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Republi e Kosovës
Republika Kosova Republic of Kosovo
Qeveria —Vlada-Government
MINISTRIA E SHENDETESISVMINISTI%JTVO ZDRAVSTVAJMINJSTRy OF
HEALTH
Zyra e MinistritfUred Ministra/Office of the Minister
Date: 16/10/2020
Ministri i Shëndetësise,
Ne mbështetje të nenit 145, pika 2 td Kushtetutes së Republikes se Kosovës, duke marre per bazë
nenet 10 dhe 11 td Ligjit nr. 06/L-113 per Organizimin dhe Funksionimin e Administrates
Shteterore dhe td Agjencive të Pavarura td Republikes së Kosovës, nenin 8, paragrafi 1.4 dhe
Shtojcën 7 td Rregullores nr.06/2020 per Fushat e Përgjegjesise Administrative td Zyrës së
Kryeministrit dhe Ministrive e miratuar me Vendimin Nr. 01/03, data 06.06.2020;
-

Qarkore informative nr. 01/2020
PER: Të gjitha Institucionet qendrore dhe ato lokale, Policinë e Kosovës, lnspektoratin
Shëndetësore, lnspektoratin Sanitar.
Qëllimi: Informimi i institucioneve të Iartë cekura lidhur me konkluzionet e takimit td 25
Komiteti per koordinimin dhe vlerësimin e situates emergjente me koronavirus covid-19

-

td nga

OBLIGIMET E LNSTITUCIONEVE:
1) Td gjitha td punësuarit ne institucionet qendrore dhe ato lokale urgjentisht duhet që td
repektojne në perpikmeri udhëzuesin per vendosjen e maskave në mënyrë që td
parandalohet përhapaja e virusit covid 19.
2) Ndalohen seminaret, punëtoritë dhe format e tjera td organizimit ku ka grumbullim
njerëzish me shume se dhjetë persona, si dhe td perdoret forma online e takimeve te punts
dhe aktiviteteve td tjera.
3) Policia e Kosovës dhe td gjitha inspektoratet pa dallim, bashkë me komunat dhe shtabet
emergjente td veprojne urgjentisht në parandalimin e përkeqesimit të situates.
4) Inspektimet duhet td vazhdojne me ritëm td shtuar, gjobat te jepen sipas Ligjit per luftimin
e pandemise Covid- 19.
5) Secili institucion td kete veprime konkrete dhe në ditët në vijim raportim per aktivitetet e
ndërmarra per td parandaluar nje vale tjeter, e cila në rrethanat edhe td gripit sezonal dhe
viruseve td tjerë eventuale mund të shkaktojne shumë probleme.
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Qarkorfa i dërgohei:
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Institucioneve qendrore dhe ato lokale
Policinë e Kosovs
Inspektoratit Shëndetësorë
Inspektoratit Sanitar
Kabinetit td Ministrit
Udhtheqesit të Departamentit Ligjor
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