme. Patjetër të zbatohen procedura për kontrollë, mbrojtje, përdorim,
shpërndarje dhe shkatërrim të këtyre prodhimeve në bashkëpunim me
koordinatorin shëndetësor të shoqatës nacionale apo koordinatorin mjekësor
programor/ njësinë regjionale për logjistikë të Federatës ndërkombëtare.
Mallërat e rrezikshme, siç janë karburantet, gazi me shtypje, insekticidet dhe
materiet tjera djegëse, toksike apo korozive janë të rrezikshme për shëndetin
dhe mjedisin jetësor. Në pajtueshmëri me rregulloret ndërkombëtare, këto
mallëra duhet të shënohen posaçërisht që të dihet se ka rrezik që mund të del
nga këto prodhime.
Masat që vijojnë duhet të zbatohen që të sigurohet renditja adekuate e
materieve të rrezikshme:
I gjithë personeli i cili punon në depo duhet të jetë i informuar për rreziqet
specifike të cilat dalin nga malli i rrezikshëm që gjindet në depo.
Personeli duhet të kalojë trajnim adekuat për veprim me mallërat e
rrezikshme përderisa ndodh fatkeqësi e caktuar apo derdhje të
materialeve të rrezikshme nga kontenjerët.
Të theksohen udhëzime të qarta në gjuhën lokale se si të veprohet në
rast të fatkeqësisë së caktuar apo derdhje të materieve të rrezikshme
nga kontenjerët, si dhe procedura për informimin e personave kompetent
në rast të ndodhive të këtilla.
Me kujdes të përcjellen udhëzimet të cilat janë vendosur në etiketat e
prodhimeve.
Materialet e rrezikshme të renditen me kujdes dhe vëmendje të veçant,
të theksohen shenja duke theksuar rrezikun që të mund t’i shohin të
gjithë personat të cilët kanë qasje në hapësirën për renditje.
Të renditen ndarazi materiet ndezëse, jashtë deposë kryesore.
Të mos lejohet pirja e duhanit, gatuarja apo shkrepsa së paku në 10
metra largësi nga hapësira ku renditen materiet e rrezikshme. Çdoherë
në afërsi duhet të ketë aparate kundër zjarrit dhe rërë.
Materiet të cilat lehtë avullohen, pa dallim se a janë ndezëse apo
helmuese, patjetër të ruhen në hapësirë të ftohtë.
Asnjëherë të mos renditen hemikalie siç janë për shembull plehrat,
pesticidet apo çimentoja në depo ku do të ruhet apo ku ruhet ushqimi.
Gjithmonë duhet të kontrolohet dhe të përshtatet ruajtja dhe renditja e
materieve të rrezikshme me legjislativën lokale.
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Renditje speciale
Disa prodhimeve të caktuara u nevojitet renditje në hapësira të posaçme
të deposë.
Patjetër të zbatohen procedura për kontrollim, mbrojtje dhe shkatërrim të
materialeve mjekësore dhe barrërave me marrëveshje me personelin
përgjegjës mjekësor.

1.2.2 Hapësira të depove të përkohshme
Gjatë situatave urgjente edhe kur ka nevojë të sigurohet hapësirë për renditje
për periudhë të shkurtë kohore, kur nuk mund të sigurohen kapacitete
adekuate, depotë mund të improvizohen me përdorimin e kargo kontenjerëve
apo tenda speciale të dizajnuara për depo.
Tendat për depo duhet
të ngriten në sipërfaqe
të përgatitur dhe të
ngritur: të rrethuar me
kanale për qarkullimin e
ujit. Brenda mallërat
duhet të qëndrojnë në
paleta apo në mbulesë.
Tenda standarde për renditje urgjente (shpeshherë a.q. RubHall) si shembulli i
paraqitur në fotografinë më lartë, ofron mundësi për renditje prej 600m3 (metër
kub) ngarkesë të rëndë apo 240m2 (metër katror) për renditjen e paletave –
përafërsisht për renditjen e 500 tonë drithëra në thasë. Që të ngritet kjo tendë
nevojiten 12 njerëz, mes cilëve edhe një teknik. Ngritja e tendës zgjat rreth dy
ditë.
1.2.3 Madhësia e deposë
Madhësia e deposë që nevojitet për operacionin vërtetohet sipas kuantitetit
maksimal, në ton dhe volum, në mallëra që duhet të renditen në depo në
periudhën e caktuar. Ky kuantitet vëretohet sipas numrit të përdoruesve, kohës
së nevojshme për plotësimin e deposë me mallëra, llojin e sistemit për
shpërndarjen dhe frekuencionin e shpërndarjeve (shembull, shpërndarje javore,
shpërndarje mujore etj).
Lloje të ndryshme të prodhimeve përfshijnë volum specifik por të ndryshëm të
hapësirës së deposë. Volumi i nevojshëm për renditje varet nga
rëndësia/volumi i mallërave. Mbulimi i hapësirës me një prodhim varet nga
volumi i tij, lartësia e hapësirës për renditje dhe nga ngarkimi maksimal i lejuar
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në metër katror të sipërfaqes në tokë. Që të ilustrojmë se si volumimundet të
ndryshojë në mënyrë drastike, më poshtë paraqesim shembuj të volumeve
mesatare, në metër kub, për një ton nga prodhimet që vijojnë:
Ushqim në kokrra (oriz, misër), miell, sheqer në thasë 2m3
Medikamente (mesatare për dërgesa dhe pajisje medicinale) 3m3
Vaj perimesh në bidona apo konzerva 1.5 – 2m3
Batanie në balla të shtypura (rreth 700 copë) 4-5m3
Batanie në balla të pa shtypura 8-10m3
Rroba (në balla) 7-10m3
Tenda (rreth 25 tenda familjare) 4-5m3
Pajisje për kuzhinë në 35-40 paqeta 4.5m3
Kur llogaritet hapësira e nevojshme për renditje, duhet të meret parasysh
vetëm 70 përqind nga kapaciteti i përgjithshëm hapësinor i deposë si i
kapshëm për renditje. 30 përqind të tjera përdoren që të sigurohet ventilim
adekuat, kalim dhe lëvizje, hapësirë për manovra dhe hapësirë për paketim.

Shembull: Llogaritja e hapësirës
Për 100 ton oriz me lartësi për renditje në dy metra:
1 ton oriz = 2м3
100 ton oriz = 200м3
Renditje maksimale e mallërave në lartësi për ushqim në kokrra: 2m në
lartësi
Hapësirë e nevojshme: 100м2
Hapësirë e përgjithshme që nevojitet: 100м2 + (100м2 x 30%) = 130м2
Gjithashtu, duhet të theksohet se është e pamundur dhe jopraktike, por as nuk
rekomandohet të mbushet depoja deri në majë. Për këtë, hapësira për renditje
duhet të llogaritet së paku një metër nën lartësinë maksimale të deposë.
Përskaj kësaj, që të shmanget dëmtimi i mallërave apo të shmanget rreziku që
mallërat mos të bien, mund të vendosen disa gjëra edhe mbi lartësi prej 2.5m
që t’i mbajnë dhe sigurojnë mallërat përderisa ka nevojë për të.
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Formulë për llogaritjen e kapacitetit të deposë
{gjatësia x gjërësia x (lartësia– 1м)} x 70 %= kapacitet i përafërt për
renditje në depo
Kujdes:Raftet me mallëra patjetër të jenë në distancë së paku prej një
metër nga tavani dhe të mos e tejkalojnë lartësinë maksimale prej 2.5m
ose të mos e tejkalojnë rëndësinë maksimale e cila mund të qëndrojë në
dysheme, në pajtueshmëri me atë që është e theksuar në marrëveshjen
për huazimin e deposë.

Kur llogaritet kapaciteti i deposë, duhet të meret parasysh se nuk guxon të
renditet më shumë rëndësi në metër katror në sipërfaqe të dyshemesë se sa që
është e vërtetuar në marrëveshje për huazimin e deposë. Shihni pjesën që ka
të bëjë me renditjen e rafteve me mallëra në krahasim me kufizimet e rëndësisë
për ngarkim të lejuar në dysheme, që të merrni më shumë informacione.

Kapacitetet e deposë
Vetëm 70 përqind e hapësirës së deposë mund të përdoret për renditjen
e mallërave.
Ekzistojnë kufizime në bazë të lartësisë, rëndësisë dhe mbingarkimeve
në dysheme në bazë të cilës lartësi mund të renditet raftet me mallëra.

1.3 Përgatitja dhe organizimi i deposë
Para se të përdoret depoja, dyshemeja, tavani, dyert dhe konstruksioni duhet të
kontrollohen, të pastrohen dhe rregullohen thellësisht. Pjesa e jashtme e
objektit duhet të pastrohet nga mbeturinat që të shmanget paraqitja e minjëve
dhe insekteve. Nëse ka nevojë, murnat dhe dyshemeja mund të trajtohen me
insekticide ndërkombëtarisht të lejuara të cilat nuk paraqesin rrezik për
ushqimin.
Depotë duhet rregullisht të pastrohen dhe në murë të secilës depo duhet të ketë
të theksuar orar për pastrim dhe evidencë kur depoja është pastruar. Kjo listë
duhet rregullisht të ripërtrihet. Në fund të:
ditës, dyshemeja duhet të fshihet dhe mbeturinat të hudhen;
javës, duhet të pastrohen murnat dhe raftet;
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muajit, duhet thellësisht të pastrohet e tërë depoja.
Renditjen e deposë duhet paraprakisht ta diskutoni dhe planifikoni para se të
arrijnë mallërat. Depoja duhet të ndahet në disa zona qartë të markuara dhe të
caktuara në pajtueshmëri me natyrën e mallërave që duhet të ruhen aty:
mallëra të cilat duhet të kontrollohen, mallëra të cilat janë të renditura, mallëra
të cilat duhet të ndahen, etj. Metoda më e thjeshtë është që të caktohet
vendosja e secilit raft me vizatimin e vijave në dysheme . përskaj vizatimeve të
zonave të ndryshme për renditjen emallërave, në depo duhet të ndani hapësirë
për:
hapësirë për pranimin e mallërave dhe ku kontrollohen para se të futen
në evidencë;
hapësirë për karantin, për mallëra të cilat duhet të kontrollohen apo
trajtohen;
hapësirë për përgatitje/paketim;
hapësirë për dërgimin e mallërave;
hapësirë për zyre, nëse nuk ka hapësirë plotësuese për zyre që është
pjesë shoqëruese e objektit.

Përgatitja e deposë
Përgatitni depotë dhe hartoni paraprakisht hapësirat ku do të renditen
mallërat.
Asnjëherë mos renditni karburante, hemikalie, plehëra, pesticide apo
çimento në hapësira të njëjtaku e renditni ushqimin.
Ushqimin ruaeni ndarazi nga çdo lloj tjetër të mallërave të renditur në
deponë e njëjtë.

1.3.1 Renditje të mallërave
Plast është një grumbull apo grupë në raft me prodhime të njëjta të renditura në
depo. Mallëra me numër të ndryshëm për përcjelljen e mallërave(NPM)
commodity tracking numbers(CTN) numër të ndryshëm serik apo data të
ndryshme të afatit të mallërave patjetër të vendosen në rafte të posaçme apo
në grupe të posaçme. Në çdo raft/grupë me (NPM) patjetër fizikisht të ngjitet bin
kartelë, numër serik dhe datë për afatin e mallërave. Shihni në pjesën 2.4.1 ku
do të gjeni më shumë detaje për bin kartela.
Kur ka mundësi, renditeni mallin në paleta (apo ngjajshëm me të), e jo drejtë në
dysheme, që të shmanget kontakti me mallërave dhe ujit apo me lagështinë.
Nëse nuk keni mjaft paleta, në to vendoseni ushqimin në thasë në vend të
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prodhimeve të konzervuara, të cilat kanë më pak dëm nga lagështia. Nëse
aspak nuk keni paleta, renditni thasët përkohësisht në mbulesë plastike.
Që të shmanget lagështia dhe të sigurohet qasja në mallëra, mos e renditni
mallin drejtë në mur, në shtylla apo në pjesë ndarëse. Leni hapësirë afro 1.2m
(gjithashtu a.q. koridor kundër zjarrit) mes rafteve dhe mureve, dhe mes rafteve
të renditura me mallëra të ndryshme.
Mallërat duhet t’i renditni vertikalisht duke përdorur metodën standarde për
renditjen e paraqitur më poshtë, ku çdo renditje e mëvonshme duhet të ketë
numër të njëjtë të paketimeve – pa dallim se a janë ato paqeta apo thasë. Keni
kujdes dhe mallërat në thasë renditni në pjesë të barabartatë cilat mund të
mbështeten njëra me tjetërn. Në këtë mënyrë do të shpenzoni hapësirë për
renditje, dhe paketimet nuk do të dëmtohen dhe renditjet nuk do të rrëzohen.
Gjithashtu do ta keni më lehtë të manevroni dhe numëroni, me çka do të ulet
humbja e kuptimit të dëmit apo vjedhjes.
Shembuj nga renditja e mallërave
Kështu duhet

Nuk duhet kështu

Në përgjithësi, nuk duhet të renditen prodhime më lartë se 2.5m që të shmanget
dëmtimi i mallërave apo të mos rrëzohen mallërat. Megjithatë, nëse kjo nuk
mund të shmanget duhet ta përdorni metodën e renditjes piramidale të paraqitur
në fotografinë e mëposhtme.
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Renditja piramidale për renditjen e mallërave në lartësi prej mbi 2,5m

Thasët apo paqetat të cilat renditen në lartësi prej 2,5m duhet të renditen në
formë piramidale.
Lartësia e mallërave në fakt varet edhe nga lloji i paketimit. Paqetat dhe thasët
nga juta mund të renditen edhe më lartë se sa thasët e thurrura nga
polipropileni, që kanë tendencë të rrëshqasin. Kur renditen paqetat e kartonit,
keni kujdes që paqetat e mëposhtme të mos ndrydhen apo grisen.
Mallërat e caktuara, si ato të paketuara në konzerva dhe në shishe plastike, ka
kufizim shum më të vogël në krahasim me renditjen në lartësi. Përskaj
restriksioneve në lartësi, në paketimet me vaj shpeshherë ka numër maksimal
rekomandues të rendeve për renditjen e mallërave në lartësi. Shihni
instruksionet e paketimit, kur ekzistojnë të tillë, apo konsultohuni me dërguesin
për më shumë informacione në bazë të lartësisë maksimale të renditjes së
mallërave në depo.
Konstruksioni i deposë gjithashtu obligon përkufizime të caktuara në krahasim
të kapacitetit të bartjes së dyshemesë. Nuk duhet të renditet më shumë rëndësi
në metër katror në hapësirë të dyshemesë se sa që është theksuar në
marrëveshjen për huazimin e deposë. Ngarkimi i lejuar në nivel përdhesë në
rrethana normale është 1,000-3,000 kg/m2, por në kat më të lartë (bile edhe në
katin përdhesë ku ka bodrum nën nivelin ku renditen mallërat) kufizimi është
500-800 kg/m2.

Shembull për llogaritjen e kapacitetit të dyshemesë
Secili thes peshon: 50kg
Në secilin rend ka: 5 x 10 thasë = 50 thasë
Në 14 rende ka: 14 rende x 50 thasë = 700 thasë
Pesha në përgjithësi: 700 thasë 50кг = 35 ton
Hapësirë e nevojshme për të gjithë grumbullin: 5м x 5м = 25м²
Kapaciteti i ngarkesës së dyshemesë për м² është: 35 ton/25м² = 1.4
ton/м²
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Më tutje, duhet të theksohet se kur llogaritet sasia e vajit, ekzistojnë dy njësi për
matje, neto dhe bruto, ku posaçërisht duhet të kemi kujdes. Pesha neto, kur
kemi vaj pa kontenjer, përdoret kur llogarisim sasi të renditjes dhe shpërndarjes.
Pesha bruto, vaj në paketimin e vet , përdoret kur llogaritet kapaciteti për
transport dhe bartje të ngarkimit në dysheme. Duhet të kemi kujdes që këto dy
lloje të matjes të peshës të mos përzihen në përgatitjen e raporteve.
Tabela që vijon, Renditja e artikujve ushqimor dhe ndihma humanitare, jep
shqyrtim të shkurtë për disa gjëra të rëndësishme të cilat duhet të merren
parasysh kur renditen prodhime standarde të ndihmës humanitare. Ato janë
marrë vetëm si shembull për udhëzim të thjeshtë e jo si listë përfundimtare të
prodhimeve.

Renditja e artikujve ushqimor dhe ndihma humanitare
Lloji i
mallërave

Si duhet të Kushte të
duket
nevojshme për
renditje lagështi

Afati i
konzervi
mit

Vërejtje

Drithëra në
kokrra

Thatë, pa
bërrlogje, me
lagështi prej
15%
maksimum

Thatë, hapësirë e
ftohtë e ajrosur, me
lagështi të ajrit
mamksimum 70%;
të renditet në paleta

Rreth 6
muaj

Miell

Thatë, pa
gunga në
prekje, aromë
të lehtë, me
lagështi 15%
maksimum
Konzervat nuk
guxojnë të
jenë të
ndryshkurapor
as të hapura,
pakot duhet të
jenë në
gjendje të
mirë dhe të
mos ketë
kaluar afati i
përdorimit

Njësoj si për
drithëra në kokrra

Më së
shumti 6
muaj

Të
kontrollohet
rritja e nivelit
të lagështisë,
era dhe
parazitë të
gjallë
Njësoj si për
drithëra
në
kokrra

Të renditen në
paleta kur kjo është
e mundshme

6-12 muaj
varësisht
nga afati i
përdorimit

Thatë, aromë
të pastërt, me
ngjyrë asht
elefanti

Hapësirë të thatë,
të ftohtë, të ajrosur
dhe të errët.

1 vjet

Prodhime të
konzervuara

Qumësht pa
yndyrë
në pluhur
në qese
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Konzerva të
shtypura apo
kapak i hapur
apo
shushuritje
gjatë hapjes
së konzervës
(si rezultat i
gazërave të
cilat
avullohen)
tregon se
përmbajtja
nuk është për
tu konsumuar
Mund të ruhet
në hapësirë
të errët 2-3
vjet
në
temperaturë
rreth 15°C

Qumësht me
yndyrë në
pluhur në qese

Thatë, aromë
të pastërt, me
ngjyrë asht
elefanti

Hapësirë të thatë,
të ftohtë, të ajrosur
dhe të errët.

8-10 muaj

Ndonjëherë
ngurtësohet
por nuk ia
humb vlerat
ushqimore
përderisa
ngjyra
dhe
aroma
nuk
ndryshojnë (e
njëjta
vlen
edhe
për
qumshtin pa
yndyrë).

Sheqer i
kristalizuar

Thatë, në
granulla, pa
toptha, me
shkëlqim,
rrethanat tjera
janë njësoj
sikur për
drithërat

Hapësirë e ajrosur
dhe e thatë për
renditje

Disa vjet

Sheqeri
shumë shpejt
absorbon
lagështi.
Thaeni
sheqerin.
Nëse e preni
sheqerin e
ngurtësuar në
copaai mund
të haet.
Bataniet
e
lagura duhet
menjëherë të
thahen që të
parandalohet
myku.
Keni
kujdes
molcat.
Njësoj sikur
për bataniet

Batanie

Të paketuara, Hapësirë e ajrosur
të thata.
dhe e thatë për
renditje

Rroba

Të paketuara,
të pastërta

Qumësht në
pluhur i
knzervuar

Njësoj sikur
për të gjitha
prodhimet e
konzervuara
Të paketuara,
të trajtuara
kundër
lagështisë

Tenda

Hapësirë e ajrosur
dhe e thatë për
renditje
Hapësirë e ajrosur
dhe e thatë për
renditje
Të thata kur
renditen
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18 muaj

Pikat e lagura
të thahen

Praktika kyçe gjatë renditjes së mallërave në lartësi
Mallëra me numra serik të ndryshëm apo data të skadimit patjetër të
renditen në rafte të posaçme apo në grupe.
Në çdo raft/gripë të mallërave patjetër të ngjiten bin kartela.
Mos e renditni mallin drejtëpërsëdrejti të mbështetur në mur, në shtylla
apo ndarje.
Leni hapësirë prej 1.2 metra mes secilit raft me mallëra, si dhe mes
mallërave dhe mureve.
Renditni mirë thasët dhe kutitë, sipas shembullit në ilustrimin e
mëparshëm që të mund të mbështeten njëra me tjetrën.
Renditeni mallin në paleta, e jo drejtpërsëdrejti në dysheme.
Ka kufizime në bazë të lartësisë të mallërave të renditura. Ndoshta do të
duhet ta renditni në formë piramidale.
Keni kujdes të mos i përzieni neto bruto peshën tek vajërat.

1.4 Mbrojtja e prodhimeve ushqimore
Rreth 5-10 përqind nga prodhimet e drithërave të përgjithshme botërore janë
dëmtuar apo goditur nga dëmtuesit, kafshët dhe insektet, përderisa përderisa
gjenden në depo. Në rajonet subtropikale dhe tropikale këto numra rriten deri
në 20-30 përqind nga prodhimi lokal – posaçërisht aty ku prodhimet ushqimore
renditen në periudhë të gjatë kohore.
Ushiqmi i dëmtuar apo i goditur nga dëmtuesit jo vetëm se fizikisht i dëmton
mallërat, por gjithashtu paraqet rrezik për kredibiliteti. Përderisa ushqimi i tillë
arrin tek përdoruesit – edhe nëse ushqimi mund akoma të jetë i sigurt për
ushqim – reputacioni i Federatës ndërkombëtare dhe të shoqatave nacionale
dhe operacioni i përgjithshëm për ndihmën në fjalë mund të vien në çështje, e
të mos flasim për sigurinë edhe të vet të punësuarve dhe vullnetarëve të cilët e
bëjnë shpërndarjen e ndihmës.
Ekzistojnë dy lloje të kontrollit të dëmtuesve 1) masa për trajtim, të cilat i
mbysin dëmtuesit dhe insktet në të gjitha fazat e zhvillimit (t.e. vezë, larva etj)
dhe 2) masa preventive, të cilat parandalojnë ndotjen e mallërave.
Kur ka mundësi, duhet të zbatohen masa preventive për mbrojtje nga dëmtuesit
që të mbrohen mallërat e renditura. Edhe në të dy qasjet patjetër të ketë kujdes
që të tejkalohet dëmtimi i mallërave deri sa trajtohet për mbrojtje. Gjithashtu,
procesi i cili do të zgjedhet nuk duhet të paraqesë kërcënim për personat të cilët
do ta zbatojnë kontrollin e dëmtuesve, as që duhet të paraqesë kërcënim për
shfrytëzuesit, pa dallim se a konsumohen prodhimet të freskëta apo të gatuara.
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Implementoni masa preventive për mbrojtje nga dëmtuesit.

