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Kolegë të nderuar, 

 

Në EVITA Sh.p.k., ne të gjithë jemi përgjegjës për të kuptuar çështje të rëndësishme ligjore 

dhe etike që ndikojnë ne biznesin tonë dhe për të vepruar me integritet gjatë gjithë kohës. 

Integritet do të thotë më shumë se vetëm të veprosh në përputhje me ligjin. Kjo është një 

nga vlerat thelbësore të EVITA Sh.p.k. Reflekton kush jemi ne si kompani dhe si individë. Sjellja 

me integritet na ndihmon të fitojmë besimin dhe respektin e njerëzve të cilëve u shërbejmë. 

 

Ky Kod i Sjelljes (i njohur si "Kodi i Etikës") dhe website shoqërues i tij www.evitaalbania.com 

janë burime thelbësore për të gjithë kolegët. Ata përshkruajnë Politikat e EVITA Sh.p.k mbi 

sjelljen në biznes dhe identifikojnë njerëzit që mund të përgjigjen për çdo pyetje që ju mund 

të keni në lidhje me çështjet e pajtueshmërisë. Unë jam duke kërkuar që ju të njiheni me 

Kodin e Etikës dhe të bëni ‘Bookmark’ faqen e internetit, si një referencë për të ndihmuar 

dhe për t’u siguruar që jeni në përputhje me të gjitha politikat dhe procedurat që zbatohen 

në punën tuaj. 

 

Lutem të keni dijeni se të gjithë udhëheqësit në EVITA Sh.p.k do të jenë në dispozicionin tuaj 

nëse keni ndonjë shqetësim në lidhje me ndonjë nga praktikat e kompanisë ose me ndonjë 

koleg. 

Duke kërkuar këshilla, duke ngritur shqetësime, ose raportimi i sjelljeve të papërshtatshme 

nuk do të kthehet kundër jush. Dyert tona dhe politikat anti-hakmarrëse janë të hapura në 

mënyrë që të inkurajohen dhe të mbrohen kolegët që ngrenë shqetësime. 

 

Angazhimi ynë për të bërë gjënë e duhur, që do të thotë të plotësohet si ana shpirtërore 

dhe ana administrative e ligjeve që qeverisin industrinë tonë, na jep një avantazh 

konkurrues. 

Të vepruarit me integritet varet nga përkushtimi i plotë që jep secili prej nesh.  

Përgjegjësia qëndron me të gjithë ne - është e imja, është e juaja, është e të gjithëve ne. 

 

 

 

 

Elona Saraçi 

 

Administratore 
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INTEGRITETI 

 

Angazhimi ynë 

 

EVITA Sh.p.k mbështetet tek ju për të patur dhe mbajtur reputacion me standard të lartë 

duke u zotuar në performancën me integritet. 

  

➢ Të njohësh standardet, dhe të jetosh me to. Duke njohur, kuptuar dhe vepruar në 

përputhje me vlerat e EVITA Sh.p.k, ligjeve të aplikueshme si edhe policat e 

kompanisë, secili prej nesh mund të shërbejë si një model. 

➢ Të bërit pyetje. Pritet që ju të keni njohur mbi ligjet dhe politikat që zbatohen për rolin 

tuaj. Nëse keni pyetje, pyesni menaxherin tuaj ose një anëtar të Departamentit Ligjor. 

➢ Të ngresh shqetësime. Nëse besoni që dikush mund të jetë duke shkelur ligjin ose 

politikat e kompanisë ngrini shqetësimin tuaj. Stafi menaxhues i EVITA Sh.p.k i 

dedikohet ruajtjes së standardeve dhe adresimit të shqetësimeve të ngritura. 

Hakmarrja për shkak të ngritjes së një shqetësimi në mirëbesim është kategorikisht e 

ndaluar.  

➢ Veproni gjithmonë me integritet. Nuk lejohet asnjëherë shkelja e ndonjë ligji ose 

politike të kompanisë, as nuk duhet të ndiheni ndonjëherë të inkurajuar ose në 

presion për të vepruar kështu. 

