
 

Coronavirus. Masat e reja parandaluese të azhurnuara në Dekretin e Kryeministrise 

më 11 Mars 2020. 

 

OBJEKTIVI: TE SHMANGEN TUBIMET DHE TE KUFIZOHEN SA ME SHUME TE JETE 

E MUNDUR LEVIZJET TE CILAT NUK JANE TE NEVOJSHME  PER ARSYE PUNE, 

SHENDETI DHE NEVOJE (p.sh. per te blere ushqime). 

 

Masat janë të vlefshme deri më 25 Mars 2020 

Jemi në pritje të disa informacioneve të mëtejshme nga rajoni Emilia Romagna per të cilat 

do të japim një azhurnim të hollësishëm. 

 

AKTIVITETET TREGTARE 

Si në bizneset e lagjes, ashtu edhe në tregtinë me pakicë të mesme dhe të gjerë, duke përfshirë 

qendrat tregtare, janë të lejuara vetëm aktivitetet e shitjes se ushqimeve dhe te prodhimeve te 

nevojave thelbesore të renditura më poshtë, me kusht që te lejohen vetëm aktivitetet e 

lartpërmendura dhe te garantojnë gjithmonë distancën e sigurisë ndërmjet personave prej një 

metri: 

 

Supermarket e medha 

Supermarket 

Dyqanet ushqimore me ulje cmimesh 

Minimarketet dhe dyqane të tjera ushqimore jo të specializuara 

Shitja me pakicë e produkteve të ngrira 

Shitja me pakicë ne aktivitete jo te specializuara në kompjuterë, periferikë, e pajisjeve 

telekomunikuese, elektronikë të përdorimit audio dhe video, pajisje shtëpiake 

Shitja me pakice e ushqimit, pijeve dhe duhanit në dyqane të specializuara (kodet ateco: 

47.2) 

Shitja me pakicë e karburantit automobilistik me vetë-tërheqje në biznese të specializuara 

Shitja me pakicë e pajisjeve informatike dhe telekomunikuese (TIK) në dyqane të 

specializuara (kodi ateco: 47.4) 

Tregtimi në detaje e veglave (ferramenta), bojrave, qelqit të sheshtë dhe materialit elektrik 

dhe termoidraulik 

Shitja me pakicë e pajisjeve higjenike e sanitare 

Shitja me pakicë e artikujve për ndriçim 

Shitja me pakicë e gazetave dhe revistave  

 



Farmacite 

Shitja me pakicë në dyqane të tjera të specializuara të barnave per te cilat nuk nevoitet 

receta mjekësore 

Shitja me pakicë e artikujve mjekësorë dhe ortopedikë në dyqane të specializuara 

Shitja me pakicë e artikujve të profumerisë, produkte tualeti dhe per higjenën personale 

Shitja me pakicë e kafshëve të vogla shtëpiake 

Shitja me pakicë e materialit për optikën dhe fotografinë 

Shitja me pakicë e karburantit për përdorim shtëpiak dhe për ngrohje 

Shitja me pakicë e sapunëve, produkteve të pastrimit dhe të ngjashme 

Shitja me pakicë e çdo lloj produkti të kryer nepermjet internetit 

Shitja me pakicë e çdo lloj produkti televiziv 

Shitja me pakicë e çdo lloj produkti të porositur me postë, radio, telefon 

Shitja me pakicë me anë të makinave shitëse 

 

Mbeten të HAPUR dyqanet e gazetave, te duhanit, farmacitë dhe parafarmacite (duke siguruar 

distancën e sigurisë midie personave prej një metri). Në rastin e aktiviteteve të klubeve edhe me 

shitje  duhani, veprimtaria e klubit duhet të pezullohet dhe vetëm veprimtaria e shitjes se duhanit të 

mbahet e hapur. 

 

 

TE GJITHA AKTIVITETET E TJERA TE SHITJES ME PAKICE JANE TE PEZULLUARA 

 

TREGJET 

Janë të mbyllura, pavarësisht nga lloji i veprimtarisë së kryer, të gjitha tregjet e zakonshme dhe 

aktivitete tregu. Mbeten të HAPUR, Vetëm tregjet e ushqimit, tregjet e fermerëve dhe stendat 

e tregjeve të zakonshme të destinuara dhe të përdorura për shitjen e produkteve ushqimore 

duke garantuar gjithmonë distancën e sigurisë prej një metri midis personave. 

