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PRODHIM

DHE

PERPUNIM

PANELE

SANDWICH DHE ULLUQESH .
Duhet theksuar qe subjekti ka kohe qe e ushtron kete aktivitet ne kete vend dhe nuk
ka patur asnjehere probleme me komunitetin dhe sipermarresit e zones.
Ne te operojne teknologjia dhe instalimet perkatese, ambjentet e sherbimeve
mbeshtetese dhe parkimi.
PERSONI JURIDIK “EURO PANEL M.F” ME PERFAQESUES LIGJOR Z.LULZIM TANÇICA
USHTRON AKTIVITETIN PRODHIM DHE PERPUNIM PANELE SANDWICH DHE ULLUQESH NE
NJE MAGAZINE INDUSTRIALE. GJITHASHTU BEN DHE MAGAZINIMIN E TYRE. MAGAZINA KA
NJE SIPERFAQE PREJ 1195 M2 DHE GJENDET NE NJE ZONE INDUSTRIALE.
DUHET THEKSUAR QE SUBJEKTI KA KOHE QE E USHTRON KETE AKTIVITET NE KETE
MAGAZINE INDUSTRIALE. GJITHASHTU BEN DHE RIPARIMIN DHE MIREMBAJTJEN E
ULLUQEVE DHE SANDWICH DHE NUK KA PATUR ASNJEHERE PROBLEME ME KOMUNITETIN
DHE SIPERMARRESIT QE KANE AKTIVITETET PRANE MAGAZINES INDUSTRIALE, PER ME
TEPER QE NUK KA ASNJE BANESE AFER.
MAGAZINE INDUSTRIALE ESHTE E RRETHUAR TOTALISHT E PAJISUR ME PORTE PRA NUK KA
NDIKIM NE IMAZH DHE NUK KA NDIKIM NE MJEDIS, PASI DHE ATO MBETJE LLAMARINE DHE
INOKSE COHEN NE SUBJEKTE QE MERREN ME RICIKLIM SKRAPESH, PRA KA EFEKTE
PASTRUESE.
CIKLI I PRODHIMIT ESHTE TERESISHT I MBYLLUR DHE ME KONTAKTE TEPER MINIMALE ME
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ELEMENTET E MJEDISIT PRA ESHTE MIQESORE DHE E NDIHMON MJEDISIN NGA KETO
MBETJE TE RREZIKSHME QE NUK ARRIJNE TE DEKOMPOZOHEN KOLLAJ NE NATYRE.

Godina pastrohet rregullisht si brenda, ashtu edhe rrethinat e jashtme dhe mbetjet
urbane të akumuluara depozitohen në koshat më të afërta të plehrave te vendosura nga
Bashkia Vore, per kete subjekti paguan taksat e bashkise.
PRODHIM DHE PERPUNIM PANELE SANDWICH DHE ULLUQESH

eshte

teresisht e mbyllur dhe me kontakte teper minimale me elementet e mjedisit.
Veprimtaria ushtrohet brenda nje siperfaqe te kufizuar dhe ne nje zone pa vlera te
vecanta pejsazhere
Gjate ushtrimit te veprimtarise nuk ka emetime pluhrash por vetem emetime
zhurmash. Keto emetime jane te kufizuara ne kohe dhe hapesire.
I gjithe procesi i teknologjik eshte i thate, pra nuk ka nevoje perdorimin e ujit
teknologjik.
Sic shikohet gjate procesit teknologjik nuk ka asnje shkarkim ne ajer dhe asnje
shkarkim ne uje.

I gjithe personeli qe do te punesohet ne ambientet e magazines trajnohet nga
specialistet perkates te subjektit per menyren e veprimit ne rast aksidentesh,
kordinimit te operacioneve dhe nderhyrjes efikase.
Ne perpilimin e Planit te Menaxhimit dhe analizimin e tij eshte verejtur se realizimi
me sukses i ketij plani sjell nje sere perfitimesh per shoqerine te tilla si:
 ushtrimi i veprimtarise ne perputhje me ligjet dhe rregulloret
 rritja e besimit te subjektit ne partneret dhe klientet e saj
 mardhenie te mira me publikun dhe ambjentalistet


shmangia e penaliteteve nga organet e kontrollit te mjedisit, etj.
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Perditeshme ne Subjektin LULZIM TANÇICA
- Perzgjedhja e teknologjise me cikel te mbyllur me
pajtueshmeri mjedisore
- Instalimi korrekt i makinave, sipas skemes teknologjike te
permiresuar
- Perzgjedhja dhe trajnim i personelit per menyren e perdorimit

Parandalim

te teknologjise dhe veprimit
- Kontroll i vazhdueshem dhe mirembajtje e sistemit te
teknologjise
- Sigurimi i sistemit te komandimit te makinerive
- Zbatim i rigoroz i sigurimit teknik gjate punes dhe nderprerjes
se saj
- Vezhgim dhe kolaudim i vazhdueshem i te gjithe teknologjise
se projektit
- Sigurimi i te gjitha pajisjeve te nevojshme per riparim, pastrim

Kontroll

dhe nderhyrje ne rast emergjencash
- Lagie e sheshit te punes
- Larje e shpeshte e makinerive te punes
- Riparim i menjehershem i difekteve dhe avarive teknologjike
- Pastrim i menjehershem i mobilerise

Nderhyrje

- Njoftim i menjehershem i autoriteteve dhe njesive te
specializuara ne rast emergjencash (zjarrfikes, autoambluanca)

Administrim

- Perdorimi dhe ruajtja me pergjegjesi i te gjithe infrastruktures
dhe makinave sipas skemes dhe rregullave teknologjike.