 

Standardet tona  

Kjo përmbledhje e EVITA Sh.p.k. për politikat mbi Sjelljen në Biznes ("Kodi i Etikës") është një 

udhëzues për strukturën e pajtueshmërisë së kompanisë dhe standardet kryesore. Kodi i 

Etikës përmbledh një numër të procedurave dhe politikave të korporatave që qeverisin 

duke bërë biznes në mënyrë ligjore dhe etike. Të gjithë kolegët janë subjekt i ligjeve dhe 

rregulloreve të vendit në të cilin punojnë. Përveç kësaj, të gjithë kolegët janë përgjegjës për 

të kuptuar dhe ndjekur politikat dhe procedurat e EVITA Sh.p.k. që zbatohen për rolet dhe 

përgjegjësitë e tyre. EVITA Sh.p.k. gjithashtu mban shitësit dhe punonjësit e saj me standarde 

të larta. Pritet që ata të veprojnë në përputhje më të gjitha ligjet dhe politikat e EVITA Sh.p.k 

që zbatohen për punën  e tyre. 

 

 

Përgjegjësitë tona 

Si një koleg i EVITA Sh.p.k ju ndani privilegjin dhe përgjegjësinë për të ruajtur reputacionin e 

kompanisë. Ju e bëni këtë çdo herë që veproni në mënyre etike dhe sipas ligjit. Ka disa 

situata në të cilat marrja e një vendimi të drejtë mund të jetë sfiduese. Nëse keni ndonjë 

pyetje ose shqetësim, ngrijeni atë – ka shume burime në dispozicion për t’ju ndihmuar.  

Ju jeni gjithashtu përgjegjës për të ngritur shqetësime në lidhje me çështje potenciale të 

mundshme, para se këto rrisqe të bëhen probleme të vërteta. Duke ngritur shqetësime ju i 

jepni menaxhuesve mundësinë për të adresuar problemet potenciale dhe për të mbrojtur 

kompaninë, kolegët dhe publikun. 

Nëse ju keni arsye të vërteta për të besuar që ndonjë koleg ose dikush tjetër që punon për 

kompaninë EVITA Sh.p.k ka thyer ose mund të thyejë ndonjë nga ligjet e politikave të 

kompanisë, ju keni përgjegjësinë për t’i raportuar informacionin menjëherë menaxherit tuaj, 

një menaxheri tjetër, etj. EVITA Sh.p.k ka politika konfidencialiteti dhe anti-hakmarrje në 

mënyrë që t’ju mbrojë ju. Hakmarrja ndaj ndonjë kolegu që në mirëbesim kërkon këshillë, 

ngre një shqetësim, raporton një sjellje të pahijshme ose siguron informacion nga një 
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investigim është kategorikisht e ndaluar. Sa herë të jeni në dyshime, më e mira është që të 

ngrini shqetësimin tuaj. 

 

Anti-Hakmarrje 

Hakmarrja ndaj ndonjë kolegu që në mirëbesim kërkon këshillë, ngre një shqetësim, 

raporton një sjellje të pahijshme ose siguron informacion nga një investigim është 

kategorikisht e ndaluar. Disa shembuj të hakmarrjes përfshijnë:  

mohim të përfitimeve, përfundim të marrëdhënies së punës, ulje në pozitë, pezullim, 

kërcënime, ngacmime ose diskriminim. Nëse ndonje individ, pa marrë parasysh rolin e tij ose 

të saj në EVITA Sh.p.k., hakmerret kundër një kolegu që ka raportuar me mirëbesim dhe 

vërtetësi një shkelje të mundshme, EVITA Sh.p.k. do të ndermarrë veprime të përshtatshme, 

madje edhe aty ku nuk ka shkelje të zbuluar pas hetimeve. Megjithatë, nëse një individ ka 

bërë qëllimisht një raport të pavërtetë, kompania do të përgjigjet në përputhje me 

rrethanat.  

 

Konfidencialiteti 

Është thelbësore që të ndiheni të sigurtë kur ndërveproni me çdo element të programit të 

pajtueshmërisë. Konfidencilaiteti do të mbahet në masën e plotë të mundur. Në disa raste, 

megjithatë nuk mund të jetë e mundur ruajtja e konfidencialitetit tuaj për arsye të natyrës 

së investigimit, që mund të kërkojë një hetim më të plotë ose disa kërkesave të tjera ligjore.  