 

AKTIVITETE SHPERNDARJEJE 

Janë pezulluar aktivitetet e shërbimeve të restoranteve (përfshirë klubet, pabet, restorantet, 

dyqanet e akulloreve, pasticerite). Duke mare si shembull dhe për të plotësuar listën e mësipërme 

të veprimtarive të pezulluara, duhet të përfshihen edhe picerite, picerite pa vende per tu ulur, shish 

kebabët, rosticerite, etj. 

 

MBETEN TE LEJUARA : 

- vetëm bizneset qe pergatisin ushqimet me ofrimin në shtëpi në përputhje me standardet e 

higjenës dhe shëndetit, si për paketim ashtu edhe për transport 



- veprimtaritë e mensave dhe furnizimi me ushqim të vazhdueshëm mbi baza kontraktuale, të cilat 

garantojnë distancën e sigurisë ndermjet personave prej një metri. 

- bizneset e shperndarjes të ushqimit dhe pijeve të vendosura në zonat e shërbimit dhe karburantit 

qe ndodhen përgjatë rrugës, autostradës dhe stacioneve te trenit, aeroporteve, liqeneve dhe 

spitaleve, duke siguruar distancën e sigurisë midis personave prej një metri. 

 

BIZNESET PRIVATE TE SHRBIMIVE PER PERSONAT 

Janë pezulluar aktivitetet që kane te bejne me shërbimet per personat (përfshirë parukerite, 

berberë, estetist). MUND TE MBETEN HAPUR VETEM: lavanderite dhe pastrimi i artikujve tekstile 

dhe peliceve, veprimtaritë e lavanderive industriale, lavanderite te tjera, pastertite, shërbime 

funerale dhe aktivitete të ngjashme. 

 

AKTIVITETET BANKARE, FINANCIARE, TE SIGURIMEVE DHE BUJQESORE 

Janë të garantuara Shërbimet bankare, financiare dhe të sigurimeve, si dhe aktivitetet e sektorit 

bujqësor, blegtoral dhe agro-ushqimor, përfshirë sistemet e furnizimit me  mallra dhe sherbime. 

 

AKTIVITETET PRODHUESE DHE AKTIVITETET PROFESIONALE 

Në lidhje me aktivitetet e prodhimit dhe aktivitetet profesionale (të cilat mbeten të lejuara) 

rekomandohet: 

1. aktivizimi dhe përdorimi maksimal, nga ndërmarrjet, i metodave të smart working për aktivitetet 

që mund të kryhen në shtëpi ose nga distanca; 

2. inkurajohen lejet e zakonshme dhe lejet te posacme për punonjësit, si dhe instrumentat e tjera 

të parashikuara nga ligji; 

3. pezullimi i aktiviteteve te departamenteve të ndërmarrjeve qe nuk jane të domosdoshme për 

prodhim; 

4. miratimi i protokolleve të sigurisë kundër-infektimit dhe, kur nuk është e mundur të respektohet 

distanca midis personave prej një metri si masa kryesore e kontrollit, adoptimi i mjeteve individuale 

të mbrojtjes; 

5. inkurajimi i operacioneve te disinfektimit të vendit e punës, duke përfshirë përdorimin e formave 

të rrjeteve të sigurimeve shoqërore për këtë qëllim; 

6. vetëm për aktivitetet e prodhimit, rekomandohet gjithashtu që të kufizohen sa më shumë që të 

jetë e mundur lëvizjet brenda ambienteve dhe hyrja në hapesirat e perbashketa të jetë e kufizuar; 

 

STRUKTURA  AKOMODIMI 

Objektet e akomodimit (hotele, agroturizëm, fshatra turistikë, kampe, B&B) mund të qëndrojnë të 

HAPUR dhe brenda tyre, shërbimi i restorantit lejohet vetëm për klientët që qëndrojnë atje. 