1.4.1 Mbrojtje dhe kontrollë të depove nga dëmtuesit
Depotë dhe mallërat e renditura rregullisht të kontroloohen që të shihet se a ka
shenja të ndotjes dhe sulm nga dëmtuesit. Mallërat të cilat hynë dhe dalin nga
depoja duhet në mënyrë sistematike të kontrollohen gjatë ngarkimit apo
shkarkimit. Çdoherë duhet të kontrollohen prodhimet e marrura nga zgjedhja e
rastësishme nga porosia e re që ka arritur që të kontrollohet siguria e kualitetit
të mallërave dhe të parandalohet që mallërat e ndotura të hyjnë në depo dhe t’i
kontaminojë mallërat tjera.
Duhet të ketë kujdes të posaçëm që të tejkalohet ndotja nga brejtësit në depo.
Brejtësit jo vetëm që i dëmtojnë paketimet dhe konsumojnë prodhimet
ushqimore dhe medikamentet, por edhe i kontaminojnë me fëlliqësirë dhe urinë.
Mjeti më efektiv për preventivë nga ndotja nga brejtësit është që të eliminohen
vendet në dhe rreth deposë ku brejtësit mund të shumohen.
Kontrollimet e rregullta të deposë më së miri bëhen në fund të pasdites, kur
temperaturat janë më të larta dhe insektet janë më aktiv.
Mënyra më e mirë dhe më e thjeshtë që t’i gjeni instektet janë:
Kontrolloni fundin dhe majën e secilit raft si dhe nën paleta që të shihni
se a ka insekte, merimanga dhe gjurmë nga insektet apo brejtësit.
Kontrolloni këndet me atë që nga pak t’i ngritni thasët
Ngreni disa thasë nga maja e grumbulit apo ktheni në anë që t’i
kontrolloni anët të cilat shihen dhe të kontrolloni se si është gjendja mes
thasëve.
Kaloni me shkop prej druri nëpër rafte që të shihni se a ka insekte.
Hapeni dhe kontrolloeni përmbajtjen e disaq nga thasët që të shihni se a
ka prani të insekteve (insektet do të humbin orientimin dhe më lehtë do
të shihen nëse i shkundni thasët para se t’i hapni).
Menjëherë ndaeni dhe futeni në karantin mallin e ndotur nga të tjerat.
Konsultoni ekspertët lokal në shoqatën nacionale, agjencitë tjera
ndërkombëtare (përderisa malli është i tyre), zyrën e Programit botëror për
ushqim, organizatat dhe institucionet qeveritare për mbrojtje nga insekte dhe
brejtës.
Ekzistojnë metoda të ndryshme për kontrollimin e insekteve:
Spërkatje me sprej mbrojtës në të gjithë deponë
Trajtim të mjedisit më të afërm
Spërkatje të drejtpërdrejtë të prodhimeve ushqimore
Dezinfektim
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Zgjedhja e prodhimit optimal, doza dhe metoda e aplikimit është KYÇ dhe këtë
çështje duhet ta zgjedhë ekspert i kësaj lëmie.
Përderisa përdoret prodhim, metodë apo dozë e gabueshme, do të jetë edhe
më keq, mund të bëjë që prodhimet të jenë të dëmshme për përdorim nga ana
e njerëzve.

Parime themelore për mbrojtjen e prodhimeve ushqimore të
renditura
Kontrollim i rregullt dhe sistematik i deposë dhe punës që të kontrollohet
se a janë të ndotur nga insketet dhe brejtësit.
Kontrolloni kohë pas kohe pjesën e prodhimeve ushqimore në vende dhe
pjesë të ndryshme të rafteve/grumbujve.
Prodhimet ushqimore që kanë arritur duhet të kontrollohen në mënyrë
sistematike që të mos jenë të ndotura nga insektet/brejtësit.
Ushqimin e ndotur futeni në karantin dhe ndaeni nga prodhimet tjera.
Trajtimi kimik, preventiva dhe llojet tjera të trajtimit të mallërave duhet të
bëhet nga ana e ekspertëve dhe personave profesional.

1.5 Personeli i deposë
Numri i përgjithshëm i të punësuarve në depo duhet të jetë i kuptueshëm në
minimum. Personeli tjetër është me rëndësi esenciale që të sigurohet veprim pa
pengesë dhe siguri në depo:
Menaxhues i deposë (mund të nevojitet edhe asistent depoje apo
ndihmës për renditje)
Ekipë i punëtorëve në depo
Rojtarë apo agjenci sigurimi
Menaxhuesit e deposë zakonisht janë nga radhët e të punësuarve në
Federatën ndërkombëtare apo të punësuarit apo vullnetarët e shoqatës
nacionale. Ata janë përgjegjës për të gjitha aktivitetet lidhur me lëvizjen e
mallërave në depo: pranim, renditje, dhënie, përcjellje dhe evidencë për të
dhënat e të gjithë mallit. Gjithashtu, këta persona e organizojnë furnizimin me
mall në depo, ndërmarrje të masave të sigurisë për mallërat, angazhim të
punëtorëve për nevoja të përditshme dhe menaxhim dhe përgatitje të orarit për
pagesa për të gjithë personelin në depo. Menaxhuesit në depo duhet të
posedojnë trajnim adekuat për punë dhe menaxhim me depo. Ata duhet të kenë
përshkrim detal për vendin e punës dhe tu sigurohet trajnim adekuat për punë
me mallëra.
I gjithë personli i deposë duhet të ketë përshkrim standard të vendit të punës në
pajtueshmëri me vendin e punës të cilin e ka. Në murin e deposë duhet të jetë
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theksuar orari për punëtorët me orar pune dhe ndërrime për secilin punëtor.
Duhet të mbahen mbledhje të rregullta me personelin e deposë që tu sigurohet
udhëzim dhe të brifohen në drejtim të orarit dhe qëllimeve vijuese që duhet të
realizohen në javën e ardhshme.
Punëtorët në depo mund të jenë të punësuar në Federatën ndërkombëtare,
përfaqësues të shoqatës nacionale apo punëtorë të angazhuar. Fuqia ditore e
punës (punëtorë të angazhuar për nevoja ditore) janë persona të cilët nevojiten
për realizimin e detyrave ditore apo persona të angazhuar në orë që të zbatohet
aktiviteti për ngarkim, shkarkim, pastrim, ripaketim varsisht nga nevojat e
shoqatës nacionale. Numri i këtyre personave mund të ndryshojë varësisht nga
nevojat për punë. Ata kryesisht paguhen me mëditje, apo për punën e kryer apo
në peshë.
Përvojat tregojnë se pagesa pas punës së kryer – pas ton-it të ngarkuar /
shkarkuar – është më me llogari dhe duhet të përdoret gjithmonë kur ka
mundësi. Fuqia e punës ditore zakonisht angazhohet në forma të ekipit i cili ka
edhe lider të ekipit dhe vepron si ndërmjetësuies mes organizatës dhe
personave të angazhuar. Gjithashtu duhet të merret parasysh edhe ligji për
marrëdhënie pune që të tejkalohen problemet me pushtetin dhe me ligjin. Para
se të angazhohen punëtorë, shoqata nacionale duhet të kontrollojë se a është e
ndaluar me ligj, dhe t’i sigurojë të gjitha informacionet e duhura në bazë të
përdorimit të forcës së punës në bazë ditore.

Personeli i deposë
Numri i përgjithshëm i të punësuarve në depo duhet të jetë në minimum.
Menaxhuesit në depo duhet të jenë të trajnuar dhe të kenë përvojë në
fushën e menaxhimit me depo.
Të gjithë të punësuarit në depo duhet të kenë përshkrim dhe evidencë në
vendin e punës.
Vazhdimisht duhet të rrespektohet ligji për marrëdhënie pune që të
tejkalohen problemet dhe keqkuptimet me pushtetin.

1.6 Pajisje për depo
Që të sigurohet puna e vazhdueshme në depo duhet të sigurohen pajisje të
llojllojshme. E gjithë pajisja duhet të renditet në mënyrë adekuate kur nuk
përdoret dhe pajisja gjithashtu duhet rregullisht të mirëmbahet. Të punësuarit
në depo duhet të kalojnë trajnimin elementar për menaxhim të drejtë me pajisjet
si dhe sigurimin e mirëmbajtjes adekuate për të njëjtën.
Kur është e patjetërsueshme, të punësuarit duhet të jenë të furnizuar me pajisje
personale për mbrojtje, si për shembull dorëza, çizme për punë, syza mbrojtëse
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dhe pajisje tjetër. Pajisjet e zakonshme standarde për punë në depo mund të
jenë:
Formularë standard, kalkulues dhe materiale për zyra për evidentimin e
dokumentacionit;
Pajisje të imta për hapjen e gjërave, siç janë kapëset, çekiçi, sharra,
shofra, gërshërë për çelik etj.;
Pajisje dhe material për ripaketim, siç janë thasët, qeset, gjilpërat,
gërshërët. Traka ngjitëse, kontenjerë të vegjël, karton, qese etj;
Shkop për kontrollimin e prodhimeve ushqimore (për insekte)
Vagë për matje;
Paleta standarde të drurit në numër të mjaftueshëm – mundësisht
ndërkombëtare – euro tip (120x80cm);
Karrocë dore me dy rrota për bartjen e ngarkesës në depo;
Tërheqës për paleta për bartjen e paletave;
Maqinë për ngarkimin dhe shkarkimin e paletave nga kamioni;
Fshisa, llopatë për bërrlogje, brusha, shporta për mbeturina;
Pako me pajisje për ndihmë të parë, bateri për ndriqim, aparate kundër
zjarrit dhe pajisje tjera kundër zjarrit, brenda dhe jashtë deposë.
1.7 Siguri në depo
1.7.1 Kontrolli i qasjes
Ndihma humanitare ka rëndësi humanitare për shfrytëzuesit dhe rëndësi
monetare për dhuruesin në kuptim të shpenzimeve për furnizim dhe
shpërndarje tek shfrytëzuesit. Shpesh herë ndodh që të ketë keqpërdorim dhe
shitje të ndihmës humanitare prandaj gjithmonë ekziston rrezik i mundshëm nga
vjedhja e mallërave që gjinden në depo. Për këtë arsye siguria e mallërave dhe
personelit të Kryqit të kuq i cili kujdeset për të gjithmonë duhet të merren
parasysh në procesin e menaxhimit të suksesshëm të hapësirës së deposë.
Depotë gjithmonë duhet të jenë të siguruara me gardhe me hapësirë të hapur
mes ndërtesës dhe gardhit të deposë. Rekomandohet të ndahet hapësirë e
mjaftueshme për manovrim të kamionëve si dhe parkimi i tyre i sigurt me
ngarkimin gjatë natës.
Të gjitha pikat hyrëse në kompleksin e deposë – dyer, porta dhe dritare – duhet
të jenë të pajisura me dry dhe me sisteme bashkëkohore për mbyllje. Çelësat e
deposë duhet t’i ruajë vetëm menaxhuesi i deposë: asnjëherë çelësat nuk duhet
ë jenë tek rojtari apo tek kompania e sigurimit! Kompleti rezerv i çelësave duhet
të ruhet në zyrën e shoqatës nacionale. Në rrethana ideale, të gjitha çelësat
duhet të qëndrojnë në lokalitet qendror të sigurt gjatë orarit të punës.duhet të
përpunohet plan detal që në raste urgjente në kuptim të procedurave qasëse
dhe zinxhir të përgjegjësive, me qëllim që të mund të jetë në këndvështrim të
personave zyrtar, rojtarëve, ekipit zjarrfikës, policisë etj.

23

Duhet të punësohen rojtarë apo të angazhohet agjenci sigurimi për siguri 24
orëshe të deposë dhe mallërave dhe pajisjeve në depo. Shërbimet e sigurimit
ndonjëherë janë të kyçur në kuadër të marrëveshjes për huazimin e deposë.
Zgjedhjense a do të punësoni persona apo do të angazhoni agjenci duhet ta
diskutoni vetë për shkak se gjithmonë ekzistojnë përparësi dhe mangësi në
drejtim të dy zgjedhjeve.
Depotë nëpërmjet të cilave zbatojmë operacionet humanitare gjithmonë janë të
theksuara në mënyrë adekuate me logon tonë. Përderisa qartë e theksoni
deponë me logon e shoqatës nacionale kjo mund të kontribuojë për sigurinë e
deposë, por gjithmonë ekzistojnë edhe përjashtime. Për këtë duhet të sjellet
vendim adkuat se a duhet të theksohet depoja me logon e organizatës.
Qasja në depo të shoqatës nacionale duhet të kufizohet vetëm me të punësuar
dhe persona të autorizuar nga shoqata nacionale. Personat të cilët duhet të
kenë qasje janë: menaxhuesi i deposë, asistentë punëtorë, punëtorë në depo,
persona të autorizuar të shoqatës nacionale dhe delegatë të autorizuar të
Federatës ndërkombëtare dhe organizata tjera me të cilat shoqata nacionale
implementon programe të përbashkëta. Askush nuk guxon të hyjë në depo pa
leje dhe pa shoqërimin e menaxhuesit të deposë. Rojtarët zakonisht nuk do të
duhej të jenë të autorizuar që të kenë qasje në depo. Ata nuk kanë nevojë të
hyjnë në depo por duhet të patrullojnë në kompleksin e deposë.
Gjithashtu, në kompleksin e deposë nuk guxon të hyjnë automjete të cilat nuk
janë të autorizuara nga menaxhuesi i deposë. Që të tejkalohen probleme,
personi i cili punon në hyrjen e deposë duhet të ketë listë të personave të
autorizuar dhe të automjeteve të autorizuara të cilët mund të hyjnë në
kompleksin e deposë. Të gjitha automjetet të cilat e lëshojnë kompleksin e
deposë duhet të kontrollohen. Asnjë lloj malli nuk guxon të nxjerret jashtë pa
listë për ngarkim. Automjetet të cilat shpërndajnë mallëra duhet të parkohen
jashtë kompleksit apo në vend të autorizuar që mund të kontrollohet nga
rojtarët.
Kur kompleksi i deposë përdoret si pikë shpërndarëse, pjesa për shpërndarje
duhet të jetë qartë e ndarë nga hapësira ku renditen mallërat. Nuk guxon të
bëhet shpërndarja e ndihmës së përdoruesve brenda në deponë operative, bile
edhe gjatë motit të keq. Në rrethana të tilla duhet të ngriten tenda apo streha që
të të mund të bëhet shpërndarja në pjesën e shënuar.
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Siguri dhe masa sigurie
Duhet të ekzistojë kontrollim i rreptë i çelësave.
Qasje në depo mund të kenë vetëm personat e autorizuar.
Është i obligueshëm kontrollimi i të gjitha automjeteve të cilat e lëshojnë
kompleksin e deposë.
Ndalohet pirja e duhanit në hapësirën e deposë.
Vendosni aparate dhe pajisje për veprimtari kundër zjarrit në pika
strategjike në kompleksin e deposë.
Bëni plan për veprimtari dhe përgjegjësi në rast të zjarrit.

1.7.2 Parandalimi i fatkeqësive
Depoja është vend ku mund të ndodhin fatkeqësi fatale. Duhet të ndërmerren
orvatje të patjetërsueshme që të ulen rreziqet nga fatkeqësitë:
Raftet / grumbujt duhet të kontrollohen rregullisht.
Përderisa ndonjë raft lëkundet, menjëherë duhet të renditet përsëri.
Përderisa diçka derdhet në dysheme duhet menjëherë të pastrohet,
posaçërisht nëse derdhet vaj, lëngje dhe karburante.
Të punësuarve duhet tu sigurohen rroba mbrojtëse kur ka nevojë,
posaçërisht çizme dhe dorëza për menaxhim me mallëra të rënda dhe
masovike.
Duhet të ketë pajisje për ndihmë të parë dhe ato duhet rregullisht të
kontrollohen, nëse ka nevojë të plotësohen dhe një, apo më shumë
persona nga personeli i deposë duhet të trajnohen që të japin ndihmën e
parë nëse ka nevojë për të.
E gjithë pajisja (shembull karroca për bartjen e mallërave, kamionë për
transportimin e thasëve, maqina dore për paleta) duhet rregullisht të
mirëmbahen.
Pajisja e specializuar duhet të përdoret vetëm nga personeli i autorizuar
dhe i trajnuar.
Mallërat dhe prodhimet ushqimore me afat të kaluar të cilat më nuk janë
për konsumim patjetër menjëherë të hudhen. Kontrolloni me pushtetet
lokale se a mund të përdoren si ushqim për kafshë apo të merrni
rekomandime se në çfarë mënyre të shkatërrohen: me ndezje apo futje
në dhe.
Keni kujdes që personeli i deposë të jetë në përgjithësi i njoftuar me
rreziqet e mundshme dhe të kenë kaluar trajnim për siguri gjatë punës,
duke kyçur trajnim me teknika për ngritjen e mallërave të rënda.
Pirja e duhanit duhet të jetë e ndaluar në depo dhe në objektet shoqëruese.
Gatimi dhe ndezja e zjarrit duhet të lejohet vetëm në vende të caktuara në
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kompleks – asnjëherë brenda në depo. Gjithmonë duhet të ketë pajisje kundër
zjarrit, dhe të jenë të vërtetuara procedurat e sigurisë, si për shembull shënimi i
rrugicës për lëshimin e objektit në rast të kaplimit nga zjarri.
Ngritja e objekteve të rënda është aftësi e cila duhet ta hasë i gjithë personeli i
deposë. Kur objektet janë tepër të rënda apo kur kanë formë të pazakontë,
punëtorët duhet të kërkojnë ndihmë apo të përdorin pajisje adekuate.
Para se të bëni ngritjen në punë bëni plan të mirë. Nëse e dini se çka dëshironi
dhe ku dëshironi ta bartni do t’i ulni lëvizjet e padëshirueshme deri sa të bartni
peshën e rëndë. Pastroeni rrugën ku do të kaloni me ngarkesën dhe njoftoeni
personelin se do ta bëni atë.
Kur do të ngritni gjëra të rënda ato duhet t’i keni afër trupit në vend se ngarkimi
të jetë përpara dhe e gjithë ngarkesa të bie në duar. Me këtë do të rritet fuqia e
personit që ngrit. Para se të ngritni gjëra këmbët le të jenë shumë të hapura por
le të jenë edhe njëra afër tjetrës. Nëse i keni këmbët shumë afër mund të nxisin
jostabilitet e nëse i keni shumë të hapura mund të pemgojnë në lëvizjen tuaj.
Kur ngritni, lakoni gjunjët dhe shpina le të jetë e drejtuar. Së pari paramendoni
se si ta ngritni peshën e pastaj bëjeni atë. Shpina le të jetë e drejtuar derisa
mgritni apo lëshoni objekt ndërsa gjunjët le të jenë të lakuara. Shtypni muskujt
abdominal. Me këtë i jepni fuqi shpinës që të ngrejë peshë dhe ndalohet fuqia e
tepërt dhe shtypja e shpinës. Mbani sytë të fokusuar lartë dhe me këtë
gjithashtu do të ndihmoni që shpina të qëndrojë drejtë.
Ngritni me këmbë, jo me shpinë, dhe bëni hapa të shkurtë. Muskujt e këmbës
janë shumë më të forta se sa muskujt e shpinës prandaj fuqinë barteni në to.

Udhëzim për ngritjen e peshës
Duhet të dini kur të kërkoni ndihmë.
Pastroeni rrugën dhe caktoeni destinacionin e lëvizjes.
Ngritni me këmbë dhe gjunj, asnjëherë me shpinë.
Gjërat mbani afër gjoksit me këmbë dhe shpatulla të hapura.
Mbaeni shikimin lartë dhe shpinën e drejtuar.