 

 

INDUSTRIA JONË 

 

Angazhimi ynë 

EVITA Sh.p.k. është e angazhuar për të vepruar me integritet në të gjitha aspektet e punës 

sonë, duke përfshirë shpërndarjen, marketingun, bashkëveprimet qeveritare, shitjen dhe 

promovimin. Ne do të veprojmë në përputhje me të gjitha ligjet në fuqi dhe kërkesat 

rregullatore. Ne do të veprojmë me përgjegjësi në marrëdhëniet tona me të gjitha palët e 

interesuara, duke përfshirë profesionistët e kujdesit shëndetësor, pacientët, konsumatorët, 

spitale, akademikë, qeveritë, entet rregullatore, partnerët e biznesit, klientët, furnizuesit dhe 

shitësit. Ne jemi të angazhuar për të kryer biznesin tonë në një mënyrë që të siguroje 

konkurrencë të drejtë dhe të bazuar në marrëdhënie biznesi të drejta dhe të sinqerta. 

 

 

Ligjet e kujdesit shëndetësor dhe kërkesat e rregulloreve  

EVITA Sh.p.k. është subjekt i shumë rregullave dhe rregulloreve të dizenjuara për të mbrojtur 

pacientin dhe konsumatorin, përmirësuar cilësinë e medikamenteve dhe shërbimit 

shëndetësor dhe për të ndihmuar në eliminimin e mashtrimeve, influencës së 

papërshtatshme ose gjykimit mjekësor. Ne jemi të angazhuar për të zbatuar ligjet dhe 

kërkesat e rregulloreve që qeverisin biznesin tonë duke përfshire, distribucionin, 

marketingun, kontratat qeveritare, shitjet dhe promocionin e produkteve tona.  

 

Anti-Mitmarrje dhe Anti-Korrupsion 

EVITA Sh.p.k. ndalon kolegët e EVITA ose ndonjë tjetër që vepron në emër të EVITA Sh.p.k., 

nga ofrimi, dhënia, kërkesa, pranimi ose marrja e ndonjë ryshfeti.  
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Zyrtarët qeveritare  

Asnjë koleg ose askush që vepron në emër të EVITA Sh.p.k mund të ofrojë ndonjëherë, 

autorizojë, ose të sigurojë një pagesë ose përftitim që ka për qëllim të influencojë në mënyre 

të papërshtatshme - ose edhe sikur të duket influencim i papërshtatshëm - zyrtarë 

qeveritarë, ose të përfitojë një përparësi ndaj një çështjeje biznesi. 

 

Individët dhe subjektet tregtare 

EVITA Sh.p.k. gjithashtu ndalon “mitmarrjen komerciale”. Në përgjithësi, mitmarrje 

komerciale konsiderohet, dhënia, ofrimi, kërkesa, pranimi ose marrja e diçkaje me vlerë nga 

një individ ose nga një kompani për të siguruar një avantazh të padrejtë në sjelljen 

komerciale. EVITA Sh.p.k. ndalon kolegët ose ndonjë person tjetër që vepron në emër të 

EVITA Sh.p.k. nga marrja pjesë në mënyrë direkte ose indirekte të çdo forme të ryshfetit 

komercial. 

 

Ligjet e konkurrencës  

Ligjet e konkurrences mbrojnë sipërmarrjen e lirë. Duke qenë se këto ligje janë komplekse 

dhe të vështira për t’u përmbledhur, të paktën ata ndalojnë marrëveshjet ndërmjet EVITA 

Sh.p.k. dhe konkurrentëve tanë të ndikojnë në çmime, afate ose kushte të shitjes ose 

konkurrencës së ndershme. Është përgjegjësia juaj për të qenë në dijeni të këtyre ligjeve 

dhe implikmit të tyre, duke përfshirë mënyrën si ata zbatohen në shtetin në të cilin ju veproni. 

