PLAN VEPRIMI PER PARANDALIMIN DHE PERBALLIMIN E SITUATAVE QE KRIJOHEN
GJAT STINES SE VERES NGA ZJARRET NE SIPERFAQET PYJORE DHE KULLOTA,
NE BASHKEPUNIM ME NDERMARRJET NE VARESI TE BASHKISE
DHE NJESIT ADMINISTRATIVE
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MASAT QE DO TE MERREN
MASAT ME KARAKTEORGANIZATIV
Takim me drejtusit e ndërmarrjeve të Bashkisë :
Policine Bashkiake, Ndërmarrjen e Shërbimeve Publike,
Ndërmarrjen e Gjelberimit,Ndërmarrjen e Bujqësisë
Administrimit të Pyjeve, Ujrave dhe Shërbimeve
Veterinare, Ndërmarrjen e Ujësjellës Kanalizimeve Berat
- Kuçovë),si dhe Drejtorinë e MZSH .
Listimi i personave në ndërmarrje që do të organizohen
për menaxhimin e zjarreve,( mëri mbiemri nr.celularit)
Listimi i personave në NJ.Admin që do të organizohen
në menaxhimin ne raste zjarresh,(emëri mbiemri
numri i celularit ).
Evidentimi i mjeteve të ndërmarrjeve që do të përdoren
në raste zjarresh , (tipi i mjetit ,targa )
Formatimi i skemave të lajmërimit :
- Skema e lajmërimit në situata emergjente ,
- Skema e lajmërimit brenda institucionit të
Bashkisë Berat
Skema e lajmerimit në raste renie zjarri nga :
- Ndërmarrjet në varësi ,
- Njësit Administrative ,
MASAT PARAPRAKE
Kontaktim me administratoret e Lagjeve,1,2 dhe 3
Kontaktim me Administrat e Njësive Administrative
(Sinjë Velabisht,Otllak dhe Roshnik).
MENAXHIMI I SITUATAVE NE RAST RENIJE ZJARRI
Njoftimi sipas skemave të lajmerimit;
- Njoftim i skuadrave që do të merren me shuarjen
e zjarreve,
- Njoftim i MZSH ,
- Njoftim i Ndërmarrjes së Sherbimit Pyjore
- Njoftim i Policise së Shtetit ,
- Njoftim i Ndërmarrjes së Bujqësisë Administrimit
të Pyjeve Ujrave dhe Shërbimit Veterinar,
Ndërmarrjen e Shërbimit Pyjor dhe Njësitë
Administrative,
Të afishohen në vende të dukshme numrat e telefonave
pa pagesë :
- Policia 126.129
- MZSH,128
- Urgjenca shëndetësore ,127
VLERESIMI I DEMIT DHE RAPORTIMI
Raportim sipas rastit nga çdo drejtori mbi aktivitetin e
kryere per mbrojtjen nga zjarri në siperfaqet pyjore dhe
kullota ,
Për çdo rast renie zjarri në pyje e kullota do të bëhet
analiza e këtyre rasteve dhe do të dalin dobësit e
vrejtura në organizimin dhe marrjen e masave për
eleminimin e tyre .
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DREJTORIA E MZSH-ës
Në zbatim të Urdherit të Kryetarit të Bashkisë Nr.2533/1,datë 02.06.2017 mbi planin e
parandalimit, të bashkëpunimit dhe manxhimit të MZSH-ës,në zbatim të Ligjit nr.152,datë
21.12.2015”Për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimi”,për përcaktimin dhe marrjen e masave
kundër zjarrit dhe shpëtimit në objekte me rëndësi ekonomike dhe shtetërore si dhe VKM nr.
1080,datë 22.12.2010 mbi pyjet dhe kullotat dhe përballimi i situatave,hartohet ky planmasashi përbashkët për parandalimin dhe manaxhimin për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimi.
PLAN VEPRIMI PER PARANDALIMIN BASHKEPUNIM DHE MANAXHIMIT PER
MBROJTJEN NGA ZJARRET PER PERIUDHEN E STINES SE VERES
(sipas shkreses nr.102 prot ,datë12.06.2017 nga Drejtori e MZSH-ës)
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MASAT ME KARAKTEORGANIZATIV
Organizimi i një takimi me përfaqsues nga njësit
administrative,sektori pyjor,Policisë Bashkiake,
Drejtorisë së Policisë së Shtetit ,Drejtorisë së MZSH-ës
në Bashkinë Berat e forcat e ndërhyrjes së shpejtë
Poshnje .