1.7.3 Vjedhje dhe humbje të mallërave
Në depo gjithmonë ekziston rrezik se një mall i caktuar mund të humbet si
rezultat i gabimit të njeriut apo vjedhjes.
Edhe përskaj masave të kujdesit, mund të ndodhin gabime me çka edhe
kuantiteti i mallërave të arritura nuk korespondon me kuantitetin e theksuar në
dokumentet e transportit. Për tu ulur dukuria e gabimeve të njeriut, patjetër
duhet të zbatohet sistem sekondar kontrollues.
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Në fakt, kontrolli sistematik patjetër duhet të ndërmerret nga një person tjetër,
para se të mbyllen paqetat dhe automjeti ta lëshojë kompleksin e deposë. Më
tutje, me rëndësi është që të theksohet se shprehitë e mira e minimalizojnë
humbjen e cila del si rezultat i gabimit të njeriut – e gjithë lëvizja e mallërave
duhet menjëherë të shënohet në formulare adekuate: pranim (goods received
note), listë për ngarkim (wazbill), bin kartelë (bin card), kartelë mallërash (stck
card) etj.
Vjedhja mund të rezultojë si rezultat i thyerjes së objektit apo si rezultat i
veprimit të paligjshëm nga dikush i punësuar. Sekretari gjeneral i shoqatës
nacionale dhe policia duhet të lajmërohen menjëherë për thyerje të objektit dhe
vjedhje. Asgjë nuk guxon të preket para se ta kryejë policia hetimin. Pasi të
mbarojë policia, depoja duhet përsëri të sigurohet në mënyrë adekuate.
Në të dy rastet, sa më shpejt që është e mundur duhetë të dërgohet kërkesë
për kompensim në kompaninë adekuate të sigurimit, si dhe dokumentet që
vijojnë:
Listë e gjërave të vjedhura, sasi dhe NPM të mallërave të vjedhura;
Përshkrim të vjedhjes si dhe kopje të raportit policor;
Nëse ka, fotografi nga dëmi i pajisjeve dhe infrastrukturës;
Informacion për masat e ndërmarrura për zbatim të sërishëm të masave
të sigurisë për mbrojtjen e deposë.
Kur ekziston dyshim se dikush nga personeli është i kyçur në vjedhje, duhet të
ndërmerre3t kontrollim i brendshëm dhe të zbatohen masa adekuate në
pajtueshmëri me ligjin për marrëdhënie pune.
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2. Kontrollimi i lëvizjes së mallërave
2.1 Hyrje
Gjatë operacioneve për shpërndarjen e ndihmës humanitare, me qëllim që të
mbetet transparent para donatorit dhe të tejkalohet humbja e panevojshme e
mallërave, nevojitet kontrollim i rrept i mallërave nga momenti i marrjes e deri
në momentin e shpërndarjes tek përdoruesit. Federata ndërkombëtare ka
përgatitur sistem, i përbërë nga procedurat dhe formularet standarde, të cilat i
sigurojnë këto gjëra. Procesi dhe personat përgjegjës për implementim janë
paraqitur në diagramin që vijon, titulluar Planifikim dhe Lajmërim.
Në kombinim, kompenentet e sistemit duhet të mundësojnë kujdesin e
llogaridhënies minimale që u mundëson Federatës ndërkombëtare dhe
shoqatave nacionale t’i plotësojnë obligimet e veta para përdoruesve e
njëkohësisht edhe llogaridhënie dhe raport para donatorëve.
Sistemi mundëson koordinim më të mirë të brendshëm dhe të jashtëm dhe
zbatohet në situata ku Federata ndërkombëtare është operativë e drejtpërdrejtë
dhe siguron përkrahje të shoqatës nacionale nikoqir. Sistemi është i dizjanuar
që të përdoret në fazën e parë të operacionit, por nëse ka nevojë, mundet lehtë
të transformohet në monitorim më të sofistikuar.
Sistemi është i dizjanuar të jetë më funksional dhe i lehtë për përdorim,
posaçërisht në mjedise të kompjuterizuara. Ai përmban formulare standarde,
të cilat janë të sqaruara në detaje në pjesën e mëtutjeshme të doracakut.
Personeli i cili duhet t’i plotësojë duhet të kalojë trajnim adekuat para fillimit të
operacionit.
Sistemi është i dizajnuar që të plotësohet me stilolaps në letër. Gjithashtu mund
të përdoret sistem paralel i kompjuterizuar për kontrollim dhe menaxhim të
mallërave për operacione në teren. Megjithatë, prapë duhet të kemi kujdes në
standardet minimale në kuptim të plotësimit të hard kopjeve dhe në rast kur
evidentohet sistem i kompjuterizuar për kontrollë dhe menaxhim të mallërave.
Shumica e formulareve standarde mund të përdoren siç janë ose mund të
modifikohen që të përgjigjen në nevojat e posaçme të organizatës. Megjithatë,
modifikimet duhet të jenë të vogla dhe të thjeshta që të ruhet standardi minimal
kontabilist: kryesisht informacionet e nevojshme në formular mund të
plotësohen por jo edhe të ulen. Modifikimet duhet të bëhen para se të fillojë me
përdorimin e formulareve për shkak se është më vështirë të bëhen ndryshime
dhe të ndryshohen procedurat pasi ato të zbatohen një herë.
Kompleksi nuk e bën kontrollin më të lehtë bile edhe mund të mbulojë
parregullsi të caktuara. Më së mirë është që kontrolli të jetë i thjeshtë,
posaçërisht gjatë gjendjeve urgjente, posaçërsiht për shkak se personeli lokal i
angazhuar ndoshta edhe nuk do t’i ketë të gjitha aftësitë e nevojshme dhe do të
duhet shpejtë të trajnohet se si t’i përdorë format adekuate për zbatim të
suksesshëm të kontrollit.
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Kujdes: Federata ndërkombëtare apo shoqata nacionale ndoshta do të duhet
të ndërmarrin pjesë apo operacion të tërësishëm nga agjencion tjetër, që
ndoshta ka sistem të ndryshëm të punës me mallëra dhe sistem të kontrollit për
shpërndarje. Sistemet e tilla të cilat nuk janë të njëjta si Sistemi federativ duhet
të ndryshohen vetëm nëse nuk mund të sigurohet llogaridhënie adekuate për
kontrollim.
Mbajtja e sistemit të vjetër do ta ulë stresin tranzit tek përdoruesit, personeli
lokal i punësuar (të cilët mund të vazhdojnë të punojnë nën mbulesën e
Federatës ndërkombëtare apo shoqatës nacionale) dhe agjenci tjera të cilat
marrin pjesë në operacion. Përderisa nuk ekziston problem me llogaridhënien
atëherë sistemi gradualisht duhet të përshtatet me sistemin e Federatës
ndërkombëtare.

2.2 Përcjellja e mallërave
Gjatë situatave urgjente, operacioni i cili është tepër i fokusuar në shpërndarjen
e mallërave tek përdoruesit e jo shumë në llogaridhënie dhe përcjellje të
mallërave, mund të rezultojë me paraqitje të mangësive të mëdha. Pa pasqyrim
të saktë të rezervave vijuese dhe mallërave që janë në sistem, e pamundshme
është që me sukses të planifikohet dhe implementohet përgjigje efektive të
situatës urgjente. Prandaj, përcjellja e mallërave i mundëson Federatës
ndërkombëtare / shoqatës nacionale t’i plotësojë obiligimet raportuese të
nevojshme para donatorëve, si dhe obligimet para përdoruesve të shërbimeve.
Sistemi për përcjelljen e mallërave të Federatës ndërkombëtare përfshin
mobilizim të ndihmës ndërkombëtare, furnizim, transport, renditje dhe
shpërndarje, por gjithashtu siguron edhe:

Llogaridhënie të sistemit të tërësishëm të sigurimit të përkrahjes;
Mënyrë vizuele të sistemit të përgjithshëm të sigurimit të përkrahjes;
Informacione për personat të cilët sjellin vendime;
Informacione për përgatitjen e raporteve.

Mjetet vijuese përdoren për përcjellje dhe kontrollim sistematik të ndihmës
humanitare apo furnizim e deri tek shpërndarja e saj tek përdoruesit.
Formularet, dokumentet dhe kodet për përcjellje në tabelën e mëposhtmee
përbëjnë rrënjën e sistemit për përcjellje dhe do të diskutohen në më shumë
detajenë pjesën e mëtejshme të doracakut. Është shum me rëndësi për të gjithë
ata të cilët janë të kyçur në aktivitetet logjistike, qartë t’i kuptojnë se për çka
shërben secili prej tyre, dhe si dhe kur përdoren këto dokumente.

29

Dikumente kyçe
Tabelë për mobilizim
Udhëzim për porosi
Raport sistematik
Raport për këkresat e
dëmeve
Raport për mallëra

Formulare standarde
Fletëpranim
Listë për ngarkim /
fletëdërgim
Bin kartela
Kartela për mallëra

Kode kyçe për
përcjellje
NPM
Numri i porosive
Kodi i artikullit

Regjistrim

2.2.1 Tabelë për mobilizim
Tabela për mobilizim siguron shqyrtim të nevojave operative (në bazë të Planit
për Aksion dhe apel) në bazë të ndihmës së nevojshme që duhet të mobilizohet
në nivel lokal dhe ndërkombëtar. Tabela përdoret nga ana e njësisë për
logjistikë dhe mobilizim të resurseve që të përcjellet përgjigja e donatorëve në
apelin e drejtuar dhe të shihet se cilat nevoja akoma nuk janë plotësuar. Tabelat
për mobilizim rregullisht ripërtrihen dhe postohen në ueb faqen e Sistemit
Informativ për Menaxhim me Katastrofa të Federatës Ndërkombëtare (Disaster
Management Information System’s (DMIS) (www-secure.ifrc.org/dmis/index.asp).

Personeli i Federatës ndërkombëtare duhet rregullisht ta kontrollojë këtë ueb
faqe që ta përcjellë përgjigjen e donatorëve për operacionet e Federatës
ndërkombëtare. Donatorët duhet vazhdimisht të nxiten t’i përcjellin tabelat që të
mund të kenë qasje në drejtim të nevojave të cilat akoma nuk janë plotësuar.
Njësia për logjistikë dhe mobilizimin e resurseve është përgjegjëse që
vazhdimisht ta azhurojë tabelën.
2.2.2 Udhëzime për dërgesë
Dokumenti për sigurimin e udhëzimeve për dërgesë donatorit i siguron
informacione në drejtim të asaj se si dhe ku t’i dërgojë mallërat për operacionin
e caktuar, me qëllim që të mundësohet pranim pa pengesë në vendin e arritjes
së mallërave dhe me qëllim që në kohë të informohen personat përgjegjës të
angazhuar për dërgesën konkrete të ndihmës humanitare.
Në udhëzimet për dërgesa janë të shënuara detajet për kontakt, adresa e
dërgimit, pranuesi i mallërave, specifikacion i paketimit dhe kufizimeve në bazë
të mallërave, dokumente për procedurë doganore dhe informacione plotësuese
të cilat janë të nevojshme për donatorin që t’i dërgojë mallërat deri tel
destinacioni i parë hyrës në vend, nëpërmjet komunikacionit tokësor, ajror apo
detar.
Personi logjistik në teren është përgjegjës për përgatitjen e këtij dokumenti dhe,
kur kjo nevojitet, njësia për logjistikë është përgjegjëse për ripërtrirjen e
udhëzimeve për dërgim me informacione plotësuese lidhur me përcjelljen e
mallërave dhe koordinimin. Personi logjistik në teren është përgjegjës për
përgatitjen e udhëzimeve për dërgim përderisa njësia për logjistikë është
përgjegjëse për ndarjen e këtij dokumenti me donatorët. Për dallim nga tabela
për mobilizim, udhëzimet për dërgim nuk postohen në DMIS ueb faqe.
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Mobilization
2.2.3 Raport sistemor
Raporti sistemor paraqet llojin dhe kualitetin e mallërave në sistem për mallërat
e siguruara ndërkombëtarisht për operacion të caktuar, si dhe prejardhja e tyre
dhe pritja e datës së arritjes. Ky raport u mundëson delegatëve logjistik që në
mënyrë iniciale ta rregullojnë hapësirën e deposë, procedurat doganore dhe
transportin. Varësisht nga hapësira dhe nevoja, mallërat mund të transferohen
prej kufirit apo aeroporti deri në deponë qendrore apo drejt në pikat
shpërndarëse. Në raportin sistemor janë theksuar të gjitha dërgesat
(gjegjësisht, dërgesat e mëparshme, vijuese dhe ato që vijnë).
Secila dërgesë merr numër të vetëm të dërgesës nga ana e Njësisë për
logjistikë të Federatës ndërkombëtare. Numri i dërgesës ka të bëjë me
dërgesën të cilën e mer shpediter i caktuar – kjo dërgesë mund të përmbajë
vetëm një lloj të mallërave apo kombinim të mallërave secila me NPM të
posaçme. Gjithashtu, donacione të mëdha me NPM të njëjtë mund të duhet të
dërgohen me më shumë dërgesa, prandaj do të ketë më shumë numra të
ndryshëm të dërgesave.
Numri i dërgesës është element kyç për përcjelljen e procesit – patjetër duhet
të regjistrohet në fletëdërgesë që të mund të gjendet në raportit sistemor dhe
raporti të dërgohet tek donatori adekuat.
Informacionet e ripërtrira në raportin sistemor rregullisht duhet të ndahen mes
personelit në Federatën ndërkombëtare dhe shoqatat nacionale, donatorët,
partnerët operativ dhe personat tjerë dhe institucionet të cilat koordinatori
logjistik mendon se janë të rëndësishme për suksesin e operacionit.
Raporti sistemor ka më shumë funksione. Menaxhuesit për shpërndarjen e
mallërave mund ta përdorin raportin për planifikim inicial të distribuimeve të tyre
në pajtueshmëri me përmbajtjen e mallërave që arrin nga donatorët dhe
furnizimet e zbatuara ndërkombëtare. Raporti sistemor gjithashtu mund të
ndahet me agjenci tjera operative me qëllim që të sigurohet shqyrtim global i
operacionit humanitar dhe të ndihmohet mes – koordinimit të agjencive.
Efektiviteti i raportit sistemor është i idhur drejtpërsëdrejti me saktësinë dhe
tërësinë e tij. Njësia për logjistikë është e obliguar për ripërtrirjen e të gjitha
aspekteve të raportit sistemor, në nivel qendror (për shembull, kontribute të reja
për sigurimin e përkrahjes nga donatorët, përcjellje të dërgesave, etj) dhe
informacione në teren (për shembull, arritja e dërgesave, humbje). Njësia për
logjistikë i ndan të gjitha informacionet sistemore me terenin në bazë ditore apo,
bile edhe më shpesh në fillim të opracionit.
Raportet sistemore automatikisht gjenerohen në softuer in për mobilizim. Njësia
për logjistikë është e obliguar për futjen e të gjitha të dhënave në programin
softuerik.
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Raport sistemor
Numri i dërgesës është kyç për procesin e përcjelljes së mallërave – ai
futet në fletëdërgesë.
Fletëdërgesa përdoret për vërtetimin e pranimit të mallërave dhe ky
dokument patjetër të dërgohet në Njësinë për logjistikë. Njësia për
logjistikë është e obliguar për ripërtrirje të rregullt dhe diseminim të
raportit sistemor.

2.2.4 Numri për përcjelljen e mallërave
Numri për përcjelljen e mallërave (NPM) është numër i cili theksohet në
secilin donacion apo në secilin artikull të blerë. Është numri i vetëm, i theskuar
në artikullin apo doancionin. Gjithashtu paraqet informacion primar për përcjellje
që përdoret për identifikimin e burimit (donatorit) të mallërave me qëllim që të
sigurohet lajmërim i saktë dhe ky numër patjetër që paraqitet në të gjitha
dokumentet.
Njësia për logjistikë e thekson NPM në kohën kur sigurohet donacioni apo kur
blihen mallërat. Para se të blihet cilido prodhim (për shembull prodhime
joushqimore, ushqim, ujë, prodhime higjienike dhe medikamente) më teren,
patjetër të kërkohet NPM nga njësiti për logjistikë. Është shum me rëndësi të
theksohet ky numër për përcjelljen e secilit dokument dhe, kur ka mundësi, në
çdo paketim apo paqetë. Pasi të pranohen mallërat pa numër për përcjellje,
duhet të kontaktohet njësia për logjistikë që të gjendet numri i cili mungon apo,
nëse aspak nuk ka numër që shumë është e vogël mundësia, të caktohet
numër i ri.
NPM patjetër duhet të jetë i shkruar në secilin dokument, duke kyçur edhe në
raportin për shpërndarjen e ndihmës, me qëllim që të sigurohet lidhja mes
raporteve logjistike dhe raporteve për shpërndarjen e ndihmës humanitare.

NPM patjetër të regjistrohet në:
Të gjitha dokumentet për transport;
Në secilën pako që dërgohet – kur ka mundësi;
Në raportin sistemor;
Në fletëdërgesë;
Në Listat e deposë për ngarkim;
Në bin kartela;
Në kartelat e mallërave dhe raportet e mallërave;
Në raportet për ndihmën e shpërndarë.
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NPM nuk është kod i prodhimit. Kodi i prodhimit është numri i cili
theksohet në secilin prodhim i theksuar në Katalogun për ndihmë urgjente që
është i shpallur nga Komiteti ndërkombëtar të Kryqit të kuq dhe Federatës
ndërkombëtare (www.icrc.org/emergency-items). Kodi i prodhimit mundëson
kërkim të lehtë të prodhimeve në katalog, që përmban specifikacion standard
për secilin prodhim veçmas.

Numri për përcjelljen e mallërave (NPM)
NPM paraqet numër primar për identifik të donacionit.
NPM patjetër të vëndohet në të gjitha dokumentet.
NPM nuk është numër i dërgesës por as numër i prodhimit..
Njësia për logjistikë e jep NPM

2.3 Pranimi i mallërave
Pranimi i mallërave në nivel të terenit është hap esencial në zinxhirin e
furnizimit. Pasi të pranohet dërgesa në mënyrë zyrtare, Federata
ndërkombëtare / shoqata nacionale merr përgjegjësi për dërgesën me mallëra.
Nëse nuk notohen në mënyrë adekuate papërshtatshmëri me specifikacionet,
dëmet dhe/apo humbjet në dokumente, Federata ndërkombëtare / shoqata
nacionale nuk do të kenë të drejtë të kërkojnë kompensim.
Kuantiteti dhe kualiteti i mallërave patjetër të kontrollohet pas pranimit të
mallërave, para se të nënshkruhen dokumentet e transportit të mallërave.
Kontrolloni që të shihni se a:
Sasia primare korespondon me sasinë e theksuar në dokumentet për
transport;
Nuk ka dëmtim fizik që ka ndodhur gjatë transportit (kontrollim vizel);
Specifikimi i mallërave me të vërtetë korespondon me atë që është
porositur.
Për prodhimet ushqimore, kontrollimi i parë i kualitetit është kontrollim vizuel, që
të shihet se nuk ka insekte (me përdorimin e shkopit për kontrollim), truptha të
huaj në mallëra, se nuk ka dëmtime serioze dhe / apo prani të lagështisë së
tepërt. Gjithashtu duhet të bëhet edhe matja e një pjese të thasëve që të shihet
se a është e saktë pesha e shënuar e thasëve dhe të kontrollohet
përshtatshmëria me peshën e përgjithshme të mallërave.
Pakot me mallëra të konservuara apo mallëra në kanaqe duhet të kontrollohen
të mos ketë dëmtime të caktuara në paketim. Pakot e dyshimta duhet të hapen.
Të gjitha mangësitë, dëmtimet apo mallërat e hudhura, kyçur edhe të dhënat
për kualitetin dhe llojin e dëmtimit, duhet të regjistrohen në fletëpranimin për
këtë dërgesë. Mallërat e dëmtuara apo të ndotura nga dëmtuesit duhet të futen
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në karantin për shkak të ridedikimit apo shkatërrimit. Kur do të ketë nevojë për
këtë, duhet të përgatiet raport për paraqitjen e dëmit.
2.4 Renditja e mallërave
Pasi të futen mallërat në dispozicion, menaxhuesi i deposë patjetër të sigurojë
se të gjitha mallërat do të ruhen dhe mirëmbahen mirë deri në dërgimin e tyre.
Mallërat duhet të ruhen deri në atë nivel që do të mundësojë me sukses të
menaxhohen në kuptimin që të jenë në nivel që mundëson rotacione të
shpeshta që të tejkalohet përmbushja e mallërave të cilat përdoren dhe
paraqitja e humbjeve si rezultat i proshjes së mallërave dhe skadimi i afatit të
përdorimit.
Zbatoni rregullin hyrja e parë – dalja e parë; të gjitha mallërat në fakt duhet
ta lëshojnë deponë sipas orarit të njëtjë sikur që kanë hyrë në depo. Përjashtim
i kësaj rregulle është prodhimi i parë me afat skadimi – i pari jashtë.
Prodhimet me afat skadimi patjetër të shpërndahen në pajtueshmëri me afatin e
tyre për përdorje. Përskaj kësaj, mallërat e dëmtuara, të goditura nga insektet
etj, apo mallërat e lagura të cilat ende mund të konsumohen nga njerëzit
patjetër të shpërndahen që të tejkalohen humbje plotësuese.
Të gjithë mallërat në depo patjetër duhet të evidentohen në kartelat e mallërave
dhe në bin kartelat. Këto kartela janë mjete primare (formulare) për përcjellje të
cilat përdoren në depo.
Ato i përcjellin mallërat nga hyrja e tyre në depo deri në momentin e
shpërndarjes së tyre. Edhe pse janë të ngjashme, dy formularet kanë funksione
të posaçme, specifike dhe nuk duhet të përzihen njëra me tjetrën. Formularet e
dy llojeve të kartelave janë të paraqitura në këtë dokument, ndërsa përdorimi i
tyre është i prezantuar në tekstin e mëposhtëm.
2.4.1 BIN kartela
Bin kartelat patjetër duhet të ngjiten në mënyrë fizike në çdo grup (grumbull
apo grupë të prodhimeve në raft) në prodhim të renditur në depo. Kjo siguron
informacionin elementar për mallërat: lloji i prodhimit, NPM, numri serik, sasia,
prejardhja, data e pranimit, afati i skadimit dhe çfarëdo lloj gjendjeje që ka
kaluar prodhimi. Për secilin grumbull si dhe për mallëra me NPM të ndryshëm,
numër serik apo afat të skadimit patjetër të jepen bin kartela të posaçme.
Numri serik është kodi i vetëm për identifik i cili theksohet në mallërat
medicinale nga ana e kompanisë farmaceutike. Përdoret për identifikimin e
prodhimit specifik të prodhimit të caktuar medicinal. Duhet të jetë patjetër i
regjistruar; paraqet referencë primare në industrinë farmaceutike. Përpunime të
caktuara të ushqimit, siç janë prodhimet e konzervuara, gjithashtu kanë numër
serik.
Grup i një malli (në tekstin e mëtejmë grumbull) mund të rritet në të njëjtën bin
kartelë nëse mallërat vendosen në grumbullin e njëjtë dhe ka NPM të njëjtë
serik, afat të skadimit dhe, në raste të posaçme, numri serik. Në rast kur një prej
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këtyre tre parakushteve nuk është plotësuar, atëherë patjetër të fillohet grumbull
i ri, edhe nëse mallërat janë të njëjta.
Secilën herë kur të arrijë prodhimi me NPM të njëjtë, numër serik dhe afat të
skadimit, me fletëpranim apo me transfer listë për ngarkim, dhe shtohet në
grumbullin e mëparshëm, sasia regjistrohet në kolonën “HYRJE” në bin kartelë.
Kolona “DALJE” përdoret çdo herë kur një pjesë e grumbullit shpërndahet me
fletë për ngarkim apo nëse paraqiten humbje dhe është plotësuar raporti për
paraqitjen e dëmit.
Bin kartela mbyllet dhe mënjanohet nga rendi kur i gjithë grumbulli do të
shpërndahet, transferohet apo është përshkruar në raportin për humbjen e
pësuar. Kartela e vjetër arkivohet, dhe klasifikohet sipas kodit dhe datës. Bin
kartela standarde është e paraqitur në aneks dokumentet. Tani për tani nuk
ekziston plan për ndrrimin e bin kartelës me alternativë elektronike në
pajtueshmëri me programin e ri logjistik softuerik.