 

EVITA SHPK ndalon:  

➢ Diskutimet ose kontakte me konkurrentë mbi: çmimet, kostot, termat ose kushtet e 

shitjes; 

➢ Diskutime ose kontakte me furnitorë ose konsumatorë që në mënyrë të padrejtë 

kufizojnë tregëtinë ose përjashtojnë kompetitorët nga tregu; 

➢ Marrëveshjet me konkurrentët në lidhje me ndarjen e tregjeve ose klientëve; dhe 

➢ Marrëveshjet me të tjerët për të bojkotuar konsumatorët ose furnizuesit. 

 

 

Sigurimi dhe monitorimi i Sigurisë, Cilësisë dhe Performancës të produkteve tona 

Ne jemi të angazhuar për sigurimin e produkteve që janë të sigurta, efikase dhe të cilësisë 

më të lartë. Kuptimi i profilit të sigurisë së produktit, si dhe të cilësisë dhe karakteristikave të 

performancës, është thelbësore. Kjo është arsyeja pse ne të gjithë ndajmë përgjegjësinë 

për raportimin e çështjeve që kanë të bëjnë me sigurinë, cilësinë dhe efikasitetin e 

produkteve të EVITA Sh.p.k.  

Ne mund të mësojmë nga ngjarjet e padëshiruara rreth një produkti të Evita Sh.p.k. në 

shumë mënyra, të tilla si thirrjet telefonike, faqet e internetit, informacionit të marrë nga 

programet dhe studimet e EVITA Sh.p.k., takime apo biseda rastësore. Kolegët janë 

përgjegjës për të përcjellë këtë informacion në njësinë lokale të Sigurisë për Barna ose të 

kontaktojnë në mënyrë të përshtatshme me EVITA Sh.p.k brenda 24 orëve nga kur 

informacioni është marrë; raportimi i përgjegjësive dhe afatet kohore për shitësit dhe 

punonjësit kushtëzohen ose mund të ndryshojnë në varësi të rolit. Disa raste që mund të 

çojnë në rritjen e rrezikut për një ngjarje të padëshiruar duhet gjithashtu të raportohen. Këto 

përfshijnë, ndër të tjera, gabime mjekësore të tilla si përshkrime të pasakta, si dhe situata të 

tilla në të cilën një fetus ose foshnje mund të jetë ekspozuar ndaj një produkti të EVITA Sh.p.k. 

gjatë shtatzënisë apo ushqimit me gji. Jo vetëm që kemi një përgjegjësi etike dhe shkencore 
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për të mbledhur, përpunuar dhe vlerësuar këtë informacion, ne gjithashtu kemi detyrim ligjor 

për të ndjekur dhe raportuar informacion mbi cilësinë dhe sigurinë në autoritet rregullatore. 

 

 

KOMPANIA JONË 

 

Angazhimi ynë  

EVITA Sh.p.k. është e angazhuar për të ndjekur rritjen e shëndoshë dhe përfitimet, ndërkohë 

që ruan integritetin në çdo gjë që bën. Ne do t’i përmbahemi të gjitha ligjeve të 

aplikueshme, rregulloreve dhe standardeve të tjera. Ne do të operojmë në interesin më të 

mirë të kompanisë dhe aksionerve tanë, do të jemi të hapur për operacionet tona dhe 

performancën, dhe do të shfaqim kujdes në përdorimin e aseteve, informacioneve dhe 

burimeve, ne do të shmangim konfliktin e interesit dhe do të përdorim mediat sociale me 

përgjegjshmëri. 

 

Raportimi i Mashtrimit në Kontabilitet  

Është përgjegjësia juaj të raportoni fonde ose asete të paregjistruara, ose hyrje false apo 

artificiale në librat e hyrjes dhe regjistrat e kompanisë, nëse ju viheni në dijeni për to. 

Nëse ju mësoni ose dyshoni për mashtrime kontabiliteti, raportoni atë menjëherë duke 

kontaktuar me departamentin e Ankesave ose me korporatën e Auditit. 

 

Libra dhe ruatja e të dhënave 

Ruajtja e të dhenave të sakta të biznesit është thelbësore për menaxhimin e Kompanisë si 

dhe për ruajtjen dhe mbrojtjen e besimit të investitorëve. Ato gjithashtu ndihmojnë EVITA 

Sh.p.k. që të japë, të përmbushë detyrimin e saj për të siguruar të dhëna financiare të plota, 

të sakta dhe në kohën e duhur. 

