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Të  Dashur  Familjarë të  Drejtorisë Arsimore të Filadelfias,  

 

Ventilimi i duhur në shkollat tona është një nga masat e sigurisë që do të ekzistojë në të gjitha 

ndërtesat e drejtorisë arsimore  ndërsa përgatitemi që studentët të kthehen në mësimin  në – 

person.  Ekspertë të çertifikuar të ventilimit kanë testuar pothuajse çdo klasë në çdo ndërtesë të 

drejtorisë arsimore  për të vlerësuar rrjedhën e ajrit. Kjo është një përpjekje e paparë në 

drejtorinë tonë dhe është përpjekja më gjithanshme që po bëhet nga çdo drejtori e madhe e  

shkollave publike në të gjithë vendin. Informacioni në lidhje me përpjekjet tona të ventilimit 

mund të krijojë konfuzion dhe gjithashtu ka shumë informacion jo të vërteta. Këtu janë faktet 

për ato që kemi bërë dhe do të vazhdojmë të bëjmë për të mbajtur rrjedhën e ajrit të shëndetshëm 

në shkollat tona.   

 

● Fakti # 1: Çështjet e rrjedhës së ajrit të freskët.  

Përmirëson cilësinë e ajrit duke zvogëluar sasinë e ndotësve në ajër dhe duke mbështetur 

një mjedis të shëndetshëm të frymëmarrjes. Ajri i freskët mund të furnizohet nga një 

sistem mekanik ventilimi ndërtimi (HVAC) ose përmes një ventilator dritareje. Standarti i 

rekomanduar për rrjedhën e ajrit të freskët është 15 metra kub në minutë për person. * 

Rrjedha e ajrit të shëndetshëm është një masë e rëndësishme e sigurisë përveç venies së  

maskës, distancës sociale, larjes të shpeshtë të duarve dhe masa të tjera të sigurisë. 

* Standard i vendosur nga Shoqata Amerikane e Inxhinierëve të Ngrohjes, Ftohjes dhe 

Klimatizimit.  

● Fakti # 2: Punimet e Testimit të Bilancit Ajror. 

Eshtë standardi i industrisë për përcaktimin e sasisë së ajrit të jashtëm që rrjedh nëpër një 

dhomë çdo minutë. Federata e  Sindikatës së Mësuesve te Filadelfias e miratoi këtë test si 

pjesë e planit tonë  të përgjithshëm për të rifilluar mësimin në -  person. 

● Fakti # 3: Balancuesit e Çertifikuar të Ajrit kryen të gjitha testimet.  

Këta profesionistë kanë katër deri në tetë vjet përvojë dhe ekuilibër, bazuar në arsimimin 

dhe kanë kaluar me sukses një provim rigoroz tetë orësh me shkrim që teston njohuritë e 

tyre dhe kompetencën teknike në balancimin e sistemeve ajrore dhe hidronike, përfshirë 

ligjet e ventilatorit dhe pompës.  

● Fakti # 4: Rezultatet e testit të ventilimit janë përdorur për të informuar nivelet e 

sigurta të përdorimit për çdo klasë.  

https://www.callaqm.com/indoor-air-quality/


 

Testet e bilancit të ajrit identifikuan sasinë e rrjedhjes së ajrit të freskët në klasë në metra 

kub në minutë (CFM). Ky numër u nda nga standarti i rekomanduar për person prej 15 

cfm për të përcaktuar nivelin e sigurt të përdorimit në atë klasë, përpara se të zbatoheshin 

kërkesat e distancës sociale. (Shembull: nëse testi ka matur 300 cfm në klasë, 300 

pjesëtuar me 15 do të thotë që maksimumi 20 persona mund ta zënë hapësirën në mënyrë 

të sigurt.) Kërkesat e distancës sociale zbatohen më pas për të përcaktuar nivelin e sigurt 

të zënies së vendosur në tabela jashtë klasës. .   

● Fakti # 5: Një nga tre gjërat do të ndodhë nëse një klasë fillimisht do të përcaktohej 

që nuk kishte rrjedhje të ajrit të pastër dhe do të tregonte një zero në raportin e 

ventilimit. 

Opsioni 1: Nëse klasa ka një sistem ventilimi që kërkon një riparim të vogël, riparimi do 

të bëhet dhe do të kryhet një provë e re e bilancit të ajrit për të matur rrjedhën e ajrit dhe 

për të informuar nivelet e sigurta. Rezultatet e azhurnuara do të shtohen në raportin në 

internet.  