Bin kartela patjetër duhet të ngjitet në secilën grupë të prodhimeve (në grumbull
apo grup të raftit) të renditura në depo.

2.4.2 Kartela të mallërave
Të gjitha prodhimet të cilat pranohen apo shpërndahen nga depoja duhet
menjëherë të regjistrohen në kartelat e mallërave nga ana e menaxherit të
deposë. Këto hyrje në kartela duhet të korrespondohen me fletëpranimin, listën
për ngarkim apo, në rast të humbjes, me raportin për paraqitjen e dëmit. Secila
hyrje duhet të jetë e nënshkruar nga ana e menaxherit të deposë apo, në rast të
një operacioni më të madh, nga ndihmësi i caktuar.
Kartela për mallëra është më pak e detajuar nga bin kartela dhe e paraqet
sasinë e përgjithshme të mallërave të pranuar sipas një NPM, pa dallim të
numrit të dërgesave të arritura dhe përmban mallëra me afate të ndryshme të
skadimit apo numra serik. Kjo është rezime e të gjitha bin kartelave për mallëra
me NPM dhe e paraqet gjendjen e përgjithshme për prodhimet e renditura.
Prodhime me burime të ndryshme apo të financuara nga donatorë të ndryshëm
(gjegjësisht, me NPM të ndryshëm) patjetër të klasifikohen posaçërisht me
kartela të posaçme për mallëra për secilin prej tyre.
Kolonat për “HYRJE” dhe “DALJE” plotësohen në mënyrën e njëjtë si tek bin
kartelat. Teoritikisht, kartela për mallëra mbyllet dhe mënjanohet nga dokumenti
vetëm kur NPM mënjanohet nga operacioni dhe mallërat nuk janë të renditura
më në sistem, gjegjësisht , donacioni është i pranuar plotësisht dhe i
shpërndarë tek përdoruesit. Në praksë, shumica e kartelave për mallëra janë
plotësuar para se të ndodhë kjo dhe ndrrohen me të zbrazura. Kartelat e plota
për mallëra ruhen në arkiv, dhe janë të klasifikuara fillimisht sipas kodit të
prodhimit e pastaj edhe sipas datës.
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Të gjitha kartelat e mallërave janë të shumuara në raportin për mallëra, që
përdoret për lajmërim ditor, javor apo mujor dhe për menaxhimin e përgjithshëm
të mallërave.
Kartelat për mallëra zakonisht ruhen në zyrene menaxhuesit të deposë, e jo
afër prodhimit në depo. Kartela për mallëra do të ndrrohet me programin e ri
softuerik. Kartelat standarde për mallëra dhe raportet globale për mallëra mund
të gjenden në anekse.

Të gjitha prodhimet e pranuara në depo apo të shpërndara nga depoja duhet
menjëherë të regjistrohen në kartelën për mallëra.

2.5 Porosia e mallërave
Sapo të arrijnë mallërat në kuadër të sistemit logjistik, mund të lëvizë prej njërës
depo në depo tjetër (transfer) apo prej njërës depo në pikën shpërndarëse. Kur
mallërat janë të porositura në pikën e caktuar, pas pranimit, përgjegjësia për
punë, i jepet ekipit për ndihmë.
Porositja e mallërave organizohet në bazë të kërkesës së autorizuar për
shpërndarjen apo përgatitjen e planit për shpërndarje. Secila porosi patjetër
duhet të jetë e shoqëruar me listë për ngarkim.
2.5.1 Listë për ngarkim / Fletëdorëzim
Lista për ngarkim paraqet lëvizjen e brendshme (në kuadër të sistemit
logjistik) apo lëvizjes së jashtme (kah pika e jashtme për shpërndarje) të
mallërave.
Lista për ngarkim, që gjithashtu quhet fletëdërgesë, është dokument zyrtar për
porositjen e mallërave nga depoja. Përdoret për vërtetimin e pranimit të
mallërave në deponë për pranim apo pikën për shpërndarje. Lista për ngarkim
gjithashtu përdoret si dokument kontrollues për paguarjen e shoferëve dhe
kompanive transportuese në pajtueshmëri me marrëveshjen për operacione.
Listën për ngarkim e përgatit menaxhuesi i deposë në katër kopje. Pasi të
regjistrohet porosia në kartelat adekuate për mallëra, listën për ngarkim e
nënshkruajnë menaxhuesi i deposë dhe dërguesi apo shoferi. Kopja e verdhë
plotësohet në depo ndërsa tre kopjet tjera, kyçur edhe origjinalin, i dorëzohen
shoferit. Gjatë dorëzimit të mallërave, origjinali dhe dy kopjet tjera të listës për
ngarkim i nënshkruan menaxhuesi i deposë pranuesi apo menaxhuesi i pikës
për shpërndarje. Kopjen origjinale (të bardhë) e ruan pranuesi (pala e cila i
pranon mallërat), kopjen e kaltërt e ruan dërguesi/shoferi ndërsa kopja e
gjelbërt i kthehet dërguesit si vërtetim se mallërat janë dorëzuar.
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Lista për ngarkim ka katër kopje:
Kopjen e bardhë e ruan pranuesi (depoja e cila i pranon mallërat, apo
ekipi për shpërndarje apo shfrytëzuesi);
Kopja e gjelbërt i kthehet dërguesit si vërtetim për dorëzimin e
mallërave;
Kopjen e kaltërt e ruan shoferi dhe
Kopja e verdhë dokumentohet në depo – dërguesi i mallërave.
Që të ndihmohet barazimi mes raportit logjistik dhe shpërndarës, informacioni
për përdoruesin patjetër duhet të theksohet në listën për ngarkim në grafën e
dedikuar për këtë qllim. Kur mallërat e porositura duhet të kthehen në depo nga
pika shpërndarëse, patjetër duhet të jepet listë e posaçme për ngarkim nga ana
e menaxhuesit të pikës për shpërndarje.

Mallërat nuk guxojnë të shpërndahen pa listë adekuate për ngarkim.

2.6 Kontrollimi i mallërave
Sistemi i mirë për kontrollimin e mallëravenë çdo kohë tregon se cili lloj i
mallërave gjindet në depo, prejardhja e mallërave, data e arritjes dhe afati i
skadimit, dhe të dhëna për mallërat e shpërndara, gjegjësisht ku dhe kur është
dërguar. Sistemi i cili mundet shpejtë të sigurojë informacione të tilla, përkrahur
me dokumentacion adekuat, mund të kënaqë edhe kërkesat më bashkëkohore
në bazë të përgatitjes dhe sjelljes së raporteve për funksionimin e depove.
Kontrollimi i mallërave është i lidhur ngushtë me transportin dhe kontrollimet
gjatë shpërndarjes. Sistemin të cilin e përdor Federata ndërkombëtare siguron
formulare standarde për lajmërim (siç u theksua më herët) dhe mjete
kontrolluese për të gjitha fazat e lëvizjes së mallërave. Në këtë pjesë sigurohen
më shumë informacione lidhur me mallërat. Në këtë pjesë sigurohen më shumë
informacione lidhur me mjetet për kontrollimin e mallërave.
Nëpunësi përgjegjës për punë logjistike patjetër të ndërmarrë kontrollim të
rregullt të mallërave, të kryejë kontrollim të mallërave në pajtueshmëri me hyrjet
e mallërave në depo dhe dokumentet për kontrollimin e mallërave.

Rregulla elemntare për mallëra

Regjistroni të gjitha lëvizjet e mallërave (hyrje / dalje) në bin kartelat dhe
në kartelat e mallërave.
Ngjitni bin kartelat në secilin grumbull, trakë apo raft me mallëra, për
artikujt adekuat të cilat i përshkruajnë.
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Mbani të gjitha dokumentet, origjinalet dhe kopjet, të cilat janë dëshmi
për vërtetim (listë për ngarkim, fletëdërgesë) apo formulare për dorëzim
(listë për ngarkim, kërkesë për konpensim të dëmit) apo dokumente për
ndihmë humanitare.
Dokumentoni (arkivoni) dokumentet e lartëpërmendura në depo përveç
nëse procedurat e sigurisë nuk ju obligojnë diçka tjetër.
Kontrolloni kualitetin e mallërave gjatë hyrjes dhe daljes para se ta
nënshkruani listën për ngarkim / fletëdërgesë.
Shënoni në dokumentin adekuat nëse ka probleme apo mangësi të
caktuara.
Autorizoni dalje të mallërave nga depoja vetëm nëse merrni formualr
adekuat autorizues për regjistrim / kërkesë.
Përgatitni raporte mujore apo, kur është e patjetërsueshme edhe raporte
javore për mallëra.
Ngjitni kopje të dokumenteve të nënshkruara të cilat dëshmojnë se
vërtetim për pranim apo dërgim, kur kjo është e nevojshme.
Zbatoni regjistrim të rregullt dhe numërim të mallërave.
2.6.1 Numrëim ciklik
Numërimi ciklik është teknikë regjistrimi revizor me çka zbatohet regjistrimi
kontrollues në pajtueshmëri me orarin ciklik të rregulluar më herët. Ka për qëllim
të identifikojë dhe eliminojë gabimet, arsyet e tyre dhe të sigurojë informacione
reciproke në bazë të procesit të funksionimit të procesit kontrollues të
mallërave.
Numërimi efektiv ciklik detyron numërimin e një numri të caktuar të artikujve për
çdo ditë pune, dhe do të duhej të rezultojë me regjistrimin e zbatuar të të gjithë
mallërave në depo dy herë në muaj. Numërimi nënkupton shqyrtim fizik të
mallërave në depo krahasuar me të dhënat e mallërave në depo: bin kartela,
kartela të mallërave dhe raporte të mallërave.
Devijimet mund të shkaktohen nga më shumë faktorë, duke kyçur edhe gabimin
njerëzor (shembull, ngarkim apo paketim të artikujve apo sasive të gabuara),
gabime sistemore dhe vjedhje apo mashtrim. Numërimi i saktë ciklk është i
rëndësishëm për shkak të ruajtjes së rezultateve dhe gjendjeve të sakta në
depo, dhe ndihmon kohë pas kohe të përmirësohen parregullsi të caktuara që
mund të paraqiten në punë.
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Procedura për numërim ciklik
Numrin e kartelave për mallëra e përcakton frekuencën e numërimit ciklik.
Shumëzoni numrin e kartelave për mallëra me dy dhe ndaeni rezultatin me
numrin e ditëve pune në muaj. Rezultati është numri i artikujve që duhet të
numërohen në bazë ditore me qëllim që të mundësohet numërimi i plotë i të
gjithë mallërave në depo dy herë në muaj.

Për shembull:
30 kartela për mallëranë depo: 30 x 2 = 60.
20 ditë pune në muaj: 60/20 = 3
Prej këtu del se çdo ditë duhet të numërohen artikuj të cilat janë në shkruara në
tre kartela për mallëra.
Renditja për zbatimin e numërimit ciklik integrohet në rutinat ditore dhe
javore.
Verifikohen bin kartelat, kartelat për mallëra dhe dokumentet të cilat janë
vërtetime të llogarive, dhe dokumente për shpërndarjen e mallërave (lista
për ngarkim, fletëdërgesa)
Raporti i fundit i përgjithshëm për mallëra krahasohet që të kontrollohet
përshtatshmëria me kartelat e mallërave.
Numërimi fizik bëhet për artikuj të selektuar dhe pastaj kontrollohet me
kartelat e mallërave dhe bin kartelat.
Kur vërtetohen devijime, vërtetohen shkaqet (për shembull, gabim në
numërim, gabim në futjen e të dhënave, distribuime të pa regjistruara,
vjedhje etj) dhe ndërmerren masa adekuate për përmirësim.

2.7 Raporte të depove
2.7.1 Raport për mallëra
Varësisht nga nevojat operative, menaxheri i depove përgatit raporte ditore,
javore, dyjavore apo mujore për mallëra apo raporte për lëvizjen e mallërave.
Dita e fundit për shumim është dita e fundit e muajit kalendarik. Të gjitha depotë
të kyçur në operacion patjetër të përdorin ditë të njëjtë përfunduese për
përgatitjen e raporteve.
Raporti për mallëra përgatitet nëpërmjet përdorimit të informacioneve të
barazuara nga kartelat për mallëra dhe dokumentet logjistike. Gjendja fillestare
në raportin për mallëra duhet të jetë e njëjtë me gjendjen përfundimtare nga
muaji i fundit të kaluar të raportit për mallëra.
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2.7.2 Raport i konsoliduar për mallëra
Raportin e konsoliduar për mallëra e plotëson delegati për logjistikë të
Federatës / koordinatori për logjistikë i shoqatës nacionale në bazë të raporteve
për mallëra të marrura nga të gjitha depotë. Është me formatin e njëjtë si dhe
raporti për mallëra. Kur shoqata nacionale vetëm i menaxhon depotë, atëherë
vetëm e përgatit raportin e konsoliduar për mallëra.
2.7.3 Raport për donatorë
Në bazë të raportit të konsoliduar për mallëra dhe raportet për shpërndarje për
të gjitha depotë dhe pikat e shpërndarjes, bëhet barazimi i dy pajisjeve të
informacioneve dhe kontrollohen parregullsi të caktuara. Pastaj përgatitet raport
mujor konsolidues për donatorë për gjendjen në depotë.
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DATA

PREJ/DERI

LOKACIONI I MALLËRAVE

Nr: prenumerik

BIN KARTELA

Lista për ngarkim Nr.___________

NUMRI PËRCJELLËS I MALLËRAVE /
DONATOR

HYRJE(+)

DALJE (-)

BILANCI (=)

SASIA (NË NJËSI APO MASË)

Afati I skadimit:

PËRSHKRIM I ARTIKULLIT

KODI I ARTIKULLIT

INFORMACIONE PËR ARTIKULLIN

INICIALE

NËNSHKRIM

MAGACIONERI

NJËSIA
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DATA

DATA

PRANUAR NGA

FUNKSIONI

NUMRI PËR
PËRCJELLJEN E
MALLËRAVE APO
DONATOR

Lista për ngarkim
nr:
Lista për ngarkim
nr:
Lista për ngarkim
në aeroplan nr.
Lista për ngarkim
në anije nr.

DOKUMENT PËR PRANIM

FUNKSIONI

PËRSHKRIM

MALLËRAT E PRANUARA

Dërguar në
dorë nga

ANIJE

AEROPLAN

HEKURUDHË

RRUGË

DËRGUAR NGA

VËREJTJE

NR. I PRANUESIT

MJETI TRANSPORTUES

DATA E ARRITJES

SHN/PRANUESI (LOKACIONI)

FLETËPRANIMI PËR MALLËRA

REKLAMACION
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NËNSHKRIMI / VULA

MARRUR SIPAS
DOKUMENTIT DHE
MARRUR NË
GJENDJE TË MIRË

EMRI DHE
MBIEMRI

GJITHSEJ
(kg)

NËNSHKRIM

TIPI/PESHA E
NJËSISË

[принумерирано]

Numri I fletëpranimit

EMRI DHE
MBIEMRI

NUMRI I
NJËSIVE

PËR USHQIM THEKSONI PESHËN NETO

Aeroplan

NUMRI
REGJISTRUES

FLUTURIMI NR.

NËSE JO, PSE

MARRUR NGA

---

KODI I
VENDIT
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NR. REFERUES I
DOKUMENTIT
PREJ / DERI

NR I RENDITJES

HYRJE

DALJE

BILANCI

AFATI I SKADIMIT

NUMRI PËR PËRCJELLJEN E MALLËRAVE / DONATOR

Ky dokument nuk guxon të prishet

DATA

KODI I ARTIKULLIT

PËRSHKRIM

INFORMACION PËR ARTIKULLIN

KARTELA PËR MALLËRA

VËREJTJE

NR. I BIN
KARTELËS

MINIMUM MALLËRASH

NJËSIA MASA

Nr..Prenumëruar
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NGARKIM I
MALLËRAVE
NGARKUAR NGA
TRANSPORTUAR NGA
PRANIM
PRANUAR NGA

VËREJTJE

PËRSHKRIM I ARTIKULLIT

FUNKSIONI

FUNKSIONI

DATA

PESHA
(kg)

GJITHSEJ

NJËSIA /
PESHA

AUTOMJETI
NUMRI I REGJISTRIMIT
NR. I NJËSIVE

LN

LLOJI

__

VENDI

TË DHËNA PËR TRANSPORT

DEPO

EMRI

EMRI

VOLUMI
(м3)

(1)
(1)

NËNSHKRIMI

NËNSHKRIMI

БР. НА
ТРЕБОВАЊЕ

(2)
(2)

VËREJTJE

LOKACIONI

LOKACIONI

SHËNIME NGA PRANUESI

NUMRI

GJENDJA

GJENDJA

MJETI PËR
TRANSPORT
RRUGË
HEKURUDHË
AEROPLAN
DET

prenumeruar

KOHA E NISJES

NUMRI I MARRËVESHJES PËR TRANSPORT – KOMERCIAL APO KKRM

__/__
/_ _

DATA

NUMRI PËR
PËRCJELLJEN E
MALLËRAVE APO
DONATOR

DESTINACIONI DHE SHFRYTËZUESI

LISTË PËR NGARKIM /
FLETËDORËZIM

DATA

Njësia sasia
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Pajisje për situata urgjente, shëndetësi, pako
elementare 1000 persona /3 muaj

KMEDZFCH0028

Pasiguruar

Pajisje për situata urgjente, shëndetësi
(IEHK) 10 000 persona / 3muaj – kundër
malaries

pako

40

0

1

KMEDZFCH0027

copë

2

Pasiguruar

Pajisje, kolera (001) standard federativ

456

14880

7616.92

40

40

0

1

1

2

1

3

PON06CHGES-06- A
0000557
0160

PON06CHGES-06- A
0000556
0160

PON06CHGES-06- A
0000576
0166

3

copë

KMEDZFCH0020

Kërkuar

Mbuluar

Kërkuar

Mbuluar

Kërkuar

18240

18240

100%

14880

14880

33.33%

7616.92

22850.76

100%

0

0

Pasiguruar

Mbuluar

36388.1

Kërkuar

100%

105280

36388.1

Fundedby
GLOBALHEALTH
andCAREFUND

IKDNKK i
06CHGES-06- A
5
Zvicrrës 0000555
0067

7277.62

Mbuluar

Kërkuar

105280

5

5

KMEDKEME01

0

Donator

Pajisje për situata urgjente, shëndetësi,
10000 persona / 3muaj

0

CTN
IKDN06CHGES-06- A
0000546
0065

PO/IKD nr.

2000 FN
0

2000

Statusi
IKD

Pasiguruar

5.264

Statusi i
kërkesave
të dërguara

copë

Sasia e
përgjithsh
me që
nevojitet
20000

Njësia
monetare
(CHF)

copë

Shënime

Rrjet për mushkonja, impregnuar për
shtrat160x180x150 cm, i bardhë

Emri i Njësisë organizative:Sekretariat Federatë
Data e raportit:11/01/0714:34
Emri i apelit:Tajfun Filipini

Shpenzime
të
përgjithsh
me të
llogaritura

HSHEZFCH0001

PH

PP
H0
06

Artikuj të përmbajtura në Apel

Mallërat

Nr. Apel: MDRPH002

Tabela për mobilizim

18240

14880

15233.84

22850.76

36388.1

105280

0

0

0

0

Shpenzime
të
pasiguruara
të
llogaritura
(CHF)
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парче

парче

7000

8500

98000

140000

15

15

81215

7000

1500 IFRC

8500

98000

42000 IFRC

140000

0

IKDN06CHGES-06- A
0000573
0068

IKDN06CHGES-06- A
0000572
0068

1
Дански
IKDN061ЦК
CHGES-06- A
0000549
0066

0

Shpenzimet për transport nuk janë të kyçura. Shuma është vetëm për çmimin e prodhimeve.

Njësia për logjistikë dhe mobilizim të resurseve

3. /

2.

1. Llogaritë e pasiguruara dhe të pambuluara nuk I kyçin sasitë dhe shpenzimet e donacioneve të huazuara, nëse ka.

Vërejtje:

Çmimi i përgjithshëm

Pasiguruar

Tabela për kulm, zink

WWAKZFMYPL01

Pasiguruar

Tabela për kulm, të hekurta

WWAKZFCH0002

Pasiguruar
0

1

парче

UCOMTELE1

Pajisje për komunikim ЕИИ

0

Pasiguruar

Mbuluar

Kërkuar

Mbuluar

Kërkuar

Mbuluar

Kërkuar

Mbuluar

ДА СЕ КУПИ
ЛОКАЛНО

ДА СЕ КУПИ
ЛОКАЛНО

105000

127500

1470000

2100000

0

81215

2506353.86 1590233.84

17.65%

22500

127500

30%

630000

2100000

100%

81215

81215

100%

Udhëzime për porosinë
Data (muaji + viti)
Mallërat duhet të dërgohen në:

Vendi, qyteti
Numri për përcjelljen e mallërave (NPM)
Të gjitha porositë patjetër duhet të përmbajnë Numrin federativ për përcjelljen e mallërave
(NPM), që merret nga Njësia për logjistikë:
Personi për kontakt në Njësinë për logjistikë:
Pozita:
Emri:
Tel::
Faksi:
Celulari:
e-mail:

Persona për kontakt për të gjitha dërgesat:
(zyra e Federatës në vend, njësia në teren,
personi për kontakt dhe detaje)

(Personi për kontakt në Njësinë për logjistikë)

Dërgesë ajrore / rrugë tokësore / det
Adresa e pranuesit

Adresa e dërgimit

Emri dhe adresa:

Emri dhe adresa:

Emri për kontakt:
Celulari:
Tel:
Faks:
e-mail:

Emri për kontakt:
Celulari:
Tel:
Faksi:
e-mail:

Kërkesë e posaçme gjatë dërgimit / shënime të posaçme:
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Dokumente të nevojshme
Për ndihmën humanitare:
• Të gjitha dokumentet origjinale për transport patjetër duhet të shoqërojnë
dërgesën!!!
• Dy kopje AWB (aeroplan) / CMR (rrugë tokësore) / listë për ngarkesë në anije
(det)
• Specifikim të (specifikim për të gjitha detajet për mallërat)
• Qertifikatë për prejardhjen
• Profaturë ku është theksuar qartë: “VLERA PËR QËLLIME DOGANORE. PA
VLERË KOMERCIALE”.
• Qertifikatë për donacion: “NDIHMË HUMANITARE” ku është theksuar malli,
vlera dhe afati i dërgimit
• Të gjitha dokumentet të dërgohen tek pranuesi (e-mail, faks...) para arritjes
së mallërave
• Të gjitha dokumentet të dërgohen njësinë rajonale për logjistikë (vendi = email, faksi...)
• Të gjitha dokumentet origjinale të sigurohen si pjesë e dërgesës
• Kujdes: Për dërgesa me anije: Të gjitha dokumentet origjinale – me listë
ngarkuese origjinale për anije – të dërgohet nëpërmjet korierit së paku 3 ditë
para dërgimit të mallërave.
Për mallërat medicinale:
• Qertifikatë për analiza
• Qertifikatë GMP
Për prodhime ushqimore:
• Qertifikatë shëndetësore që dëshmon se mallërat janë për përdorim të
njerëzve (zbatohet për çdo lloj ushqimi, përveq drithërave / ushqim me
kokkra)
• Qertifikatë fitosanitare (për drithëra / ushqim me kokkra)
• Qertifikatë për prejardhjen
• Qertifikatë për sterilizim/spërkatje kundër dëmtuesve (për drithëra / ushqim
me kokrra)
• Qertifikatë për joradioaktivitet (për ushqim)
• Afati i skadimit (për ushqim dhe medikamente)
Shënimi i mallërave
• Adresa e pranuesit
• Logo e Kryqit të kuq
• Në të gjitha dokumentet për dërgim patjetër të theksohet qartë: “NDIHMË
HUMANITARE”
• Të gjitha dokumentet për dërgim duhet të kenë Numër të theksuar federative
të dërgesës (e jep njësia për logjistikë) dhe numër për përcjelljen e mallërave
• Në të gjitha dokumentet për dërgim duhet të theksohen qartë:
o Adresa e pranuesit
o Përshkrim i mallërave
Kushte të posaçme
• Të gjitha dokumentet t’i jepen pranuesit(e-mail,faksi...)
• Të gjitha dokumentet të dërgohen në njësinë regjionale për logjistikë(vendi +
e-mail, faks…)
• Të gjitha dokumentet origjinale të sigurohen si pjesë e dërgesës.