Të gjithë librat, regjistrat dhe llogaritë e EVITA Sh.p.k. duhet të pasqyrojnë plotësisht dhe me 

saktësi transaksionet e biznesit të kompanisë. Këto përfshijnë pasqyrat financiare, kupona, 

fatura shitjeje, fatura blerjeje, raporte shpenzimi, lista e pagave dhe rekorde përfitimi, 

evaluimi të performancës dhe të dhëna të tjera thelbësore të kompanisë. 

 

Informacion Konfidencial 

Produktet, shërbimi, idetë, konceptimi dhe informacione të tjera të cilat ne mbledhim dhe 

koleksionojmë në bazë të dhënash ditore janë një aset i rëndësishëm në pronësi të EVITA 

Sh.p.k. Kjo përfshin planet e marketingut, të dhënat e shitjeve, të dhënat mjekësore dhe 

klinike, rekorde të blerësve dhe kolegëve, të dhënat e çmimeve dhe informacion mbi 

mundësitë e zhvillimit të biznesit. E rëndësishme është që ne të gjithë mbrojmë dhe 

parandalojmë akses të paautorizuar ose zbulim të këtij informaconi, si edhe të sigurohet 

informacion nga palë të treta për EVITA Sh.p.k.:  

 

Ndihmoni në mbrojtjen e EVITA Sh.p.k. duke ndjekur principet e mëposhtme:  

➢ të jeni të kujdesshëm kur përdoren pajisjet elektronike për ruajtjen dhe dërgimin e të 

dhënave; 

➢ mos i siguroni informacion konfidencial ose të pronësisë palëve të treta duke 

përfshirë partnerët e biznesit dhe shitësit pa patur autorizmin e përshtatshëm dhe 

kontratat e konfidencialitetit të kërkuara. Nëse jeni në dyshime, verifikoni me 

menaxherin tuaj. 

➢ Mos diskutoni për informacione konfidenciale në vende që mund t’ju dëgjojnë. 
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➢ Siguroni të gjithë informacionin konfidencial kur punoni në një mjedis të hapur; 

➢ Shkatërrim të informacionit konfidencial në mënyrën e duhur; 

➢ Kini kujdes nga telefonatat jo formale ose kërkesa nëpërmjet e-mailit nga persona të 

jashtëm që kërkojnë informacion (gjërësishit i njohur si “peshkim”). 

 

Privatësi e Informacionit Personal 

Ruajtja e privatësisë së informacionit personal është shumë e rëndësishme. Informacion 

personal është informacioni që në mënyrë direkte ose indirekte mund të identifikojë një 

person të tillë si, emër, kontaktet, informacion mbi gjendjen shëndetësore dhe genetike. 

Kolegët, ofruesit e shërbimit shëndetësor dhe shumë të tjerë i besojnë EVITA Sh.p.k. me të 

dhënat personale. Fusha kërkimore, farmakovigjilenca, dhe biznese të tjera gjithashtu mund 

t’i japin EVITA Sh.p.k. akses mbi informacionin personal.  

EVITA Sh.p.k., partnerët e saj të biznesit dhe agjentët janë përgjegjës për mbrojtjen e 

informacionit personal dhe për përdorimin e tij vetëm në bazë të legjislacionit në fuqi dhe 

politikave  e procedurave të EVITA Sh.p.k. 

Ndihmoni në mbrojtjen e informacioneve personale, duke përfshirë të dhënat shëndetësore 

personale duke ndjekur principet e mëposhtme: 

 

➢ Veproni në përputhje me ligjet që aplikohen dhe rregulloren e juridiksionit në të cilin 

informacioni personal mblidhet dhe përdoret; 

➢ Të mblidhet dhe të përdoret minimumi i informacionit personal i nevojshëm për të 

përmbushur qëllimet legjitime të biznesit dhe për t’a mbajtur atë aq kohë sa është e 

domosdoshme për t’i përmbushur këto qëllime; 

➢ Ndani informacionin personal vetëm me ata individë që kanë nevojë legjitime për 

të dhe që do ta mbrojnë atë në mënyrën e duhur; 

➢ Ndiqni udhëzimet e kompanisë për trajtimin dhe shkatërrimin e informacionit 

personal dhe 

➢ Raportoni  “incident në të dhënat personale” - nëse viheni në dijeni për një zbulim të 

papërshtatshëm të të dhënave personale, menjëherë njoftoni menaxherin tuaj. 