Opsioni 2: Nëse nuk ka sistem ventilimi, por të paktën një dritare në klasë, do të 

instalohet një ventilator i dritares për të nxitur rrjedhën e ajrit të freskët dhe temperaturat 

në dhomë do të monitorohen. Shikoni këtë video per  Window  Fan Installation . Të tre 

modelet e ventilatorëve të blerë secili ka sasinë e rrjedhës së ajrit që gjeneron të shkruara  

në to nga prodhuesi. Ne kemi marrë një masë paraprake shtesë për të matur rrjedhën e 

ajrit të ventilatorëve me një ekuilibër të ajrit për të siguruar që vlerësimi të jetë i saktë siç 

shënohet nga prodhuesi. Ne gjithashtu do të kryejmë testimin e ri të bilancit të ajrit në 

klasat  me ventilatorët për të informuar shenjat e sigurta të përdorimit jashtë klasës. 

Rezultatet e azhurnuara do të shtohen në raportin në internet.  

Opsioni 3: Nëse klasa  ka një sistem ventilimi që kërkon një riparim të madh dhe pa 

dritare, klasa  do të hiqet jashtë linje dhe nuk do të përdoret për udhëzime ne -  person  

derisa të bëhet riparimi.  

● Fakti # 6: Rezultatet nga Testet e Bilancit të Ajrit nga Shkolla janë në dispozicion të 

Publikut në Internet. 

Raportet për të gjitha shkollat postohen në internet këtu dhe azhurnohen çdo ditë pasi 

raportet e reja dorëzohen nga specialistët e çertifikuar të ajrit. 

Kur bëhet fjalë për kthimin e sigurt të mësimit në – person, siguria e studentëve dhe personelit  

tonë është përparësia jonë më e lartë. Departamentet e Shëndetësisë të Pensilvanisë dhe 

Filadelfias dhe Qendrat për Kontrollin e Sëmundjeve kanë theksuar vazhdimisht rëndësinë e 

masave të shumta të sigurisë - të tilla si venia  e detyrueshme e maskës, distancimi social  dhe 

larja e shpeshtë e duarve në vend për të mbrojtur shëndetin dhe mirëqenien e të gjithëve - duke 

qenë gjatë kësaj pandemie COVID-19. Shkenca është e qartë se kur këto masa të sigurisë janë 

https://youtu.be/gKMx-19JXHs
https://drive.google.com/drive/folders/1XULamBiR3v1sB_u15rcyXOxQlq1ygsGT


 

në vend, rreziku i transmetimit është ulur ndjeshëm. Drejtoria  merr shumë seriozisht  

përgjegjësinë për të vendosur këto masa mbrojtëse të provuara në çdo shkollë dhe ne kemi bërë 

pikërisht atë dhe më shumë. Këto masa të sigurisë përfshijnë:  

- protokolle të gjera të shëndetit dhe sigurisë,  

- protokolle kontrollit të hyrjes të vendosura për studentë dhe të rritur, 

- PPE për personelin  dhe studentët për të mbështetur venien e detyrueshme të maskës dhe 

mbulimin e fytyrës gjatë kohës në shkolla, 

- klasa të reja dhe rregullimet e banjës për të siguruar distancën sociale, 

- ndarjet me pleksiglas në zyra, 

- zonat e larjes së duarve pa prekje në të gjitha korridoret, 

vendi i materialeve të pastrimit në klasa, 

- tabela me shkronja të mëdha jashtë secilës klasë dhe sinjalistikë sigurie për të gjithë, 

- protokolle të përmirësuara të pastrimit duke përdorur produkte pastrimi të aprovuara nga 

EPA, dhe 

- stacione hidratimi pa prekje në korridoret .   

 

Për të mësuar më shumë në lidhje me përpjekjet tona të ventilimit dhe të gjitha planet tona të 

sigurisë për të mbrojtur shëndetin dhe mirëqënien e të gjithëve në shkollat tona, ju lutemi 

vizitoni www.philasd.org/aes. Aty do të gjeni këto Supporting Clean and Healthy School 

Environments,Safe Return to School  , video per  Ventilation Assessments  dhe video të tjera të 

dobishme, FAQ dhe burime për t'ju ndihmuar të dini faktet.  

 

Sinqerisht, 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

Kryeinspektor 

Qarku Shkollor i Filadelfias 

http://www.philasd.org/aes
https://www.youtube.com/watch?v=3KfiHMLuWyw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3KfiHMLuWyw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=80RmRYp2140&feature=emb_logo

