
 

 

Qytetarë! 

Ne rast se shihni vatra zjarri sado  

të vogla të jenë ato na kontaktoni: 

- 128 ZJARRËFIKESJA 
- 129 POLICIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Qytetarë! 

Ne rast se shihni vatra zjarri sado  

të vogla të jenë ato na kontaktoni: 

- 128 ZJARRËFIKESJA 

 

Bashkia Cerrik & Stacioni I Mbrojtes 

nga Zjarri dhe Shpëtimi  është  I 

organizuar  ti mbrojë   jetën 

qytetarëve  dhe pronës nga rreziku i 

zjarrit dhe i fatkeqësive natyrore e 

fatkeqësive të tjera në rastet e 

emergjencave. 

- 129 POLICIA 

Salla MZSH-Cërrik
Mobile +355 581 50087 
Stacioni Zjarrëfikës Cerrik Adresa 
: Lagja nr 2 Cerrik 

Salla MZSH-Cërrik
Mobile +355 581 50087 
Stacioni Zjarrëfikës Cerrik 
Adresa : Lagja nr 2 Cerrik 



 

Është detyrë e organeve shtetërore, 

e ministrive dhe institucioneve 

qëndrore, gjithashtu e organeve të 

qeverisjes vendore, e organeve të 

specializuara, e personave juridikë 

e fizikë vendas ose të huaj dhe e 

vete qytetarëve te ruhen nga zjarret. 

Arsyet e rënies së zjarreve janë nga më të 
ndryshmet, por në bazë të përvojave dhe 
njohurive të deritanishme në shumicën e  rasteve 
të shfaqjes së këtyre zjarreve si shkak paraqitet 
njeriu. Shkaqet natyrore apo vetëndezja e pyjeve 
kap vetëm 1% të rasteve. Renia e zjarreve në 
pyje/kullota ku shkaktar është njeriu ndodh nga 
pakujdesia, padituria,  si sëmundje apo qëllim i 
pastër. Zjarret e shkaktuara nga pakujdesia apo 
padituria, përfshijnë kryesisht zjarret e shkaktuara 
nga njerëzit që punojne në pyje apo kullota. 

 Këto zjarre ndodhin zakonisht në pranverën e 
herëshme kur vegjetacioni  nga viti i kaluar është i 
thatë dhe vegjetacioni i ri akoma nuk ka filluar. 

 

  Si shkaktarë të zjarreve janë mbledhësit e frutave 
pyjore, bimëve medicinale , gjutarët, fremerët apo 
edhe turistët. 

 

 

 

Stacioni I Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi  
është një strukturë e specializuar e 
gatishmërisë së përhershme, misioni i të 
cilës është inspektimi, parandalimi me 
masat e mbrojtjëse nga zjarri, ndërhyrja 
për shurjen e zjarreve, shpëtimi i jetës, gjës 
së gjallë, pronës, mjedisit, pyjeve dhe 
kullotave në aksidente të ndryshme, 
fatkeqësi natyrore, si dhe në ato të 
shkatuara nga dora e njeriut. Por nje rol të 
rëndësishëm luajnë dhe vet banorët duke 
bërë me shumë kujdes sepse nje cakmak 
shkrepëse apo edhe një bisht cigareje është 
një rrezik potencial. 

 

Lajmërimi në kohë është  i 
rëndësishëm! 

 