48

FOND URGJENT PËR NDIHMË GJATË KATASTROFAVE
DISASTER RELIEF EMERGENCY FUND (DREF)
Fondi urgjent për ndihmë gjatë katastrofave është i dedikuar për sigurimin e përkrahjes
urgjente të garantuar financiare për sigurimin e përkrahjes primare urgjente gjatë
situatave urgjente.

Në rast të katastrofave, nëse ka nevojë, kërkesë për DREF dorëzon
koordinuesi për katastrofa i shoqatës nacionale në afat prej 12 deri 24
orë pas ndodhjes së katastrofës.
Mjetet për DREF sigurohen nëpërmjet apelit vjetor DREF të Federatës.
EKIPI PËR VLERËSIM NË TEREN DHE KOORDINIM
FIELD ASSESSMENT AND COORDINATION TEAM (FACT)
FACT është ekip multinacional për vlerësim dhe koordinim i përbërë nga
përfaqësues të trajnuar dhe të selektuar të shoqatave nacionale dhe Federatës
që posedojnë kompetenca, njohuri teknike për rajonin dhe kapacitet që në
mënyrë të shpejtë dhe profesionale të përgjigjen në kushte gjatë katastrofave.
FACT është mjet i përbashkët për veprim të Federatës dhe shoqatave
nacionale.
Ekipi FACT zakonisht aktivizohet në periudhë të shkurtë kohore në afat
prej 24 orëve pasi të ndodhë katastrofa.
Pasi të arrijë ekipi FACT, zbaton vlerësimin e nevojave si përkrahje të
shoqatës nacionale në vend dhe i ndihmon shoqatës nacionale
menjëherë të fillojë me sigurimin e përgjigjes së nevojshme të
katastrofës.
Personelin FACT e siguron dhe me të menaxhon Sekretariati i Federatës
dhe është i përbërë nga specialistë të shoqatave nacionale dhe të
Federatës.
NJËSI PËR VEPRIM GJATË KATASTROFAVE
(ERU’S – EMERGENCY RESPONSE UNITS)
Njësitë për intervenime urgjente janë mjete kyçe të Federatës për veprim gjatë
katastrofave. Sistemi ERU funksionon në mënyrën që vijon:

1. Çdo ERU përbëhet prej specialistëve të trajnuar teknik;
2. Ka pajisje të standardizuar, të paketuar dhe të përgatitur;
3. Është i gatshëm të veprojë në afat prej 48 orëve nga marja e urdhërit për
zhvendosje
4. Në tërësi me vet-funksionim për periudhë prej një muaji;
5. Në misione secila ekipë deri në 4 muaj
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ERU sigurojnë spektër të gjërë të shërbimeve – kujdes shëndetësor,
funksione për përkrahje – logjistikë, teknologji telekomunikacioni
informative ku janë dëmtuar apo nuk ekzistojnë infrastruktura lokale.
Llojet e ndryshme të ERU i sigurojnë shoqatat nacionale ndërsa
Federata ndërkombëtare është përgjegjëse për koordinimin,
zhvendosjen, përkrahjen teknike dhe evaluimin e përgjithshëm.
Me përkrahjen teknike të specialistëve operacionet i udhëheq nëpunësi
ERU në Gjenevë të Njësisë për Përkrahje të Operacioneve që paraqet
lidhje mes Federatës, shoqatave nacionale dhe KNKK.
EKIPI RAJONAL PËR VEPRIMTARI GJATË KATASTROFAVE
(RDRT– REGIONAL DISASTER RESPONSE TEAM)
RDRT është ekipë regjionale për personat e trajnuar për veprim gjatë
katastrofave që zhvendoset në shtet të caktuar në rast të ndonjë katastrofe me
kërkesë të shoqatës nacionale.
Ekipi siguron përkrahje në vendin e vlerësimit, koordinimit, dirigjimit,
përkrahjes teknike
Dhjetra përfaqësues të RM-së janë anëtarë të sertifikuar RDRT
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LOGJISTIKË DHE MOBILIZIM TË RESURSEVE
1. HYRJE
1.1 Shqyrtim i përgjithshëm
Mobilizimi është element esencial i procesit për veprimtari gjatë situatave
urgjente. Në bazë të informacioneve të cilat vinë nga tereni, procesi i mobilizimit
e definon shpejtësinë, kualitetin dhe pagueshmërinë e operacionit. Mobilizimi
efikas, i cili mbështetet në informacione të vërteta nga vlerësimi dhe orvatjet
efikase për sigurimin e ndihmës humanitare, garanton sigurim të mirë të
shërbimeve për shfrytëzuesit.
Në kuadër të përgjigjes së përgjithshme në katastrofë, aktivitetet logjistike kanë
ciklin e vet që në fakt është komplementar për shërbimet tjera me të cilin
mundësohet implementimi i suksesshëm i operacioneve. Me qëllim që të
sigurohet përkrahje efektive dhe efikase logjistike, mobilizimi logjistik duhet të
inkorporojë nën – procese të prezantuara në tekstin e mëposhtëm.
Drejtimet mobilizuese e sqarojnë impplementimin e procesit logjistik të
mobilizimit nëpërmjet të cilit sigurohen shërbimet në mënyrë integruese dhe
gjithëpërfshirëse.
1.2 Për kë janë dedikuar këto drejtime?
Drejtimet janë dizajnuar me qëllim që të sigurohet përkrahje për personelin e
përgjithshëm relevant të kyçur në mobilizimin logjistik:
Të gjithë nëpunësit të cilët punojnë në njësinë për logjistikë në Federatën
ndërkombëtare të shoqatave të Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe;
Të gjithë të punësuarit në shoqatën nacionale të cilët punojnë në planin e
mobilizimit logjistik.
1.3 Si përdoren këto drejtime?
Këto dretjime duhet t’i përdorni si doracak praktik gjatë mobilzimit logjistik gjatë
gjendjes urgjente, që ju sigurojnë kornizë për procesin e përgjithshëm
mobilizues. Dokumenti siguron të dhëna të cilat janë dizajnuar për sigurimin e
zgjedhjes së shpejtë në situata të ndryshme të procesit të mobilizimit.
Të gjitha situatat urgjente janë të ndryshme njëra prej tjetrës dhe secili proces i
mobilizimit i reflekton këto ndryshime si dhe sfidat e ndryshme me të cilat do të
ballafaqoheni. Por procesi mobilizues nuk ndryshohet sipas llojit të gjendjes
urgjente. Gjatë shqyrtimit të këtyre drejtimeve do të kaloni nëpër të gjitha hapat
dhe do të mundeni lehtë të vërtetoni se çka është ajo që duhet ta bëni.
Në doracakun gjithashtu do të shihni definicione për konceptet më të shpeshta
në kuadër të Lëvizjes, si dhe shembuj dhe rekomandime se si të veprohet në
situata të caktuara.
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Përmbajtjet në dokument e përcjellin procesin e përgjithshëm të mobilizimit,
duke filluar nga lajmërimi i parë të cilin e marrim se ka ndodhë katastrofë,
nevojat e deri te sigurimi i përkrahjes për popullatën e goditur në lokacionin e
goditur nga katastrofa.

2.PËRGATITJE MOBILIZUESE
2.1Çka është mobilizimi?
Kur themi mobilizim në kontekst logjistik, mendojmë në sigurimin e resurseve
“në mallëra” për plotësimin e qëllimeve të vërtetuara në Apelin urgjent.
Apeli paraqet kërkesë të drejtuar tek donatërot të cilët mund të jenë organizata
tjera humanitare, qeveri dhe trupa qeveritar, kompani, organizata dhe individë,
për sigurimin e donacioneve në mallëra apo të holla për popullatën e pësuar
nga ndonjë katastrofë e caktuar. Nga njëra anë apelet përdoren për sigurimin e
mjeteve financiare ndërsa nga ana tjetër ato përdoren për sigurimin e orvatjeve
adekuate mobilizuese që mallërat të arrijnë në pjesën e goditur.
Qëllimi kryesor i orvatjeve mobilizuese është që t’i mundësojë Federatës
ndërkombëtare dhe shoqatave nacionale anëtare të përgjigjen në mënyrë
efikase kur të ndodhë ndonjë katastrofë e caktuar apo kur duhet të sigurohet
përkrahje për programe humanitare në të gjithë botën, në kuptimin e sigurimit,
blerjes, ndarjes dhe shpërndarjes së ndihmës humanitare për shfrytëzuesit.
Qëllimi kryesor i këtij dokumenti është që të sigurohet ndihma humanitare dhe
shërbimet në vendin e duhur, në kohën e duhur, në sasi të sakta, me kualitet të
drejtë dhe me çmim të arsyeshëm.
2.2 Procesi i mobilizimit
Procesi i mobilizimit (ushqim dhe/apo prodhime joushqimore) bazohet në
informacionet e marrura për nevojat vijuese apo që priten nëpërmjet burimeve
të ndryshme për marjen e informacioneve të cilat praktikohen në kuadër të
Federatës ndërkombëtare Federation (DMIS, Buletini informativ, Plani për
Aksion, Apeli) dhe formalizohet nëpërmjet kërkesës për mobilizim që drejtohet
në teren.
Në rast urgjent, në bazë të miratimit të nëpunësit përgjegjës për operacionin,
mobilizimi i mallërave mund të fillojë para apo gjatë drejtimit të Apelit nëse
tanimë ekziston Kod projektues dhe Kod për Apelin. Në bazë të informacioneve
të kapshme, mund të inicohet procesi mobilizues me qëllim të kursehet kohë
për tu siguruar ndihma urgjente për popullatën e mjeruar nga ndonjë katastrofë
e caktuar.
Në bazë të kërkesës për mobilizim, të gjitha nevojat për ndihmë regjistrohen në
tabelën për mobilizim. Në bazë të autorizimeve të nëpunësit përgjegjës për
operacionin e tërësishëm, nëpunësi për mobilizim e koordinon mobilizimin e
ndihmës humanitare të nevojshme me donatorët, zyret në teren të Federatës
ndërkombëtare dhe shoqatave nacionale.
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Procesi për mobilizim obligon përgatitshmëri të përgjithshme për elementet që
vijojnë:

personeli
mjete dhe procedura logjistike (duke kyçur edhe hartimin e nevojave
logjistike në vendet me interes)
pajisje
rezerva të mallërave
marrëdhënie me donatorë
partnerë
njësia për intervenime urgjente
marrëdhënie me shoqata nacionale
delegacione rajonale të Federatës ndërkombëtare
marrëdhënie të jashtme me partnerë
plan urgjent për veprim gjatë katastrofave

3.PËRGJIGJE INICUESE NË SITUATË URGJENTE
3.1 Përgatitje të mbledhjeve të grupit punues
Mandati i Sekretariatit të Federatës është që të sigurohet përkrahja e shoqatave
nacionale në planin e përgatitjes dhe veprimit gjatë katastrofave dhe të
organizojë e koordinojë ndohmë humanitare në kushte kur një vend i catuar
është i goditur nga katastrofa, në pajtueshmëri me procedurat koordinuese.
Në pajtueshmëri me këtë mandat, kapacitetet e njësisë për logjistikë dhe
rezervat e mallërave mundësojnë përgjigje të shpejtë dhe efikase gjatë
katastrofave dhe sigurim të shërbimeve të nevojshme. Me qëllim që të ketë
operacion efikas, me rëndësi është që të involvohet logjistika nga fillimi i
operacionit.
Në Sekretariatin e Federatës formohet Grup punues për qëllim që posaçm në
rast të situatave më të mëdha urgjente, për situata shumë urgjente komplekse
apo për zgjidhjen e problemeve specifike. Grupi punues për qëllim të posaçëm
është mjet menaxhues për përmirësimin e përgjigjes urgjente, koordinimit dhe
planifikimit.

Grupi punues për dedikim të posaçëm e inicon Ekipin Operativ për
Koordinim, gjegjësisht koordinatorin përgjegjës për operacionin.
Koordinatori operativ për operacionin në Sekretariat kryeson me Grupin
punues për dedikim të posaçëm dhe kyç nëpunës relevant dhe
përfaqësues të njësive teknike në Grupin punues, varësisht nga natyra e
operacionit dhe nevojat e parapara. Në mbledhje analizohen
informacione të marura në teren dhe burime tjera siç janë KNKK, trupat e
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agjencioneve dhe në to merr pjesë personel adekuat i Sekretariatit që e
planifikon vijimin e aktiviteteve për përkrahjen e operacioneve në teren.
Që të ndihmohet shpërndarja e informacioneve mes anëtarëve të grupit
punues formohen e-mail grupe që përdoren gjatë operacionit deri sa të
ketë nevojë, (për shembull ex#PhillippinesTyphoongroup.ifrc.org).
Pasi të bëhet oprativ grupi punues me dedikim të posaçëm, përbëhet në
bazë të rregullt, në bazë ditore apo javore varësisht nga urgjenca e
situatës, me qëllim që të ndahen informacione në bazë të impleentimit të
aktiviteteve dhe që të zgjidhen probleme të caktuara përderisa ato
ekzistojnë.
Kryesuesi me Grupin punues për qëllim të posaçëm mban konferenca të
rregullta telefonike me përfaqësuesit në teren si dhe me persona relevant
të njësisë për logjistikë me qëllim që të informohen për statusin me
sigurimin e mjeteve për operacion dhe për diskutimin e mundësive të
reja.
Grupi punues për qëllim të posaçëm funksionon deri sa ka nevojë për të.
Nëpunësi për mobilizim duhet të grumbullojë informacione relevante para se të
formohet Grupi punues për qëllim të posaçm nëpërmjet mjeteve dhe
modaliteteve që vijojnë për grumbullimin e informacioneve dhe duke marë
parasysh pyetjet që vijojnë:

Ku ka ndodhur katastrofa?
Buletine informative në ueb faqen e Federatës ndërkombëtare
Informacione nga delegatë dhe nëpunës për logjistikë në vend apo në
vendet fqinjë
A ka operacion vijues në vend? Nëse përgjigja është e vërtetuar, cilat
janë operacionet e Federatës dhe shoqatës nacionale në kohën e
ndodhjes së katastrofës?
Me cilat kapacitete logjistike disponon shoqata nacionale sipas
informacioneve më të reja të cilat janë në disponim në Federatën
ndërkombëtare?
Pyetje për diskutim në mbledhjen e Grupit punues për qëllim të posaçm?
Nëse fillohet me operacionin, ku do të jetë qendra operative për
logjistikë?
Rezerva: Çfarë rezerva ekzistojnë në rajon?
Personeli: Kush është përgjegjës për logjistikë në rajon? A ka nevojë për
dërgimin e delegatëve për logjistikë apo ekspertë nga rajoni për
përforcimin e kapaciteteve logjistike në rajon?
Transporti: Ku mund të sigurohen automjete dhe sa kohë nevojitet për
angazhimin e tyre? A ekzistojnë përkufizime të caktuara të rëndësishme
në qasjes tek mallëra të caktuara dhe automjete për operacionin?
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PROCESI I PUNËS SË GRUPIT PUNUES PËR QËLLIM TË POSAÇËM
Mbledhjen e organizon ekipi operativ për koordinim. Gjithashtu
lajmërohet edhe njësia për logjistikë që të merr pjesë në mbledhje.
Pjesëmarrësit në mbledhje e shqyrtojnë situatën në bazë të
informacioneve të kapshme në teren.
Sillet vendim se a duhet të bëhet DREF dhe Apel
Nëse dërgohet Apel, sillet vendim se a duhet të dërgohen ekipe FACT
dhe ERU që të sigurohen më shumë informacione. Menaxhimi logjistik
vendos se a duhet të dërgohen persona profesional për logjistikë në këto
ekipe dhe a ka nevojë të dërgohet njësi për intervenime të shpejta
logjistike.
Bëhet vlerësimi i nevojave logjistike nga ana e personelit logjistik.
Personeli logjistik pranon apo përgatit nevoja inicuese për apelin si dhe
prioritete të cilat duhet të diskutohen gjatë mbledhjes.
Nëse është i nevojshëm dërgimi i personelit plotësues logjistik, duhet të
bëhet lista e kandidatëve potencial në koordinim me njësitin për
logjistikë.
Pas mbledhjes, personeli për logjistikë i cili merr pjesë në mbledhje e
brifon menaxhuesin për logjistikë në bazë të vendimeve nga mbledhja.
Menaxhuesi për logjistikë cakton personelin i cili do ta menaxhojë apelin
dhe calton bile një nëpunës për mobilizimin e ndihmës dhe një nëpunës
për zbatimin e shprehive të nevojshme për operacionin.

EKIPË PËR VLERËSIM DHE KOORDINIM NË TEREN
FIELD ASSESMENT AND COORDINATION TEAM (FACT)
FACT është ekipë miltinacionale për vlerësim dhe koordinim në teren e përbërë
prej përfaqësuesve të trajnuar dhe të zgjedhur të shoqatave nacionale dhe
Federatës të cilët posedojnë kompetenca tekinke, njohuri për rajonin dhe
kapacitet që në mënyrë të shpejtë dhe efikase të përgjigjen në kushte të
katastrofës.






FACT është mjet i përbashkët për veprim i Federatës dhe shoqatave
nacionale.
Ekipi FACT zakonisht aktivizohet në periudhë të shkurtë kohore në afat
prej 24 orë pasi të ndodhë fatkeqësia.
Pasi të arrijë ekipi FACT, zbaton vlerësimin e nevojave si përkrahje e
shoqatave nacionale në vend dhe i ndihmon shoqatës nacionale
menjëherë të fillojë me sigurimin e përgjigjes së duhur të katastrofës.
FACT personeli e siguron dhe me të menaxhon Sekretariati i Federatës
dhe është i përbërë nga specialistë të shoqatave nacionale dhe
Federatës.
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NJËSI PËR VEPRIM GJATË KATASTROFAVE
(ERU’S – EMERGENCY RESPONSE UNITS)
Njësitë për interevnime të shpejta janë mjet kyç të Federatës për veprim gjatë
katastrofave. Sistemi ERU funksionon në mënyrë që vijon:
1. ERU përbëhet prej specialistëve teknik të trajnuar;
2. Ka pajisje të standarizuar, të paketuar dhe të përgatitur;
3. I gatshëm të veprojë në afat prej 48 orëve pas marrjes së urdhërit për
shpërndarje;
4. Në tërësi funksionon vet për një periudhë prej një muaji;
5. Në misione secila ekipë deri në 4 muaj.







ERU sigurojnë vëllim të gjërë të shërbimeve – kujdes shëndetësor,
ndihmë humanitare, funksione për përkrahje – logjistikë, teknologji
telekomunikative informative ku janë dëmtuar apo ekzistojnë
infrastruktura lokale.
Llojet e ndryshme të ERU i sigurojnë shoqatat nacionale ndërsa
Federata ndërkombëtare është përgjegjëse për koordinimin e
përgjithshëm, shpërndarjen, përkrahjen teknike dhe evaluimin.
Me përkrahjen teknike të operacioneve specialiste i udhëheq nëpunësi
ERU në Gjenevë nga Njësia për Përkrahjen e Operacioneve i cili paraqet
lidhje mes Federatës, shoqatave nacionale dhe KNKK.

EKIPË RAJONALE PËR VEPRIM GJATË KATASTROFAVE
(RDRT – REGIONAL DISASTER RESPONSE TEAM)
RDRT është ekipë rajonale i personave të trajnuar për veprim gjatë katastrofave
që shpërndahet në vend të caktuar të një katastrofe të caktuar në kërkesë të
shoqatës nacionale.



Ekipi siguron përkrahje në fushën e vlerësimit, koordinimit, delegimit,
përkrahjes teknike.
Dhjetëra përfaqësues të RM janë RDRT anëtarë të certifikuar.