 

 

Konflikti i interesit  

Një konflikt interesi ngrihet në momentin që ju vendosni interesin tuaj personal, social, 

financiar ose politik përpara interesave të kompanisë. Edhe paraqitja në dukje e një konflikti 

mund të dëmtojë reputacionin tuaj ose atë të Kompanisë. Megjithatë, shumë konflikte të 

mundshme të interesit mund të zgjidhen në një menyrë të thjeshtë dhe reciprokisht të 

pranueshme.  

Për sa kohë EVITA Sh.p.k respekton të drejtën tuaj për të menaxhuar investimet tuaja dhe 

nuk dëshiron të ndërhyjë në çështjet personale, ju jeni përgjegjës për të shmangur situata 

të cilat paraqesin ose krijojnë përshtypjen e një konflikti interesi ndërmjet jush dhe kompanisë 

suaj. 

Çdo konflikt i mundshëm interesi duhet t’i evidentohet dhe të miratohet nga menaxheri juaj. 

Departamenti i ankesave dhe ai ligjor duhet të konsultohen në situata të caktuara. 

 

Me poshtë gjeni disa konflikte interesi të mundshme.  

 

Transaksione ose Investime Personale. Konflikt interesi mund të ngrihet nëse ju ose ndonjë 

anëtar i familjes suaj: ka një interes financiar të konsiderueshëm ndaj një furnizuesi të EVITA 
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Sh.p.k., konkuruesi ose klienti, ka një interes në një transaksion në të cilin është e ditur që 

EVITA Sh.p.k. është ose mund të jetë e interesuar, përfiton nga avantazhet e mundesitë të 

EVITA Sh.p.k. për përfitime personale, merr kompensim nga një furnizues i EVITA Sh.p.k, 

konkurrent ose klient.  

 

Marrëdhëniet Personale. EVITA Sh.p.k. dekurajon punësimin e miqve të ngushtë ose 

kushërinjve në të njejtin sektor biznesi. Një konflikt potencial interesi ngrihet nëse ju punësoni, 

menaxhoni ose bëni biznes me një mik të afërt, kushëri ose dikush me të cilin keni një lidhje 

intime. Veprimet e anëtarëve të familjes ose miqve jashtë vendit të punës gjithashtu mund 

të krijojnë konflikt nëse veprimet e tyre ju bëjnë të humbisni objektivitetin në vendin e punës.  

 

Dhurata, Argëtim dhe sende të tjera me vlerë. Ju dhe as ndonjë anëtar i familjes suaj nuk 

duhet të japë ose të pranojë dhurata, shërbime, argëtime, zbritje, kredi ose sende të tjera 

me vlerë më të ulët se ajo standarde me persona që janë duke bërë ose kërkojnë të bëjnë 

biznes me Kompaninë. Artikuj me vlerë modeste janë të lejuara nëse ata nuk jepen ose 

merren në mënyre frekuente dhe nëse ata nuk kërkohen nga kolegët e EVITA Sh.p.k. 

Referojuni Policave të Korporatës dhe policave lokale ose të divizionit tuaj për ndonjë 

konflikt interesi që i takon rolit tuaj për detaje duke përfshirë limitin monetar. 

 

KOLEGËT TANË 

 

Angazhimi ynë 

EVITA Sh.p.k. është e angazhuar të trajtojë kolegët dhe aplikantët për punë me drejtësi dhe 

respekt. Policat tona që ndalojnë diskriminimin, ngacmimin dhe hakmarrjen janë politika 

globale të destinuara për të krijuar një vend pune që nxit një mjedis pozitiv dhe produktiv. 

Ne besojmë në bashkepunimin, punën në ekip dhe besimin të cilat kontribuojnë në një 

mjedis pune pozitiv. Armiqësia dhe ngacmimi nuk tolerohen. 