Do të bëhet plan-pune bashkëpunimi ndërmjet
drejtorisë së MZSH-ës,drejtorisë së Policisë Pyjore,
Policisë së Shtetit ,Repartit të ndërhyrjes së shpejt
Poshnje dhe Njësive administrative ,Emergjencave civile
dhe Policisë Bashkiake .
Mbajtja në gadishmëri e mjeteve dhe pajisjeve
zjarrfikëse që disponojmë dhe përdorimi i tyre me
efikasitet për shuarjen e zjarreve në pyje dhe kullota .
Në njësit administrative do të zhvillohen takime me
drejtusit për të përgatitur plane bashkëpunimi të
përbashkta në mënyrë qëtë ndërhyet sa më shpejt të
jetë e mundur në raste zjarresh.
Në njësit administrative do të behen trajnime për
njohjen e anës ligjore me grupet vullentare banorët
kryepleqte,sipermarrsit e siperfaqeve pyjor,drejtus
të pemtarëve në mënyrë që të ndërhyjne sa më shpejt të
jetë e mundur në raste zjarresh.
Në njësit administrative që kanë në afërsi të tyre pyje,
do të ngrihen grupe me vrojtues zjarri duke i
instruktuar ato në mënyrë që të ndërhyjnë në raste
zjarresh,të merren numrat e kontaktit për komunikim
për komunikim në raste zjarresh .
Insektimi i tyre të bëhet pranë MZSH-ës Berat .
MASAT PARAPRAKE
Do të bëhet plan grafiku mbi gadishëmerin për
Drejtorinë e MZSH-se nga ora 1600 deri 2000
Do të nxjerrim urdhër për mbajtjen në gadishmëri të
grupeve të gatshme për efektivin zjarrefikës për t`ju
përgjigjur situatave të zjarreve,
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Informacion i ndërsjellt me telefon me institucinet si
dhe informimi i ndërsjellt për çdo rast zjarri në pyje e
kullota ( afishim i numrave të telefonit në çdo
institucion i personave të kontaktit ) në strukturat e
rendit,Policisë Bashkiake,MZSH-es,
Inspektorëve pyjor t`u transmetohet menjëherë në
mënyrë që të merren masat organizative nga të gjtha
palet .
Të bashkëpunohet nëpermjet Inspektorëve të
MZSH-ës Berat ,Inspektoreve të Polocisë Pyjore, duke
bërë inspektime dhe kontrolle të përbashkëta në
sektorë pyjor,në subjekte private që punojnë në pyje e
kullota dhe në afërsi të tyre .
Ndalimi i djegjeve të kullotave ,vënddepozitimet të
plehrave ,si dhe djegje pas të mbjellave, do të jenë në
kontroll të vazhdushëm nga inspektorët pyjor, njësit
administrative dhe inspektorët e rendit .
Për lëvizjen e shpejt të personelit dhe të mjeteve që do
të marrin pjesë në shuarjen e zjarreve do të kërkohet
ndihma e Policisë sektori i qarkullimit rrugor për
transportin e shpejt të këtij personeli në vendin e
ngjarjes.
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MENAXHIMI I SITUATAVE NE RAST RENIJE ZJARRI
Për zbatimin e këtij program do të angazhohen :
 MZSH –ja ,
 Njësit administrative ,
 Inspektoriati Pyjor ,
Të kërkohet ndihma e repartit të ndërhyrjes së shpejtë
Poshnje për dërgimin e forcave shtesë në ndihmë për
shuarjen e zjarri ,kur kjo është e pa përballushme nga
forcat ekzistuese.
Për çdo raste rënie zjarri inspektoriati pyjor do të
organizojë punën për shuarjen e zjarrit me forcat që do
të marrin pjesë në bashkëpunim me njësit
administrative dhe do të njoftojnë MZSH-en nëse
terreni i lejon automjetet zjarrefikës ,
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VLERESIMI I DEMIT DHE RAPORTIMI
Për çdo raste zjarri në pyje e kullota do të njoftohet
Kryetari i Bashkisë,për sipërfaqen e përshkuar nga
zjarri,forcat dhe mjetet që morrën pjesë,kohë zgjatjen e
zjarrit ,shkaqet e rënies së zjarrit,masat e marra ndaj
autorëve etj,
Për çdo rast renie zjarri në pyje e kullota do të bëhet
analiza e këtyre rasteve dhe do të dalin dobësit e
vrejtura në organizimin dhe marrjen e masave për
eleminimin e tyre .
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