KODI PROJEKTUES
Patjetër duhet të hapet një kod i ri projektues për çdo Apel të ri për Gjendje
Urgjente. Njësiti për Financa e informon Njësitin për Logjistikë për kodin
projektues të ndarë në apel.
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Kodin projektues e formulon Njësiti për financa dhe në mënyrë automatike
bëhet i kapshëm në sistem. Nëse katastrofa është zgjeruar përtej kufijve të një
vendi dhe ka implikime të Strukturave tjera federative në teren, mund të hapen
kode ttë posaçme projektuese në kudër të apelit të njëjtë. Secili kod projektues
mund të përmbajë lista të ndryshme të nevojave. Por prapë se prapë, duhet të
jetë e mundshme të shikohen të gjitha nevojat projektuese në një Tabelë për
mobilizim nëse projektet kanë të bëjnë me një apel të njëjtë të Federatës.
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Doracak për menaxhimin e parkut të automjeteve
Përmbajtja
Parimet themelore për përdorimin e automjeteve të Kryqit të kuq
Siguri në rrugë
Rregullore për siguri në rrugë
Vozitja e automjeteve të Kryqit të kuq
Rregulla dhe rregullore për vozitje
Kontrollimi i automjeteve
Menaxhim me parkun për vozitje
Organizimi i parkut për vozitje
Automjete
Angazhim të vozitësve
Dosja e vozitësit
Logoja e Kryqit të kuq në automjet
Dosja e automjetit
Kontrollimi i çelësave
Kontrollimi i dokumenteve
Dhënia e automjeteve
Ndarja e automjeteve
Kërkesë për automjet (me gojë)
Kërkesë për automjet (me shkrim)
Tabelë për përcjellje ditore për dhënien e automjeteve
Formular për kërkesën e veturave
Vendim për udhëtim zyrtar
Përdorim të automjetit privat për qëllime pune
Kontrollimi i karburanteve
Furnizim të karburantit me faturë
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Furnizim të karburantit me vauçer
Forklift
Agregatë

Mirëmbajtje dhe riparime
Regjistrim të automjeteve
Shitje apo donacion të veturave
Procesi i lejes për tjetërsimin e automjeteve
Çmimi më i ulët për shitje
Procesi praktik për shitje
Sigurimi i automjeteve
Anekse
Autorizim për vozitje
Rregulla dhe rregullore për vozitje
Formular për kontrollim ditor të automjetit
Ditari i automjetit (logbook)
Ditar për agregat / forklift
Sirvis për automjetin / vendim për riparim
Indeks kartelë për automjetin
Indeks kartelë për vozitësin
Qertifikatë për donacion / profaturë
Qertifikatë për donacion / pranimdorëzim të automjetit
Kërkesë për transport (në përgjithësi)
Kërkesë për transport (kargo)
Vendim për mision
Çregjistrim / tjetërsim
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Doracak për menaxhimin e parkut të automjeteve
1. PARIME THEMELORE PËR PËRDORIMIN E AUTOMJETEVE TË KRYQIT
TË KUQ
Automjetet e Kryqit të kuq duhet të përdoren vetëm në pajtueshmëri me
parimet themelore të Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe.
Kohëzgjatja e automjeteve në operacionet e Kryqit të kuq është e qartë,
asnjë operacion nuk mund të funksionojë pa përdorimin e automjeteve
për transportin e personelit dhe mallërave.
Siguria në rrugë dhe vetëdija e lartë për siguri janë me rëndësi të
posaçme në të gjitha procedurat për menaxhimin e parkut të automjeteve
dhe për zbatimin e operacioneve të Kryqit të kuq.
Me automjetet patjetër të veprohet në mënyrë efikase dhe profesionale.
Forma dhe modelet e automjeteve çdoherë duhet të zgjedhen që të ruhet
ekonomia dhe efikasiteti i parkut të automjeteve.
Duhet të respektohen procedurat standarde operative, të paraqitura në
doracakun për menaxhim me parkun për vozitje.
Sekretari gjeneral është përgjegjës për përdorimin e drejtë të
automjeteve në teren dhe për sigurimin e zbatimit dhe respektimit të
procedurave operative.
Njësia për logjistikë është përgjegjëse për menaxhimin vijues dhe për
kontrollin e parkut për vozitje të shoqatës nacionale.
Të gjithë të punësuarit duht të jenë të njoftuar me parimet themelore
lidhur me përdorimin e automjeteve të Kryqit të kuq dhe respektimin e
rregullave të zbatuara.
Kushtet e posaçme lidhur me menaxhimin e parkut për vozitje i
përcakton sekretari gjeneral (t.e. kushte dhe përkufizime për vozitje,
procedura, vendime, rregullore të sigurimit) duhet të jenë të përmbajtura
në procedurat standarde operative për përdorimin e automjeteve.
Koordinatori për logjistikë dhe menaxhim të parkut për vozitje është
përgjegjës që t’i njoftojë të gjithë të punësuarit dhe vullnetarët të cilët
vozisin automjetet e Kryqit të kuq rreth procedurave standarde operative
për përdorimin e automjeteve.
Sekretari gjeneral është përgjegjës për lejimin e vendimeve rrugore dhe
atë autorizim e jep në formë të shkruar që gjithmonë ruhet në
dokumentet për implementimin e programeve.
2. SIGURI NË RRUGË
Vozitja është gjë e rrezikshme. Njerëzit shpesh herë shumë e më shumë janë të
shfaqur në rrezik (vdekje apo lëndim) nga aksidentet në komunikacion se sa
cilido shkak tjetër potencial. Rreziku shpesh është më i madh gjatë
operacioneve urgjente të shoqatave nacionale dhe Federatës ndërkombëtare si
rezultat i gjendjeve të këqija në rrugë dhe sigurisë në komunikacion. Në disa
vitet e kaluara shpesh ndodhnin aksidente serioze gjatë operacioneve të
Federatës ndërkombëtare të cilat rezultuan me lëndime dhe me vdekje.
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Me qëllim që të ulen sa më shumë mundësitë për aksidentet në komunikacion
Federata ndërkombëtare ka sjellë rregullore për siguri në rrugë. Qëllimi i kësaj
rregullore është që të ulet rreziku nga aksidentet në komunikacion për
personelin e Federatës ndërkombëtare por edhe për pjesëmarrësit tjerë në
komunikacion. Shkeljet me qëllim të rregullores për siguri në rrugë sjellin masa
serioze disiplinore.
Të gjitha lëvizjet e automjeteve duhet të jenë në pajtueshmëri me qëllimet
operative, dhe kur ka mundësi të planifikohen më shumë aktivitete gjatë një
vizite që të tejkalohet dyfishimi i udhëtimeve. Të gjitha udhëtimet duhet të
planifikohen dhe organizohen mirë (rruga e lëvizjes, qëndrimi gjatë natës,
kushtet klimatike në rrugë, informacione për siguri dhe pajisje të nevojshme).
Çdo përdorim i automjeteve, për qëllime operative dhe private, duhet të jenë në
pajtueshmëri me rregullat e sigurisë.

Rregullore për siguri në rrugë
Vozitja e automjeteve të Kryqit të kuq
Të gjithë vozitësit e Kryqit të kuq patjetër duhet t’i plotësojnë parakushtet që
vijojnë:
Të jenë të punësuar në Lëvizjen e Kryqit të kuq / Gjysmëhënës së kuqe,
Të kenë leje me afat për llojin e automjetit të cilin duhet ta vozisin,
Të mos jenë asnjëherë të dënuar për vozitje në gjendje të alkoolizuar,
T’i kenë nënshkruar rregullat dhe rregulloret për vozitës,
Të kenë marrë leje që të vozisin nga ana e menaxherit të organizatës
Autorizimin e jep vetëm sekretari gjeneral. Kohë pas kohe duhet të bëhet
vlerësimi i aftësive për vozitje nga ana e personit kompetent të autorizuar (p.sh.
menaxheri i parkut për vozitje apo shefi i logjistikës) dhe evaluimi që të futet në
dosjen e vozitësit.
Rregulla dhe rregulloret për vozitje
Të gjithë personat të cilët vozisin automjete të Kryqit të kuq duhet të kenë kopje
të nënshkruar të rregullave dhe rregulloreve për vozitje para se të marrin
autorizimin për të vozitur automjetet e Kryqit të kuq. Rregullat dhe rregulloret
për vozitje janë rregulla për përdorimin e parkut për vozitje në pajtueshmëri me
procedurat standarde operative për përdorimin e automjeteve. Rregullat
standarde për vozitje patjetër të përshtaten sipas situatave në vend.
Rregullat dhe rregulloret për vozitje patjetër të nënshkruhen nga të gjithë
vozitësit dhe duhet t’i përmbajnë elementet që vijojnë:

Rrethanat specifike sipas të cilave mund të vozitet automjeti i Kryqit të
kuq
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Automjetet e Kryqit të kuq lehtë mund të vërehen dhe të mbahen mend.
Mënyra e vozitjes dhe sjellja e vozitësit patjetër gjithmonë të jenë në
pajtueshmëri me imazhin e organizatës së Kryqit të kuq / Gjysmëhënës
së kuqe.
Vozitësit nuk guxojnë të vozisin nën ndikim të alkoolit dhe drogave.
Kryqi i kuq ka zero tolerancë për të gjithë ata të cilët përdorin alkool gjatë
vozitjes. Vozitja nën ndikim të alkoolit apo drogave patjetër të rezultojë
me procedurë disiplinore.
Gjithmonë duhet të respektohen ligjet lokale për siguri dhe vozitje në
vendin ku lëvizin automjetet e Kryqit kuq. Të gjitha dënimet dhe shkeljet
gjatë vozitjes i bart personi përgjegjës për vozitje.
Rripat e sigurisë, duke i kyçur edhe ato në ulëset e pasme patjetër të
përdoren në çdo kohë.
Vozitësit e motoçikletave patjetër në çdo kohë t’i mbajnë kaskat.
Duhet të përcillen procedurat e sigurimit përderisa ndodhë aksident në
komunikacion apo incident sigurie.
Pirja e duhanit nuk është e lejuar në automjetet e Kryqit të kuq.
Në çdo automjet patjetër të ketë vendim për rrugë të nënshkruar nga
personi përgjegjës për çdo lëvizje të automjetit jashtë vendit të parkimit
të automjetit. Vendimi për rrugë patjetër të lihet në veturë gjatë udhëtimit
zyrtar.
Në automjetin e Kryqit të kuq guxojnë të udhëtojnë vetëm të punësuarit
dhe vullnetarët e Kryqit të kuq (të cilët posedojnë legjitimacionin e
shoqatës nacionale) dhe përfaqësues të Lëvizjes së Kryqit të kuq/
Gjysmëhënës së kuqe. Për çdo person tjetër nevojitet leje nga personi
përgjegjës. Për udhëtimin e familjarëve të të punësuarve në automjetet e
Kryqit të kuq patjetër të merret leje me shkrim nga personi përgjegjës.
Çdo automjet patjetër duhet të ketë pajisje adekuate në pajtueshmëri me
ligjin në vend (për shembull: kuti për ndihmë të parë, trekëndësh sigurie,
zingjirë për borë, batanije, ujë për pije, harta, radio HF apo VHF, sasi
plotësuese të karburantit etj).
Gjatë përdorimit të automjetit në teren patjetër duhet të përdoret flamuri i
Kryqit të kuq vetëm në raste kur për atë do të merret urdhër nga personi
përgjegjës.
Gjatë situatave urgjente, në mbrëmje flamuri duhet të jetë i ndriçuar.
Në asnjë rrethanë nuk është e lejuar bartja e armëve në automjetin e
Kryqit të kuq. Në çdo automjet të Kryqit të kuq duhet të ketë ngjitëse ku
shkruan “ndalohet mbajtja e armëve” në pajtueshmëri me standardet e
Federatës ndërkombëtare.
Letra, dokumente dhe dërgesa të cilat nuk janë pronë e Kryqit të kuq nuk
guxojnë të futen në automjetet e Kryqit të kuq. I gjithë ngarkimi në
automjet duhet të jetë i numëruar në listën për bartje. Gjithçka që mund
të komprometojë apo rrezikojë imazhin dhe sigurinë e Kryqit të kuq nuk
guxon të futet në automjet. Këtu nënkuptohen edhe4 gjërat personale të
cilat mund të jenë joligjore nga politika, kultura apo natyra fetare.
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Kontrollimi i automjeteve
Vozitësit janë përgjegjës për kontrollimin e gjendjes së automjeteve dhe
pajisjeve në automjete. Vozitësi nuk duhet të përdorë automjetin nëse
nuk është plotësisht në rregull dhe i pajisur për misionin e nevojshëm.
Kur është e mundshme, për çdo automjet duhet të caktohet nga një
vozitës i cili është përgjegjës për atë automjet.
Vozitësit duhet të zbatojnë kontrollim ditor të automjeteve dhe të
përgatisin raport ditor për inspektim (shiko shtojcën raporti standard).
Vozitësit duhet ta dinë planin për servisimin e automjeteve dhe ta
lajmërojnë në kohë personin përgjegjës që ta caktojë servisin e
automjetit. Vozitësit duhet menjëherë ta informojnë personin përgjegjës
sapo të paraqitet një problem i caktuar në automjet.
Menaxhim me parkun për vozitje
Automjetet janë pjesë integrale e operacioneve të shoqatës nacionale në terren.
Menaxhimi efektiv dhe përdorimi i automjeteve adekuate kanë ndikim të
drejtpërdrejtë në realizimin e qëllimeve programore të organizatës. Përgjegjësia
e përgjithshme për sigurimin e përkrahjes profesionale për menaxhim me
parkun e vozitjes ka njësinë logjistike të shoqatës nacionale të koordinuar nga
ana e koordinatorit për logjistikë.
Të gjitha automjetet patjetër duhet të jenë të kontrolluara në mënyrë adekuate.
Sekretari gjeneral është përgjegjës për sigurimin e përdorimit të drejtë të
automjeteve në terren dhe është përgjegjës për zbatimin e procedurave
standarde operative.
Për këtë qëllim patjetër të përgatiten rregulla dhe rregullore detale në
organizatë, duke marrë parasysh çështjet e sigurisë në vend. Këto rregulla dhe
rregullore duhet posaçërisht ta kenë parasysh sigurinë e rrugëve në vend.
Politika e Federatës ndërkombëtare dhe e shoqatave nacionale e Kryqit të kuq
dhe Gjysmëhënës së kuqe është numri i automjeteve për teren që të jetë sa
më i vogël. Këto automjete patjetër duhet të drejtohen në mënyrë ekonomike
dhe efikase. Numri i automjeteve duhet të jetë i lidhur ngushtë me vëllimin e
programeve dhe shërbimeve të organizatës. Numri i automjeteve duhet
vazhdimisht të përcillet dhe evaluohet dhe në mënyrë adekuate të përshtatet
sipas nevojave vijuese të programeve të shoqatës nacionale.
Automjetet duhet të ndahen në programe dhe projekte që nuk do të thotë se
automjetet patjetër të përdoren vetëm për këtë program/projekt. Kur ka mundësi
automjetet të përdoren për programe të ndryshme në mënyrë efikase dhe
praktike.
Organizimi i parkut për vozitje
Shoqatat nacionale kanë detyra dhe nevoja të ndryshme për automjete për
plotësimin e detyrave të parapara. Edhe përskaj nevojave të ndryshme
operative të shoqatave nacionale, të gjithë duhet të kenë një qëllim të
përbashkët, dhe ai është zbatimi i kontrollimit efikastë lëvizjes së automjeteve,
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gjegjësisht funksionimi i menaxhimit efektiv të parkut për vozitje. Numri dhe lloji
i automjeteve dhe personelit i cili i shërbehet me automjetet dhe trajnim i tyre
duhet të jenë në pajtueshmëri me nevojat operative të shoqatave nacionale.
Automjete
Numri dhe lloji i automjeteve gjithmonë duhet të jetë i tillë që do të mundësojë
funksionim ekonomik dhe efektiv të parkut për vozitje e njëkohësisht të mund të
kënaqen nevojat operative të programeve të shoqatës nacionale.
Të gjitha automjetet duhet t’i plotësojnë standardet e Federatës ndërkombëtare
vetëm nëse ekziston nevoja për përdorimin e automjeteve jo standarde. Në
Katalogun e Federatës ndërkombëtare janë paraqitur specifikime teknike të
automjeteve standarde për shfrytëzim në kuadër të Federatës ndërkombëtare.
Automjetet duhet të theksohen në programe/projekte të caktuara në vend për
përdorim të përditshëm të lirë për shkak të qëllimeve buxhetore dhe
kontabiliste. Në çdo rast, ka mundësi që e njëjta veturë të caktohet për disa
programe/projekte me qëllim që të ndahen shpenzimet për automjetin. Kjo
mënyrë e përdorimit mundëson përdorim efikas të automjeteve.
Numri i automjeteve të cilat përdoren për programet/ projektet gjithmonë duhet
të jetë i lidhur ngushtë me nevojat e programeve vijuese e jo me numrin e
personelit në organizatë. Nuk guxon të ekzistojë obligim që organizata të
sigurojë automjete për personelin të cilat do të ishin përdorur jashtë nevojave
operative të organizatës. Për përdorim privat të automjeteve patjetër duhet të
ekzistojë leje adekuate nga organi.
Automjetet duhet të përdoren në mënyrë të drejtë. Raportet për kilometrazhin e
kaluar duhet të tregojnë se cilat automjete kalojnë më shumë kilometrazh. Kur
ka mundësi edhe në mënyrë praktike, ato automjete duhet të përdoren njësoj
sikur automjetet tjera që të mundësohet përafërsisht amortizim i parkut për
vozitje.
Numri i automjeteve që përdoren për programet/projektet gjithmonë duhet të
jenë të lidhura ngushtë me nevojat e programeve vijuese e jo me numrin e
personelit në organizatë. Nuk guxon të ekzistojë obligim që organizata të
sigurojë automjete për personelin që do të përdoreshin jashtë nevojave
operative të organizatës. Për shfrytëzim privat të automjeteve patjetër të ketë
leje adekuate nga organi.
Automjetet duhet të përdoren me kujdes. Raportet për kilometrat e kaluara
duhet të tregojnë se cilat automjete kalojnë më shumë kilometra se sa
automjetet tjera.

Angazhimi i vozitësve
Angazhimi i vozitësve nënkupton shqyrtimin e kërkesave për angazhimin e lizës
për vozitës të cilët kanë dërguar rekomandime dhe mendime për përvojën e
tyre të mëparshme si vozitës. Personat duhet të kenë leje valide për lojin
adekuat të automjeteve të cilat do t’i vozisin. Rezultatet e intervistave duhet të
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futen me formulare për avluimin e vozitësve. Përvoja dhe dituritë e mëparshme
kanë shumë rëndësi. Njohja e gjuhëve gjithashtu luan rol të rëndësishëm gjatë
selektimit të kandidatëve. Do të ishte e preferuar që personat e zgjedhur të
njohin gjuhë, të respektojnë rregulla, të jenë të këndshëm, të ndershëm. Sjellja
dhe aftësitë e personave duhet të evaluohen dhe testohen gjatë intervistës.
Edhe pse përparësi duhet t’u jepet aftësive për vozitje të sigurt seriozisht duhet
të meret parasysh edhe sjellja edhe aftësitë personale por edhe komunikimi i
vozitësve të ardhshëm.
Dosja e vozitësve
Secili vozitës duhet të ketë dosjen e vet dhe kjo duhet t’i përmbajë të dhënat
dhe dokumentet që vijojnë:
Emri dhe mbiermi i plotë, adresa, të dhënat personale të vozitësit dhe të
dhënat për kontakt të familjes së vozitësit;
Kopje nga leja për vozitje dhe kopje nga letër njoftimi;
Kopje nga pasaporta;
Të dhëna për provimet e dhëna për vozitje;
Autorizim për vozitje të nënshkruar nga menaxhuesi i kompanisë;
Kopje nga rregullat dhe rregulloret e nënshkruara për vozitje të
nënshkruara nga ana e vozitësit;
Të dhëna dhe qertifikata për trajnime plotësuese (për vozitje, ndihmë të
parë, ........);
Dokumente për masa diciplinore.
Logoja e Kryqit të kuq të automjetit
Të gjitha automjetet e shoqatës nacionale duhet të jenë të theksuara me logon
e shoqatës nacionale. Automjetet për teren të kenë nga një ëmblemë në dyert e
para, një ëmblemë në pjesën e përparme dhe një në pjesën e pasme të
automjetit. Automjetet të cilat përdoren në qytet duhet ta vijojnë standardin e
njëjtë, por logoja të jetë me madhësi më të vogël. Logo e vogël duhet të
vendoset edhe në xhamin e parparmë dhe në xhamin mbrapa të automjetit. Në
të dy anët e automejtit patjetër të ngjitet ngjitëse me shenjën “ndalohet arma”.
Në automjete duhet të përdoren ngjitëse standarde. Logot patjetës të hiqen
nëse vetura shitet apo nëse tjetërsohet për çfarëdo lloj arsye. Logot nuk guxon
të hiqen nga automjetet operative pa pajtueshmëri të mëparshme nga njësiti për
logjistikë.
Në rast përderisa shoqata nacionale huazon automjete për shfrytëzim nga ana
e Federatës ndërkombëtare (të regjistrohen në emrin e tyre apo vetëm të
huazohen) ato automjete mund ta mbajnë logon apo emrin e shoqatës
nacionale në dy dyert e para të automjetit. Në të gjitha vendet tjera të parapara
ngjitet shenja e Federatës ndërkombëtare.
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4.3.4 Dosja e automjetit
Secila veturë duhet të ketë dosjen e vet që do t’i përmbajë elementet që vijojnë:
Listë për identifikimin e automjetit;
Faturë origjinale, qertifikatë për donacion (nëse është donacion), listë për
ngarkim;
Dokumente doganore për transport;
Dokumente për regjistrimin e automjetit;
Leje komunikacioni;
Polisë për sigurim;
Karton të gjelbërt;
Kopje nga logbuk (regjistër për automjetin);
Raporte për pranimdorëzimin e automjetit;
Librezë për servis dhe fatura për servisim dhe rregullim;
Të dhëna për gjëra lidhur me sigurimin e automjetit;
Kopje nga dokumente të cilat kanë të bëjnë me atë automjet;
Kopje nga marrëveshja për lizing (nëse vetura është marë në lizing).
Dosja për automjetin mbetet në automjet. Nëse automjeti shitet . jepet në
përdorim, dosja dorëzohet me automjetin.
Kontrollimi i çelësave
Secili automjet duhet të ketë dy komplete të çelësave. Në secilin komplet duhet
të ketë shenjë adekuate. Njëri komplet përdoret për përdorim ditor derisa
kompleti tjetër ruhet në sef në zyre si komplet rezerv.
Çelësat të cilat përdoren për përdorim ditor duhet të ruhen në kuti të posaçme
tek menaxhuesi i parkut për vozitje apo tek koordinuesi për logjistikë dhe ato iu
dorëzohen vozitësve kur automjeti do të përdoret në teren. Është mirë që në
tabelë të shënohet me shkumës se cili automjet është në përdorim e cili është i
kapëshëm për përdoruesit.
Vozitësi gjithmonë duhet t’i dorëzojë çelësat kur do të kthehet në bazën
operative. Kur më shumë persona përdorin automjete të njëjta duhet të
regjistrohet në regjistër të posaçëm.