 

 

Politika Anti-Hakmarrje 

Hakmarrja ndaj një kolegu që në mirëbesim kërkon këshillë, ngre një shqetësim, raporton 

një sjellje të pahijshme, ose siguron informacion në një investigim është kategorikisht e 

ndaluar. Nëse ndonjë individ pavarsisht rolit të tij në EVITA Sh.p.k., hakmerret ndaj një kolegu 

i cili me vërtetësi dhe mirëbesim ka raportuar një shkelje të mundshme, EVITA Sh.p.k. do të 

ndërmarrë veprimet e duhura, edhe pse mund të mos jetë zbuluar asnjë shkelje gjatë 

investigimit. 

 

Mundësi Punësimi e Barabartë 

Është politikë e Kompanisë të sigurojë mundësi punësimi të barabartë dhe të trajtojë të 

gjithë aplikantët dhe të punësuarit pa marrë parasysh karakteristika personale si, rraca, 

ngjyra, etnia, origjina, besimi, gjinia, prirja seksuale, mosha, identiteti gjinor ose shprehja 

gjinore, origjina kombëtare, statusi martesor, shtatzania, lindja e femijës, gjendje mjekësore, 

informacione gjenetike, shërbimi ushtarak, gjendje shëndetesore (përkufizuar nga ligjet e 

shtetit), prezenca e një paaftësie mendore ose fizike, statusi i veteranit ose karakteristika të 

tjera të mbrojtura nga ligjet e aplikueshme. Menaxherët janë përgjegjës për të siguruar 

pajtueshmërinë me këto politika. Çdo sektor veprues duhet të bëjë monitorime periodike, 

t’i raportojë dhe nëse është e nevojshme të përmirësojë performancën në zonën e 

mundësive të barabarta. 
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Diskriminimi ose ngacmimi 

 EVITA Sh.p.k. promovon vlerat e një mjedisi pune pa ngacmime verbale ose fizike. Kjo 

përfshin çdo koment të padëshirueshëm ose veprim në lidhje me rracën, ngjyrën, etninë, 

besimin, orientimin seksual, moshën, identitetin gjinor ose shprehjen gjinore, kombësinë, 

statusin martesor, shtatzaninë, lindjen e fëmijës ose ndonjë gjendje shëndetësore të lidhur 

me të, informacione genetike, shërbimi ushtarak, gjëndje shendetesore (të përcaktuara 

nga ligjet vendase), prania e një paaftësie fizike ose mendore, statusi i veteranit ose 

karakteristika të tjera të mbrojtura nga ligjet e aplikueshme. Kjo politike zbatohet për sjellje 

e cila: është bërë një kusht punësimi, është përdorur si bazë për vendimet e punësimit, krijon 

një mjedis frikësues, armiqësor ose ofendues, ose në mënyrë jo të arsyeshme ndikon në 

aftësine e ndonjë individi për të punuar. Kolegët që nxisin akte të ngacmimit ose të 

diskriminimit janë subjekt i veprimeve korrigjuese që mund të ndërmerren duke përfshirë 

edhe përfundimin e punësimit (sipas ligjeve që aplikohen). Menaxherët janë përgjegjës për 

ruajtjen e njësive të biznesit të lira nga ngacmimet dhe diskriminimet. EVITA Sh.p.k. gjithashtu 

ka angazhimin për të sigururar një mjedis pune pa hakmarrje. Nëse përjetoni ndonjë 

diskriminim ose ngacmim, ju duhet ta raportoni atë nëpërmjet kanaleve të përshtatshme 

për ngritjen e shqetësimeve të tilla, përfshire ato të përshkruara në Kodin e Etikës. 

 

Abuzimi me substanca 

Abuzimi me substanca mund të paraqesë rreziqe serioze të shëndetit dhe të sigurisë në 

vendin e punës. Ne jemi të angazhuar për ngritjen e një mjedisi të lirë nga substancat 

abuzive për shëndetin dhe mirëqenien e kolegëve dhe për përfitimet e kompanisë. Politikat 

formale dhe udhëzimet e EVITA Sh.p.k. janë të mëshirshme por të vendosura. Përdorimi i 

drogave ilegale dhe keqpërdorimi i alkoolit dhe i drogave të tjera duke përfshire barnat 

OTC është kategorikisht i ndaluar në vendin e punës. Mjedis pune përfshin çdo ambjent në 

të cilin një koleg po kryen një biznes për EVITA Sh.p.k., pavarësisht nga koha apo vendi. Në 

varësi të ligjeve apo praktikave lokale EVITA Sh.p.k. mund të kryejë testimin e drogës para 

punësimit dhe kolegët mund të testohen nëse ato shfaqin sjellje të pazakonshme ose të 

parregullta që të lindë dyshimi për abuzim me substancat. Përvec kësaj kur lejohet nga ligji, 

kolegët mund të jenë subjekt i testimeve shtesë duke përfshirë testime të palajmëruara në 

një menyrë të rastësishme. 