Gjate zhvillimit te ketij aktiviteti nuk ka patur mbetje te ngurta qe do te shkarkohen ne
toke dhe as prodhim te mbetjeve te rrezikshme.
Mbetje te tjera te imeta qe jane ne sasira teper minimale , si : mbetje urbane te
puntoreve, grumbullohen ne nje pike te caktuar dhe dergohen ne vendin e caktuar nga
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Bashkia.
Me këtë raport sigurojmë organet përkatëse shtetërore, vendim – marrëse, se projekti i
zbatimit dhe teknologjia e projektuar është bashkëkohore, cilësore dhe

plotëson

standartet e vendosura nga Bashkimi Evropian.
Aktiviteti jone ka bere të mundur zbutjen e papunesise ne kete zone, duke bere
punesuar nje pjese te mire te banoreve te kesaj zone.
Nga pikpamja sociale, zhvillimi i ketij aktiviteti eshte faktor per zbutjen e papunesise
dhe burim te ardhurash per familjet qe jetojne duke punuar ne kete shoqeri.

Ndikimet në mjedis
Ky aktivitet nuk pritet të ketë ndikim mjedisor të matshëm pasi:
-

Nuk ka prodhim të mbëtjeve të rrezikshme

-

Ushtrimi i këtij aktiviteti nuk do të ndikoj në ndryshimin e nivelit të ujrave
tokësore, në rrugët ujore dhe në nivelin hidrostatik të ujrave nëntokësore, pasi
në këtë zonën ku ndodhet objekti dhe përreth tij nuk ka burime ujore
nëntokësore dhe shpime të ndryshme hidrogjeologjike që do të mund të
dëmtoheshin nga ky aktivitet.

-

Nuk shkakton ndotje të tokës me shkarkime të ndryshme të lëngëta apo të
ngurta.

-

Gjatë zhvillimit të këtij aktiviteti nuk do të ketë shkarkime të lëndëve ndotëse
në ujë.

-

Ushtrimi i këtij aktiviteti nuk do të ndikojë në cilësinë e ajrit të zonës, pasi nuk
do të ketë shkarkime në ajër të gazrave, pluhurave apo tymrave.

-

Gjatë ushtrimit të këtij aktiviteti nuk do të ketë emetime të ndryshme kimike të
llojeve të ndryshme.

-

Nuk parashikohen dëmtime të florës dhe faunës së zonës.

-

Zhurmat në mjediset e punës janë brenda normës sanitare të lejuar, dhe për
pasojë as zhurmat në mjediset e jashtme nuk pritet të kenë ndikim në
popullatën përreth.
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Niveli i zhurmes nuk i kalon 55-70 dB(A) gjate punes ne kete ambjent. Ky
nivel zhurmash është brenda normave dhe nuk ndikon në shëndetin e
punonjësve.
-

Ka vlera normale të temperaturës dhe të lagështisë në mjediset e punës

-

Janë marrë të gjitha masat për mbrojtjen në punë nga aksidentet dhe për
evitimin e rrezikut nga zjarri.

-

Fenomene të tjera. Vibracioni, nxehtësia, radiacioni, ndriçimi verbues etj. nuk
janë të pranishme.

-

Trafiku rrugor. Gjatë këtij aktiviteti nuk do të ketë ndikime në aktivitetin
rrugor.

-

Projektet e tjera si: rrugët e reja, kanalet e ujrave të zeza, banesat, linja të
energjisë, naftë dhe gazsjellës, linja të telekomunikacionit etj. nuk do të
ndikohen nga aktiviteti .

Zhurmat në mjediset e punës janë brenda normës sanitare të lejuar, dhe për pasojë as
zhurmat në mjediset e jashtme nuk pritet të kenë ndikim në popullatën përreth. Ky
nivel zhurmash nuk ndikon në shëndetin e punonjesve dhe as në shëndetin e
personave që punojnë në ambjentet përreth .

Masat mbrojtëse për punonjësit
Punëtorët janë të pajisur me librezat shëndetësore përkatëse.
Mbrojtja në punë dhe ruajtja e shëndetit të punonjësve që punojnë në magazinën e
perpunimit te ullirit realizohet duke zbatuar:
-

Rregulloren e sigurimit teknik

-

Normativat e ndotësve në mjediset e punës të miratuara nga Inspektoriati i
Higjenës së Punës

Fasilitete
Në ambjentet e punes kemi edhe një sistem bashkëkohor ajrimi, për t’i mbajtur
ambjentet e brendshme të godinës në një temperaturë optimale.
Ndriçimi bëhët me ndriçues neon, për të qenë sa më pranë dritës natyrale.
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