Kontrollimi i dokumenteve
Në më shumë vende libreza origjinale e veturës dhe polisa e sigurimit patjetër
të jenë në veturë dhe të tregohen në kërkesë të organeve relevante nëse
automjeti ndalohet për kontrollë. Automjeti nuk guxon të mbetet e hapur kur
dokumentet janë në automjet.
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Dhënia e automjeteve
Përgjegjësitë e personit përgjegjës për menaxhim me parkun e vozitjes janë në
vijim:
Kontrollimi i parkut të përgjithshëm për vozitje dhe vozitësve;
Pranim të kërkesave dhe leje për veturat dhe transport (kujdeset për
përdorimin e formularit adekuat për përdorimin e automejeteve);
Personi e din saktë se cila veturë ku është, dhe me cilin vozitës, kur
automjeti ka shkuar dhe se kur pritet të kthehet;
Komunikim me vozitësit dhe zyrën;
Evaluim të informacioneve kthyese nga vozitësit për rrethana
ndryshuese në teren;
Përcjellje të kërkesave për automjete nga njësi dhe individë;
Rotim të vozitësve që të sigurohet përdorim i njëjtë i vozitësve dhe
mundësi për shfrytëzimin e pushimit vjetor, për shkaqe sigurie dhe për
mirëmbajtje adekuate të automjeteve;
Kontrollim i rregullt i automjeteve që të sigurohet se janë në gjendje të
mirë për vozitje;
Koordinim për mirëmbajtjen e automjeteve;
Kontrollim i automjeteve të servisuara dhe kontrollim të librezave për
servisim dhe fatura;
Kontrollim për posedimin e pajisjeve adekuate në automjete;
Kontrollim të dosjeve të automjeteve dhe klasifikim të dokumenteve;
Përdorim efektiv të automjeteve;
Përcjelljen e raporteve të vozitësve, posaçërisht raporte për incidente
dhe ndeshje;
Dokumentim të raporteve në dosje;
Përcjellje të përdorimit dhe plotësim të drejtë të ditarëve të automjeteve
nga ana e vozitësve. Ditarët duhet të plotësohen rregullisht e jo në muaj;
Përcjellje të furnizimeve për automjete që të ndalohet keqpërdorimi i
automjeteve të Kryqit tëkuq;
Përcjellje të angazhimit për punë (orët) për të gjithë vozitësit.

Ndarja e veturave
Ndarja e veturave gjegjësisht paraqet ndarje të veturave vozitësve për
transportimin e mallërave dhe personelit në mënyrë efikase dhe efektive. Vet
procesi fillon me dërgimin e kërkesës nga klienti (kërkesë për transport) dhe
mbaron me plotësimin e shërbimit të kërkuar nga klienti dhe kthim të automjetit
dhe vozitësit në bazën transportuese.
Më shumë gjëra duhet të mbarohen që procesi të zhvillohet pa ndërpre.
Fillimisht duhet të shihet se kush ka dërguar kërkesë për automjet dhe çfarë lloji
të përkrahjes i nevojitet. Komunikimi duhet të jetë i vazhdueshëm. Konsulltoni
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se për çfarë transporti kanë nevojë. Gjithashtu të gjitha njësitë duhet të kenë
mirëkuptim në bazë të kërkesave të dërguara dhe për qasjen e automjeteve.
Si e dyta, duhet të ekzistojë metodë për dërgimin e kërkesave për automjete.
Kërkesat duhet t’i përdorin të gjithë të punësuarit. Të gjitha të dhënat për
udhëtim duhet të regjistrohen në vendimin për rrugë dhe vendimi duhet të jetë i
miratuar nga udhëheqësi i njësisë adekuate që ka dërguar kërkesë për automjet
apo nga udhëheqësi i parkut vozitës. Kërkesat për automjete dhe transport
duhet të klasifikohen në dy lloje, me gojë dhe me shkrim.

Kërkesë për automjet (me gojë)
Kërkesat me gojë për transport janë të shpeshta tek klientët ku menjëherë iu
duhet automjeti por, kërkesat për automjete nuk duhet të shmangen dhe duhet
të plotësohen bile edhe në situata më urgjente, për shkak se për t’u plotësuar
nuk nevojiten më shumë se dy minuta. Bile edhe nëse kërkesa është me gojë
apo nëse automjeti nevojitet vetëm për gjysmë ore, prapë se prapë, duhet të
regjistrohet në librin ditor për dhënien e veturave dhe në tabelën e personit
përgjegjës.

Kërkesë për automjet (me shkrim)
Kërkesa për automjete është mjet esencial për kontrollimin e lëvizjes së
automjeteve. Edhe më shumë, formulari për këkresën e automjetit na siguron
informacion zyrtar për përdorimin e automjetit, orët aktive të shfrytëzuara në
vozitje nga ana e vozitësit, dhe operacioni i përgjithshëm. Ky informacion mund
të përdoret në raportet për donatorë apo për nevoja tjera. Gjithashtu këto
raporte paraqesin dëshmi për park vozitës mirë të kontrolluar. Për shkaqet e
lartëpërmendura, formularet për kërkimin e automjeteve duhet të plotësohen
dhe përdoren me rregull në çdo kohë. Plotësimi i këtyre automjeteve gjithashtu
do të thotë përdorim zyrtar të automjetit me çka shmanget përdorimi i
automjeteve për qëllime private.
Kërkesat me gojë mund të jenë të mjaftueshme kur parku vozitës është më i
vogël se pesë vetura. Por kur delegacioni apo shoqata nacionale ka më shumë
automjete, plotësimi i kërkesave për marjen e automjetit është metodë
standarde për sigurimin e transportit.
Tabela për përcjellje ditore për dhënien e automjeteve
Tabela për përcjellje ditore për dhënien e automjeteve është mjet efektiv i
lëvizjes së automjeteve dhe vozitësve. Ky metod posaçërisht është i dobishëm
gjatë situatave urgjente. Tabela përdoret për regjistrimin e lokalitetit dhe
destinacionit vijues të automjeteve dhe vozitësve dhe në të theksohet koha e
nisjes dhe koha e paraparë për t’u kthyer. Kjo gjithashtu është me rëndësi për
shkak se informacionet në këtë mënyrë janë të kapshme për të gjithë.
Në tabelë për secilin automjet janë të theksuara të dhënat që vijojnë:
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Data e sevisit të fundit,
Numri i kilometrave të kaluara gjatë ditës të cilat i regjistrojnë vozitësit,
Servisi i ardhshëm me qëllim që përgjegjësi për parkun vozitës të mund
të planifikojë mirëmbajtjen dhe servisimin e automjeteve,
Emri i vozitësit përgjegjës për secilin automjet,
Njësia përgjegjëse për automjetin.
Sapo të drejtohet automjeti në një detyrë të caktuar, regjistroeni detyrën dhe
kohën e nisjes në rendin që ka të bëjë me numrin e automjetit. Pas kthimit të
automjetit nga detyra, fshieni atë informacion dhe leni çelësat në orman.
Është mirë të ruhet lista me kërkesat për automjete. Për këtë qëllim, në listë të
shkruhet numri i automjetit, emri i vozitësit, të dhëna për misionin dhe koha e
planifikuar e kthimit.
Formular për kërkimin e automjetit
Formularin për kërkimin e automjetit e përdorin njësitë e ndryshme në
organizatë që të kërkojnë përdorimin e automjetit. Kërkesa mund të jetë për
automjet të lehtë apo për transportimin e pajisjeve dhe materialeve me furgon
apo kamion.
Për kërkesë për transportimin e mallërave apo pajisjeve, është mirë të përdorni
formular të posaçëm për këtë qëllim. Kërkesat për përdorimin e automjetit
dërgohen në njësinë për transport së paku tre orë para se të përdoret automjeti.
Në këtë mënyrë do të mundësohet periudhë minimale për planifikim dhe pajtim
të menaxhuesit të parkut vozitësapo personit përgjegjës në njësinë për
logjistikë, përderisa menaxhon me parkun vozitës.
Kërkesën e plotëson njësia ku ka nevojë për automjet dhe kërkesa dorëzohet
tek menaxhuesi i parkut vozitës apo tek personi përgjegjës për logjistikë.
Fillimisht, formulari me të dhëna dhe detaje për misionin i plotëson personi i cili
ka nevojë për automjet. Ai/ajo e ruan kopjen e verdhë të formularit ndërsa
kopjet tjera i dërgon në njësinë për logjistikë. Nëse kopjet nuk janë me ngjyrë,
atëherë mund të përdoren kopje të printuara nga formulari.
Para se të vijë formulari në njësinë për logjistikë, duhet të plotësohen të gjitha të
dhënat dhe formulari duhet të nënshkruhet dhe lejohet nga ana e udhëheqësit
të njësisë prej ku vjen kërkesa. Niveli i fundit i autorizimit të transportit është
njësia për logjistikë ku vendoset se a është transporti i mundshëm dhe cili
automjet dhe cili vozitës është më i përshtatshëm që të kryhet detyra.
Zakonisht, formulari duhet të përpunohet në tre kopje:
1. Kopje të cilën e mban personi i cili e ka dërguar kërkesën për
transport;
2. Kopje për njësinë për logjistikë;
3. Kopje për vozitësin.
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Është shumë me rëndësi, vozitësi pas mbarimit të misionit/detyrës dhe kthimit
në bazë të dërgojë raport për automjetin dhe udhëtimin, dhe t’i notojë pyetjet që
vijojnë:
T’i bëjë automjetit kontrollim sigurie;
Të dërgojë raoport për udhëtim dhe për gjendjen e automjetit gjatë
përdorimit të tij;
Të vlerësohet kënaqësia e klientit i cili e ka përdorur automjetin
Të vlerësohet gjendja e vozitësit (i freskët, i lodhur, i sëmurë etj);
Numri i përgjithshëm i orëve punuese të shfrytëzuara në udhëtim zyrtar.
Pas pranimit të kërkesës, njësia për logjistikë (apo njësia përgjegjëse për
dhënien e automjeteve) duhet të kontrollohet se a është kërkesa e autorizuar
(nënshkruar nga personi përgjegjës) dhe se a i përmban dokumenti të gjitha
informacionet e duhura. Pas kësaj, vijon implementimi dhe orgnaizimi dhe
ndërmerren hapan që vijojnë:

Personi i cili e jep automjetin i regjistron të dhënat në tabelë dhe në
vendimin për dhënien e automjetit;
Zgjedhet automjeti dhe vozitësi adekuat dhe sigurohet vozitës dhe
automjet adekuat që të jenë në dispozicion në datën dhe kohën kur
është e nevojshme përkrahja;
Informohet vozitësi dhe rezervohet automjeti;
Kontrollohet se a i përmban automjeti të gjitha materialet dhe pajisjet për
transport;
Kontrollohet se a është automjeti në gjendje të rregullt.
Vendim për udhëtim zyrtar
Për secilin automjet/udhëtim patjetër duhet të jepet vendim për udhëtim zyrtar.
Për këtë qëllim ekziston formular standard që duhet të përdoret në çdo rast
gjatë udhëtimit zyrtar.
Shfrytëzimi i automjetit privat për qëllime zyrtare
Nëse shfrytëzohen automjete private për shërbime zyrtare, të gjitha udhëtimet
duhet të regjistrohen në ditarin standard vozitës (logbook). Në fund të çdo muaji
dorëzohet kopje e ditarit vozitës tek sekretari gjeneral me qëllim që të
përmirësohet dhe kompensohet shfrytëzimi i automjetit privat. (Federata
ndërkombëtare e Kryqit të kuq dhe Gjysmëhjënës së kuqe përdor metodë
standarde prej 0.50 franga zvicerrane për kilometër të kaluar).
Ky çmim mbulon edhe sigurimin, mirëmbajtjen dhe amortizimin për shfrytëzimin
e automjetit privat. Obligim i pronarit është që ta ketë automjetin e regjistruar
dhe të siguruar. Kryqi i kuq nuk është i obliguar të mbulojë kompensim për
çfarëdo lloj dëmi apo ndeshje për përdorimin e automjetit privat për qëllime
pune.
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Kontrollimi i karburantit
Menaxhuesi i parkut vozitës apo personi përgjegjës për logjistikë është i
obliguar të mbajë kontroll të rreptë për blerjen dhe harxhimin e karburantit me
qëllim që të shmanget procedura joadekuate në këtë plan. Keqpërdorimi i
karburantit është dukuri e shpeshtë prandaj duhet përcjellje dhe kontrollë me
qëllim që të minimalizohet keqpërdorimi.
Për këtë qëllim është e nevojshme që të zbatohet sistem adekuat për përcjelljen
dhe kontrollimin e harxhimit të karburantit.
Furnizimi i karburantit me faturë
Kur ka mundësi, duhet të nënshkruhet marrëveshje me furnizues të caktuar të
karburantit me çka do të caktohen qartë kushtet dhe mënyra e mbushjes dhe
pagesës së karburantit. Në marrëveshje duhet të theksohet kualiteti i karburantit
dhe analiza e rregullt laboratorike përderisa në vend vie në çështje kualiteti i
karburantit. Karburanti në këtë mënyrë do të ishte e pëlqyeshme të paguhet në
bazë mujore jo me të holla të gatshme, por me faturë.

Furnizimi i karburantit me vauçer
Gjithashtu, në rast tjetër mund të përdoren vauçerë për karburant. Secila veturë
duhet të ketë libër të vozitjes me vauçerë për karburant. Secili vauçer duhet të
jetë në tre kopje (kopja e bardhë origjinali, kopja e verdhë dhe kopje rozë, për
shembull). Vauçerët duhet të jenë me numër. Kur ndahet libri për vozitje, aty
shënohen numrat e vauçerëve. Kur meret karburant, vozitësi e plotëson
vauçerin për blerje dhe ai nënshkruhet nga vozitësi dhe personi i cili i mbush
karburant. Personi i cili i mbush karburant jep vërtetim për karburantin e blerë.
Kopja e bardhë jepet në pompën e benzinës dhe kthehet në fund të muajit me
llogarinë mujore. Kopja e verdhë së bashku me vërtetimin i jepet menaxhuesit
të parkut vozitës apo personit përgjegjës për logjistikë. Kopja rozë mbetet në
librin për vauçerë. Vozitësi gjithashtu patjetër ta regjistrojë furnizimin në librin
për vozitje.
Forklift
Është shum me rëndësi përdorimi i forkliftëve që të jetë në pajtueshmëri të plotë
me legjislativën lokale në bazë të nevojës për leje për vozitje për këtë mjet
transporti si dhe respektim të rregullores për sigurim shëndetësor që ka të bëjë
me përdorimin e këtyre automjeteve transportuese. Vozitësit duhet të kenë
përvojë adekuate, trajnim dhe ekspertizë për përdorimin e pajisjeve të tilla.
Njësia për logjistikë duhet të kujdeset që të gjithë personat të cilët përdorin
forklift të kenë të kaluar trajnim teknik adekuat.
Agregatë
Njësia për logjistikë patjetër të regjistrojë të dhëna të përgjithshme dhe
dokumentacion në bazë të përdorimit të gjeneratorëve, kapacitetit të tyre dhe
karburantit të nevojshëm. Të dhënat duhet të regjistrohen në librin për
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regjistrimin e gjeneratorëve. Të dhëna rreth instalimit përdorimit të
gjeneratorëve mund të gjeni në katalogun e Federatës ndërkombëtare në
pjesën për stacione për ujë dhe sanim.
Mirëmbajtje dhe rregullime
Menaxhuesi i parkut për vozitjeapo personi përgjegjës për logjistikë duhet të
ketë kujdes që të gjitha automjetet të mirëmbahen dhe servisohen në
pajtueshmëri me terminet e caktuara për servisimin e secilit automjet
posaçërisht. Intervalet për servisim duhet të planifikohen dhe të merren
parasysh gjatë përdorimit të secilit automjet. Kur automjeti duhet të rregullohet
apo servisohet, vozitësi e informon menaxhuesin apo personin përgjegjës për
logjistikë i cili e autorizon rregullimin apo servisimin e nevojshëm. Secili
automjet duhet të ketë librezën e vet për servisim. Është mirë që të
identifikohen shërbime/servise të autorizuara për servisimin e automjeteve.
Regjistrimi i autmjeteve
Automjetet, siç janë automjetet e lehta, kamionët, motorat, agregatët dhe
forkliftet janë mjete fikse apo themelore/kapitale të cilat duhet të regjistrohen
sipas procedurave speciale në bazë të tjetërsimit të tyre apo donimit. Radio
pajisjet e përgjithshmer dhe ëmblemat e organizatës patjetër të hiqen para
tjetërsimit të tyre.
Shitja apo donimi i automjeteve
Evaluimi dhe vlerësimi i vlerës
Para se të fillojë procesi i shitjes së automjetit të caktuar duhet të bëhet
evaluimi dhe vlerësimi i vlerës në treg. Atë duhet ta bëni nëpërmjet dilerit zyrtar
lokal apo nëpërmjet servisit të autorizuar për automjetet tuaja, apo nëpërmjet
ndonjë institucioni apo kompanie tjetër të njohur dhe të autorizuar me ligj.
Vlerësimi duhet të jetë i dokumentuar dhe në dokument duhet të theksohet
qartë, lloji dhe modeli i automjetit, viti i prodhimit, numri i shasisë, numri i
motorit, gjendja teknike. Dokumenti duhet të jetë i nënshkruar dhe të ketë vulën
e vlerësuesit.
Procesi i lejimit për tjetërsimin e automjeteve
Nëse automjeti është dhuruar nga ndonjë shoqatë nacionale të caktuar apo
Federatës ndërkombëtare të Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe apo
Komitetit ndërkombëtar të Kryqit të kuq, për tjetërsimin e automjetit nevojitet leje
paraprake nga donatori.
Çmimi minimal më i ulët për shitje
Vlera e marur nga vlerësuesi duhet të paraqesë çmim minimal për shitje për
veturën. Gjatë shitjes së automjetit patjetër të ruhen të gjitha aspektet e
nevojshme ligjore për shitje në pajtueshmëri me legjislativën në vend.
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Procesi praktik i shitjes
Shitje nëpërmjet shtëpisë për aukcion. Shitja nëpërmjet shtëpisë për auksion
është zgjidhje e cila preferohet nëse shiten përnjëherë më shumë automjete.
Duhet të nënshkruhet marrëveshje e qartë dhe detale mes delegacionit/
shoqatës nacionale dhe shtëpisë për auksion ku definohet procesi për shitje
dhe përqindja të cilën do ta merr shtëpia për akusion. Shtëpia për auksion është
e obliguar për sigurimin e të gjitha normave dhe procedurave ligjore për shitje.
Shitje e drejpërdrejtë nga ana e delegacionit të Federatës/shoqatës nacionale.
Shitja e automjetit shpallet në dy apo më shumë gazeta ditore. Gjatë kësaj
duhet të përmbahen informacionet që vijojnë:
Të dhëna për automjetin nëse nuk ka të paguar doganë apo tatim;
Shuma minimale (shuma e vlerësuar);
Automjeti shitet në parimin e parë – e blerë;
Për automjetin pranohen oferta të mbyllura;
Afati i fundit për dorëzimin e ofertave;
Periudha, lokacioni për të parë automjetin;
Mënyra e pagesës (para të gatshme, faturë, apo transferim të të hollave
nëpërmjet bankës para se të dorëzohet automjeti);
Blerësi e merr obligimin për pagimin e tatimit;
Blerësi e mban të drejtën në zgjedhje të ofertës dhe nuk është i obliguar
ta pranojë ofertën më të ulët.
Pasi të merren ofertat e mbyllura komisioni i përbërë prej më së paku tre
persona duhet t’i shqyrtojë ofertat. Të gjitha ofertat të cilat nuk janë të mbyllura
dhe të cilat kanë arritur paa mbarimit të afatit të caktuar, patjetër të hudhen. Të
gjitha ofertat patjetër të regjistrohen ndërsa dokumentet origjinale të ofertave
patjetër të mbahen në dokumentacion.
Evaluimi i ofertës më të mirë.
Përgatitni raport të shkurtë ku e qartësoni vendimin tuaj për zgjedhje. Të gjithë
anëtarët e komisionit patjetër ta nënshkruajnë raportin.
Aktivitete të nevojshme para se të bëhet pranimdorëzimi i automjetit të blerësit:
Përgatiet marrëveshje për shitblerje;
Çlajmërohet automjeti në shërbimin kompetent;
Hiqen ëmblemat nga automjeti.
Sigurimi i automjeteve
Të gjitha automjetet e shoqatës nacionale duhet të jenë të siguruara në
mënyrë adekuate para se të futen në funksion automjetet.
Sigurimi duhet të vazhdojë edhe për personat e tretë.
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AUTORIZIM PËR VOZITJE

EMRI I SHOQATËS NACIONALE

Me këtë autorizohet EMRI I VOZITËSIT të vozisë automjete në EMËR TË
SHOQATËS NACIONALE në territorin e EMRI I VENDIT. Të gjitha udhëtimet
jashtë shtetit janë pjesë e autorizimit të posaçëm nga ana e sekretarit gjeneral.
Ky autorizim jepet pasi vozitësi t’i ketë nënshkruar rregullat dhe rregulloret për
vozitje dhe pasi të ketë prezantuar leje valide për vozitje.
Ky autorizim mund t’i merret në çdo kohë nga ana e sekretarit gjeneral.
Ky autorizim i jep të drejtë vozitësit që është cekur më poshtë që të drejtojë
automjete të regjistruara në emrin e EMRI I SHOQATËS NACIONALE.