 

KOMUNITETI YNË DHE PUBLIKU 

 

Angazhimi ynë  

EVITA Sh.p.k. është angazhuar për të marrë pjesë në menyrë aktive në komunitetet në të 

cilat ne bëjmë biznes. Si anëtar të ndryshimeve të shpejta globale që po ndodhin, në po 

përpiqemi të përshtatemi me nevojat në zhvillim të shoqërisë dhe të kontribuojmë në 

shëndetin e përgjithshëm dhe mirëqenien në tërësi. Në punojmë për të mbrojtur mjedisin, 

shëndetin dhe sigurinë për ata të cilët punojnë për ne dhe me ne. Në bashkëveprojmë me 

njësitë lokale të qeverisjes, përgjigjemi në mënyrë të përshtatshme kërkesave të publikut 

dhe zhvillojmë politika me përgjegjeshmëri. 

 

Mbrojtja e mjedisit, shëndeti dhe siguria  

Mbrojtja e mjedisit, shëndetit dhe sigurisë së kolegëve tanë, punonjësve të kushtëzuar, 

vizitorëve  dhe komunitetit në të cilin ne operojmë është një prioritet i biznesit dhe përbën 

një nga vlerat thelbësore të EVITA Sh.p.k. 
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Ne jemi të angazhuar që: 

➢ Të sigurojmë pajtueshmëri me të gjitha standardet dhe ligjet e aplikueshme të 

mjedisit, shëndetit dhe sigurisë; 

➢ Të përmirësojmë në mënyrë të vazhdueshme performancën; 

➢ Të përzgjidhen furnizues dhe partnerë biznesi me konsideratë ndaj aftësisë së tyre për 

të zhvilluar operacione të sigurta dhe të përgjegjshme; 

➢ Të edukohen, trajnohen dhe motivohen kolegët për të punuar në një mënyrë të 

sigurtë dhe të përgjegjshme për mjedisin;  

➢ Nxitjen e hapjes së dialogëve për cështjet EHS me aktorët e brendshëm dhe të 

jashtëm, komunikimin e riskut, performancës dhe progresit.  

 

 

Kolegët dhe punonjësit janë pergjegjës për të: 

➢ Kuptuar dhe vepruarit në përputhje me ligjet e aplikueshme të EHS; 

➢ Raportimin tek menaxherët e tyre ose të dëmtimeve dhe sëmundjeve në punë, ose 

ndonjë çështje tjetër që mund të ketë impakt në mjedis, shëndet ose siguri; 

➢ Raportimi i shqetësimeve për mos respektim ose moszbatim  të ligjeve të funskioneve 

lokale nëpërmjet metodave të përshkruara në Kodin e Etikës. 

 

 

 

VLERAT E EVITA SHPK 

 

Bashkëpunimi 

Komuniteti 

Fokusi ndaj klientit 

Risi 

Integritet 

Lidership 

Performancë 

Cilësi  

Respekti për njerëzit 

 

 

DEKLARATË 

 

Unë i/e nënshkruari/a deklaroj se e kam lexuar, kuptuar dhe jam plotësisht dakord, për sa 

mësipër me Kodin e Etikës.  

 

Nuk jam në dijeni të ndonjë shkeljeje të paraportuar të kodit nga ndonjë person ose palë 

tjetër. Parimet që unë do të zbatoj janë: 

 

➢ Shkalla e lartë e përkushtimit personal. 

➢ Standardet e larta profesionale. 

➢ Transparenca. 

➢ Kultura e komunikimit të hapur. 

➢ Përgjegjësia sociale dhe toleranca. 

 


