.

S
.1

REp*j (A E KOSOvtSAEPUBLIKA KOSOVARE?UBUC OF (OSOVA
QEVERIA F KOSOVt$.VLADA KOSOVA.GOVERNMENT OF KOSOVA
MHISIRIAE SHt ET4.ihIS1ARS1OZRAV .NISTRI OF HEALTH
Njösta On.
Org.JOd.fl'('
0.9 Un'
NI A faqevo
Br..trafllCa

24_

;

No

o5 -f49-

Data:
Datu

oat.:_061 44 120
Prishtnël a

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria- Vlada-Government
Ministria e Shëndetësisë-Ministarstvo Zdraystva-Ministry of Health
Zyra e Ministrit/Ured Ministra/Office of the Minister

Nr. 725/XI/2020
Date: 06/11/2020
Ministri i Shendetësisë, në mbeshteije te Nenit 145 (pika 2) e Kushtetutës së
Republikes se Kosovës, duke marrë parasysh nenet 10 dhe 11 te Ligjit Nr. 06/L-113
per Organizimin dhe Funksionimin e Administrates Shtetërore dhe të Agjencive të
Pavarura (Gazeta Zyrtare Nr. 7, 01 Mars 2019), në zbatim të nenit 89 të Ligjit nr.
04/1-125 per shendetësi, në zbatim të Ligjit nr. 02/1-109 per parandalimin dhe
luftimin e sëmundjeve ngjitese, konform Nenit 4 dhe nenit 5, Nenit 12 paragrauit 4 e
Nenit 19 paragrafi 1 të Ligjit nr. 07/1-006 per parandalimin dhe luftimin e pandemise
covid-19 në territorin e Republikes së Kosoves, bazuar në nenin 30 paragrafi 2.3. të
Rregullores Nr. 06/2020 per fushat e pergjegjesise administrative te zyres së
Kryeministrit dhe Ministrive, në zbatim të Vendimit Nr. 01/11 të dates 15.03.2020
per shpalljen e emergjences së shëndetit publik, rlxjerre:
VENDIM
per masat e veçanta per mbrojtjen nga pandemia COVID-19
1. Ndalohet hyia/da1ja e qytetareve dhe automjeteve private prej ores 20:00 të
dt.06/11/2020 den në orën 05:00 te dt. 09/11/2020, në Komunën e Gjakovës,
pervec:
1.1. Personelit shendetesor dhe personelit të sigurise;
1.2. qytetareve per nevoja mjekësore, prodhim, furnizim, dhe shitje te malirave
esenciale ushqim, barna per njerez dhe kafshë e shpeze);
1.3. operatoreve ekonomik dhe franspoti i lire i mallrave/shërbimeve per te
siguruar funksionimin e zingjirit të furnizimit;
1.4. kompanite ndërtimore dhe operatoret që kryejne pune publike;
2. Obligohet Policia e Kosoves në cdo hyie/da1je te beje kontroll rigoroz per
parandalimin e perhapjes së infeksionit me COVID-19;
3. Per te gjithe shkelësit e ketyre masave, organet kompetente obligohen të
shqiptojne masat ndëshkimore konform Ligjit nr. 07/1-006 per parandalimin dhe
luftimin e pandemise covid-19 në territorin e Republikes së Kosoves;
4. Vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga Ministri i Shëndetësise.

Arsyetim
Meqenese në dy javet e fundit kemi rritje të pershpejtuar të rasteve pozitiv me
COVID-19, per të parartdaluar perkeqesimin e gjendjes se metutjeshme me të cilën
do të ngarkoheshin institucionet shëndetësore, kapacitetet spitalore dhe mund të
kishim shtim me të madh të rasteve fatale. Duke pasur parasysh këtë rrezik dhe të
panjohurat per shpemdaijen e shpejtë të COVID-19 sipas rekomandimeve të
IKSHPK-se, me qellim të mbrojtjes se popullates nga COVID-19 dhe shmangies se
lëvizjeve të qytetareve neper Komunat ku ka rritje të numrit me të infektuar, Ministri
i Shendetësisë, në perputhje me rekomandimet e IKSHPK-se dhe konfom Ligjit nr.
07/1-006 per parandalimin dhe luftiniin e pandemise covid-19 në territorin e
Republikës se Kosovës, vendosi si në dispozitiv te këtij Vendimi.
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Mini
Vendim i dergohet:
• Zyres se Kryeministrit;
• Komunës se Gjakovës,
• Sekretarit të Pergjithshem;
• Zëvendesministrave të Msh;
• IKSFIPK-se;
• Policisë së Kosovës;
• Inspektoratit sanitar;
• Inspektoratit shëndetësor dhe Inspektoratit farmaceutik;
• Inspektorateve komunale;
• Departamenti Iigjor;
• Divizionit per komunikim me publikun;
• QOE-Msh;
• Sekretarise se Komitetit per Covid-19;
• Arkivit të MSh.
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