Afati i
autorizimit:

Lejuar nga:

Emri i
sekretarit
gjeneral:

Emri i
menaxhuesit
të parkut për
vozitje:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Emri i
vozitësit:
Nënshkrimi:

75

RREGULLAT DHE RREGULLORET PËR VOZITJE
EMRI I SHOQATËS NACIONALE
Rregullat dhe rregulloret që vijojnë për vozitje janë rregulla standarde në
konrizë të Federatës ndërkombëtare të Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së
kuqe. Të gjithë personat në shoqatën nacionale të cilët drejtojnë automjetet e
shoqatës nacionale patjetër t’i lexojnë dhe nënshkruajnë Rregullat dhe
Rregulloret për vozitje para se të marrin autorizimin për vozitje. Rregullat dhe
rregulloret për vozitje vlejnë për të gjithë personat të cilët vozisin automjete
zyrtare në organizatë me autorizim nga ana e sekretarit gjeneral, pa dallim se a
janë të punësuar, vullnetarë apo persona të angazhuar në një periudhë të
caktuar kohore.

Përdorim i përgjithshëm i automjeteve
Personat të cilët nuk kanë autorizim nuk guxojnë të drejtojnë automjete
zyrtare të Kryqit të kuq.
Vozitësit patjetër duhet të vozisin me ndërgjegje dhe me kujdes. Vozitësi
gjithmonë duhet të ketë parasysh gjendjen e automjetit dhe gjendjen në
rrugë, me qëllim që ta ruajë sigurinë e automjetit dhe udhëtarëve.
Gjithmonë duhet të ketë kujdes për pjesëmarrësit tjerë në komunikacion,
mes cilëve edhe këmbësorët dhe biçiklistët. Vozitësi ka përgjegjësi të
plotë për automjetin e dhënë dhe nëse i shkel Rregullat dhe rregulloret
për vozitje, duhet të ndërmerren masa adekuate diciplinore.
Vetëm personat e autorizuar nga ana e sekretarit gjeneral mund t’i
drejtojnë automjetet e shoqatës nacionale. Vozitësi gjithmonë duhet t’i
respektojë shenjat dhe rregullat e komunikacionit.
Vozitësi duhet t’i repsektojë kufizimet e caktuara të shpejtësisë për në
qytet, rrugë lokale dhe autostradë.
Ndalohet mbajtja e armëve, municionit dhe mjeteve eksploduese në
automjetet e shoqatës nacionale.
Udhëtarët në automjetet zyrtare të shoqatës nacionale patjetër të jenë
persona të punësuar në shoqatën nacionale, dhe vullnetarë. Ndalohet
transportimi i udhëtarëve të tjerë dhe mallërave pa patur paraprakisht
leje nga ana e sekretarit gjeneral. Në raste urgjente, kur për shembul
nevojitet të jepet ndihma e parë apo nëse duhet të barten persona të cilët
janë në rrezik të drejtpërdrejtë, pas ndodhisë menjëherë duhet të
dorëzohet raport në detaje nga ana e vozitësit tek sekretari gjeneral (në
afat prej 24 orëve nga momenti i ngjarjes).
Automjetet e eshoqatës nacionale përdoren vetëm për qëllimet e
operacioneve. Për çdo përdorim të automjeteve për qëllime private duhet
leje me shkrim nga ana e sekretarit gjeneral. Nëse ka përjashtime, ato
duhet të jepen në formë të shkurar.
Automjetet nuk guxon të përdoren për qëllime të cilat janë në
kundërshtim me parimet themelore të Lëvizjes.
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Vozitësi duhet të ketë leje valide. Kategoria e lejes për vozitje duhet të
korrespondojë me automjetin të cilin e drejton. Vozitësi duhet të dorëzojë
kopje të lejes për vozitje në arkivin e organizatës.
Siguri e përgjithshme
Vendosja e rripave të sigurimit është obligative për vozitësin dhe
udhëtarët të cilët janë në automjetet e shoqatës nacionale. Përderisa
rripat e sigurimit nuk janë të vendosura vozitësi është i obliguar që të
mos e drejtojë automjetin.
Para vozitjes dhe kur drejtohet automjeti i shoqatës nacionale,
konsumimi i alkoolit është rreptësisht i ndaluar. Shkelja e kësaj rregulle
do të thotë largim i vozitësit nga vendi i punës.
Vozitësi është përgjegjës për sigurimin e sigurisë maksimale të
automjetit dhe gjithëçka që ka në të deri sa automjeti është i parkuar.
Vozitësi patjetër të kujdeset ta mbyllë automjetin dhe ta kyçë alarmin,
nëse ka alarm.
Gjatë natës, të gjitha automjetet patjetër të parkohen në vend të sigurt.
Të gjitha gjërat dhe mallërat që janë në automjet patjetër të largohen dhe
automjeti të jetë i zbrazët gjatë natës dhe gjërat të lihen në vend të
sigurt.
Si rregull gjenerale që duhet të respektohet është për të gjitha udhëtimet
jashtë qytetit, posaçërisht ato që janë më largë apo në rrethana
dimërore, automjetet t’i drejtojnë persona të cilët janë të punësuar si
vozitës.
Nëse udhëtimi është më i gjatë se 8 orë patjetër të bëhet pauzë dhe
vozitësi të flejë para se ta vazhdojë udhëtimin.
Përgjegjësitë e njerëzve të cilët i drejtojnë automjetet e shoqatës
nacionale
Rregullimet e dëmeve apo dëme mekanike të cilat janë shkaktuar si
pasojë e moskujdesit të vozitësit do t’i llogariten vozitësit dhe do të
ngritet masë adekuate diciplinore.
Vozitësi është përgjegjës për ngarkimin e automjetit. Prej këtu, vozitësi
është i autorizuar të sigurojë udhëzime në bazë të:
a. Numri i udhëtarëve të cilët mund të transportohen në veturë;
b. Kufizim i lejuar të ngarkimit me qëllim që të mos dëmtohet balansi
i automjetit.
Libri i vozitjes patjetër të plotësohet për secilin udhëtim, gjatë nisjes dhe
gjatë arritjes.
Çfarë do dëmi apo parregullësi e automjetit duhet të paraqitet në servis.
Kur nuk përdoren, çelësat e automjeteve patjetër të ruhen në vendin për
çelësa në njësinë për logjistikë. Në të gjitha rrethanat tjera vozitësi është
përgjegjës për çelësat dhe në asnjë moment nuk guxojnë të lihen tek
personi pa autorizim. Në fund të udhëtimit vozitësi duhet t’i kthejë çelësat
në vendin e vet.
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Asnjë vozitës nuk ka të drejtë të bëjë çelësa të tjera nga çelësat e
automjeteve të shoqatës nacionale.
Në rast të fatkeqësisë duhet të ndërmerret procedura që vijon:
Duhet të përgatiet raport për pushtetet përgjegjëse në vend (nëse ka
nevojë vozitësi do të presë në vendin e fatkeqësisë apo do të paraqitet
në stacionin kompetent policor).
Për ngjarjen menjëherë duhet të lajmërohet menaxhuesi i parkut për
vozitje apo personi përgjegjës për logjistikë
Vozitësi duhet të përgatisë dhe dorëzojë raport tek menaxhuesi apo
personi përgjegjës për logjistikë në afat prej 24 orëve nga momenti i
ndodhjes së ndeshjes.
Vozitësi ASNJËHERË nuk guxon të nënshkruajë se është fajtor për
fatkeqësinë e ndodhur.
Obligimet e personelit të shoqatës nacionale të punësuar në pozitën
vozitës
Në bazë ditore vozitësi duhet t’i kontrollojë gjërat lidhur me veturën:
a. Kontrollimi i ujit në ftohës;
b. Kontrollimi i lëngut në akumulator;
c. Shtypjen në goma;
d. Dritat a janë në regull;
e. Kontrollimi i instrumenteve;
f. Kontrollimi i fshirësve;
g. Higjiena e brendshme dhe e jashtme e automjetit;
h. Fshirje e jashtme e akumulatorit;
i.

Kontrollimi i vajit në motor;

j.

Kontrollimi i glicerinit;

k. Kontrollimi i frenave;
l.

Kontrollimi i burisë;

m. Kontrollimi i dritave sinjalizuese;
n. Kontrollime të tjera të përgjithshme të automjetit që të kontrollohet
se a mos ka ndonjë shtraf të lirë.
Vozitësi është përgjegjës që në automjet të ketë pajisje për ndihmë të
parë, mjete dhe pjesë rezervë.
Vozitësi është përgjegjës për kujdesjen e servisimit në kohë të automjetit
të tij. Servisi duhet të caktohet një javë më herët tek personi kompetent
në njësinë për logjistikë apo tek menaxhuesi i parkut për vozitje.
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Karburant mund të mbushin vetëm personat e punësuar në shoqatën
nacionale.
Para shkuarjes në fund të ditës, vozitësi çlajmërohet tek personi
kompetent në njësinë për logjistikë apo tek menaxhuesi i parkut për
vozitje.
Nëse dikush prej të punësuarve drejtohet dhe kërkon automjet nga
vozitësi, ai duhet ta drejtojë personin në njësinë për logjistikë apo tek
menaxhuesi që të marë lejen e duhur. Pa vendim adekuat dhe të
nënshkruar vozitësi nuk guxon ta drejtojë automjetin.

Emri i vozitësit:

Lejuar nga:

Data:

Data:

Nënshkrimi i
vozitësit:
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KM para
nisjes

Gjithsej

KM gjatë
arritjes

Gjithsej Karburant
KM
(L)

Vaj
(L)
Çmimi

Destinacioni

Lloji dhe pesha e
ngarkimit

Regjistrimi i automjetit

Muaji/Viti

Data

Kodi

Organizata

FORMULAR PËR KONTROLLIM DITOR TË AUTOMJETIT

DITARI I AUTOMJETIT (LOGBOOK)

Vozitësi



RRIPA DHE FLUTUR PËR
FTOHJE

AKUMULATOR





VËREJTJE





LËNG PËR FSHIRËSET








LËNG PËR HIDRAULIKË

NIVELI I GLICERINIT

LËNG NË FTOHËS

NIVELI I VAJIT NË MOTOR

MOTORI

ÇELËS PËR RROTA

NGRITËSE

GOMË REZERVË
























PAJISJE

KOMPLETI PËR NDIHMË
TË PARË
APARAT PËR FIKJEN E
ZJARRIT
TREKËNDËSH

SHTRËNGIMI I SHTRAFAVE TË
GOMAVE/RROTAVE

GOMA DHE SHTYPJE

FSHIRËS
(PASQYRE) RETROVIZORË
ANËSORE

XHAMAT

NGJITËSE PËR SIGURIM

BORD TABELË

AUTOMJETI JASHTË

RADIO

KLIMË

RRIPA TË SIGURIMIT

DRITA

LIBRI PËR VOZITJE

LEJA PËR VOZITJE

VETURA BRENDA

AUTOMJETI

KONTROLLIMI

EMRI I VOZITËSIT

KODI I AUTOMJETIT

MUAJI/VITI

DATA
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SERVISI VIJUES

VIJUES

KM

REZERVOARI NDIHMËS

REZERVOARI KRYESOR

1/4

1/4

KARBURANTI

_______________________________________________

1/2

1/2

3/4

3/4

I
PLOTË
I
PLOTË
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GJITHSEJ

ORË PUNE

KARBURANT
(L)

VAJ
(L)
PERSONI PËRGJEGJËS

KODI I FORKLIFTIT

MUAJI

DATA

KODI I AGREGATIT

ORGANIZATA

DITAR PËR AGREGAT DHE FORKLIFT

NËNSHKRIMI
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B – SERVIS

RIPARIMI

NËNSHKRIMI I GARAZHIT

1/2

1/4

3/4

REZERVOAR I PLOTË

REZERVOAR I PLOTË

PO/JO

RADIO

3/4

PO/JO

TREKËNDËSH SIGURIE

1/2

PO/JO

PAJISJE TË MJETEVE

1/4

PO/JO

PAJISJE PËR NGIHMË TË PARË

NIVELI I KARBURANTIT NË
REZERVOARIN KRYESOR
NIVELI I KARBURANTIT NË
REZERVOARIN NDIHMËS

PO/JO

NGRITËSE DHE ÇELËS PËR RROTA

(THEKSO)

PO/JO

KONTROLLIMI I PJESËVE



A – SERVIS

PËRSHKRIM I RIPARIMIT TË NEVOJSHËM

RROTË REZERVË

VITI

PËRSHKRIMI I RIPARIMIT TË KRYER

GJITHSEJ

PUNË DORE

PJESË DHE
MATERIALE

KATEGORITË

MKD

PROJEKTI

DONATORI

AKTIVITETI

ÇMIMI

SCALA CODES

LLOGARIA

FINANCA

VËREJTJE

NËNSHKRIMI

DATA

ORË PUNE

ORË

NR. I REGJISTRIMIT

DATA / MUAJI

EMRI

KODI I KKRM

MEKANIKU

KONTAKTI

AUTORIZUAR NGA

INFORMACIONE PËR AUTOMJETIN

TELEFONI

NJËSIA

GARAZHI
EMRI

NEVOJË PËR SERVIS PLOTËSUES / RIPARIM - PËRSHKRIM

KKRM

INFORMACIONE PËR KLIENTIN

SERVISI I AUTOMJETIT / VENDIM PËR RREGULLIM - RIPARIM

KODI I AUTMOJETIT
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CHF

ENDEKS KARTELA E AUTOMJETIT

KODI I SHOQATËS NACIONALE
NUMRI I REGJISTRIMIT
NUMRI I ÇELËSIT
VENDI I PRODHIMIT
MODELI
NUMRI I ULËSEVE
NUMRI I SHASISË
NUMRI I MOTORIT
KAPACITETI I MOTORIT
KARBURANTI
DATA E PRODHIMIT
DATA E SHITJES
LIZING
SIGURIMI: data e validitetit
KARTON I GJELBËRT: data e validitetit
DATA E REGJISTRIMIT
DOKUMENTE DOGANORE

VËREJTJE:
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INDEKS KARTELA E VOZITËSIT

EMRI I VOZITËSIT
ADRESA
NUMRI I TELEFONIT
DATA E PUNËSIMIT
NUMRI I LEJES PËR VOZITJE
LLOJET E AUTOMJETEVE
AFATI I SKADIMIT TË LEJES PËR
VOZITJE
KOPJE NGA VËRTETIMI PËR
PROVIMIN PËR LEJE PËR VOZITJE
AUTORIZIM PËR VOZITJE
KOPJE
E
NËNSHKRUAR
TË
RREGULLAVE
DHE
RREGULLOREVE
TRAJNIME
MASA DICIPLINORE
NDESHJE NË KOMUNIKACION
TË DHËNA TË TJERA
TË DHËNA PËR KONTAKT PËR
FAMILJEN

VËREJTJE:
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QERTIFIKATË PËR DONACION / PROFAKTURË
Me këtë vërtetojmë se mallërat e cekura më poshtë janë donacion nga Kryqi i
kuq i Republikës së Maqedonisë që të përdoren në qëllime humanitare për
EMRI I PRANUESIT:

Emri i pranuesit:

Pranuesi i dërgesës
Adresa e pranuesit

Mallërat

Përshkrim detal I mallërave Njësia

Transporti:

Aeroplan/ Anije/ komunikacion tokësor

Vlera:

Vlera e dërgesës

Sasia

NDIHMË HUMANITARE – NUK ËSHTË PËR SHITJE

Nuk ka vlerë komerciale.
Vlerë vetëm për qëllime doganore _____________________

Vendi __________________
Data __________________

Sekretari gjeneral
Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë
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QERTIFIKATË PËR DONACION / PRANIMDORËZIM TË
AUTOMJETIT
Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë e dhuron automjetin e theksuar më
poshtë në emër të EMRI I PRANUESIT TË AUTOMJETIT si ndihmë humanitare
për zbatimin dhe realizimin e programeve humanitare të cilat i kryen organizata.

AUTOMJETI
MODELI
TIPI
SASIA
NR. I SHASISË
NR I MOTORIT
VITI I PRODHIMIT
ÇMIMI
Mallërat nuk kanë vlerë komerciale. Vetëm për qëllime doganore.
Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë dhe EMRI I PRANUESIT TË
AUTOMJETIT u morën vesh për:

Automjeti dorëzohet në gjendje të tillë siç është për momentin e
pranimdorëzimit.
Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë nuk do të pranojë asnjë lloj
përgjegjësie pas pranimdorëzimit të automjetit në bazë të defekteve dhe
riparimeve teknike të automjetit.
Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë nuk do të pranojë asnjë lloj
përgjegjësie pas pranimdorëzimit të automjetit në bazë të shpenzimeve
për doganë dhe tatim të automjetit.
Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë nuk do të pranojë asnjë lloj
përgjegjësie pas pranimdorëzimit të automjetit në bazë të shpenzimeve
vijuese, mirëmbajtje dhe riparim të automjetit.
Në emër të Kryqit të
Republikës së Maqedonisë

kuq

të

Në
emër
të
AUTOMJETIT

Emri:

Emri:

Sekretari gjeneral:

Funksioni:

Data

Nënshkrimi dhe vula
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PRANUESI

I

KËRKESË PËR TRANSPORT
NË PËRGJITHËSI
DATA E PLOTËSIMIT
TË KËRKESËS

DATA DHE KOHA E
NISJES

KËRKESA ËSHTË
DORËZUAR NGA

VENDI I NISJES

LLOJI I AUTOMJETIT



CITROEN C3



BERLINGO



SHEVROLET



KAMION



TJETËR

DESTINACIONI

1
EMRAT E
UDHËTARËVE

DATA DHE KOHJA E
KTHIMIT

2
3

TË DHËNA PËR MISIONIN / UDHËZIME TË POSAÇME

DËRGUES

UDHËHEQËS

AUTORIZIM PËR DHËNIEN E AUTOMJETIT

PLANIFIKIM TË AUTOMJETIT
NUMRI I
REGJISTRIMIT TË
AUTOMJETIT

MENAXHUESI I PARKUT PËR VOZITJE / LOGJISTIKË

EMRI I VOZITËSIT
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KËRKESË PËR TRANSPORT

KARGO
DËRGUESI

LOGJISTIKË

DESTINACIONI

AUTORIZIM PËR DHËNIEN E AUTOMJETIT

PLANIFIKIMI I AUTOMJETIT

KOHA E
NGARKIMIT

DATA E DËRGIMIT
NJËSIA E CILA E
DËRGON
KËRKESËN
BASHKËPUNËTOR
PROFESIONAL I
CILI E DËRGON
KËRKESËN

MENAXHUES I PRAKUT PËR VOZITJE /
LOGJISTIKË

NËNSHKRIMI I
UDHËHEQËSIT

PRODHIME TË
CILAT JANË
PJESË E KARGOS

VENDI I
NGARKIMIT

LLOJI I
NJËSISË

PESHA E
NJËSISË

SASIA

GJITHSEJ

UDHËZIME TË POSAÇME
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PESHA E
PËRGJITHSHME

VOLUMI
М3

NUMRI I
PËRCJELLJES
SË
MALLËRAVE

VENDIM PËR MISION
EMRI I SHOQATËS NACIONALE

Në kuadër të aktiviteteve të punës dhe operacioneve të EMRI I SHOQATËS
NACIONALE, personat në vijim:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Patjetër të
shkojnë në
destinacionin
që vijon:

Në automjetin e
SHN, numri i
regjistrimit:

Data e nisjes:

Data e kthimit:

Në automjet do të transportohen mallëra, siç është e theksuar në listën për ngarkim,
si dhe pajisje dhe materiale të patjetërsueshme për realizimin e misionit të
vërtetuar.
Shoqata nacionale shpreh falënderim të thellë për të gjitha shërbimet
kompetente civile dhe ushtarake ku lëviz automjeti dhe personeli i Kryqit të
kuq për lehtësimin e lëvizjes dhe udhëtimit të përfaqësuesve zë Kryqit të kuq.

Vendi:
Data:

Nënshkrimi:
Sekretari gjeneral:
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ÇREGJISTRIMI/TJETËRSIMI I MJETIT
Nr.ref.
ELEMENTAR
Programi
1. PËRSHKRIMI I MJETIT ELEMENTAR QË DUHET TË ÇREGJISTROHET /
TJETËRSOHET

MËNYRA E PROPOZUAR PËR
TJETËRSIM

x
x
x
x

shitje
këmbim
donacion

Përdoruesi:

çregjistrim

2. SHKAKU PËR TJETËRSIMIN E GJËRAVE

x
x
x

Afati normal I kohëzgjatjes

x

Tjetër (përshkrim):

Shuarja e organizatës
Nuk ka nevojë të mëtejshme për gjërat

x
x
x

Përkrahje për organizatë tjetër
Përkrahje për OKKK
Përkrahje pës hsoqatë tjetër nacionale

3. SHKAK PLOTËSUES PËR TJETËRSIMIN E GJËRAVE (PËR MJETE ME SHUMË
MBI CHF 2,000 VLERË FURNIZUESE

4. IMPLEMENTIM I PLANIFIKUAR
Kur (data)
Ku
Leje paraprake nga donatori
Leje e marur më (data)

5. AKSION I NEVOJSHËM PLOTËSUES QË DUHET TË NDËRMERRET

x
x
x

Nuk ka nevojë të ndërmerret asgjë
Sendi duhet të ndrrohet

x

Tjetër (përshkrim):
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Çmimi I ndrrimit:

6. SHPENZIME TË PARAPARA PËR TJETËRSIMIN E GJËRAVE
7. SHPENZIME PËR TJETËRSIM
1

2

3

4

CHF

8. PASOJA NGA TJETËRSIMI I GJËRAVE ELEMENTARE

9. AKSIONI I REKOMANDUAR

x
x
x

të vazhdohet me procesin e tjetërsimit
Të tjetërsohet pasi të kompensohet mjeti
Tjetër (përshkrim)

10. SEKRETARI GJENERAL
Vendi

Nënshkrimi

Data

11. VLERA
Data e blerjes së mjetit dhe çmimi:
Vlera neto kontabiliste (nëse ka) dhe data:

12. LEJE TEKNIKE DHE PËRFUNDIMTARE PËR TJETËRSIMIN E MJETIT
Emri

Data:

Funksioni:

Nënshkrimi:

Emri:

Data:

Funksioni:

Nënshkrimi:

13. OFERTA TË MARRURA (NË RAST TË SHITJES)
Valua:

Shuma:

14. INFORMACIONE PËR DONATORIN
Nëse ka nevojë leje nga donatori dhe nëse është marrur, duhet të shkruhet data dhe emri i donatorit i
cili e ka lejuar tjetërsimin.
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