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Qeveria- Vlada-Government
Ministria e Shëndetësisë-Ministarstvo Zdraystva-Ministry of Health
Zyra e MinistritflJred Ministra/Office of the Minister
Nr. 863/XII/2020
Date: 04/12/2020
Ministri i Shëndetesisë, në mbeshtetje të Nenit 145 (pika 2) e Kushtetutës së
Republikës së Kosovës, duke marrë parasysh nenet 8, 9, 10 dhe 11 te Ligjit Nr. 06/L113 per Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shteterore dhe të Agjencive
të Pavarura (Gazeta Zyrtare Nr. 7, 01 Mars 2019), në zbatim të nenit 89 te Ligjit nr.
04/1-125 per shendetësi, në zbatim të Nenit 4, nenit 5 paragrafi 2.5, Nenit 12
paragrafit 4, Nenit 19 paragrafi 1 të Ligjit rir. 07/1-006 per parandalimin dhe luftimin
e pandemise covid-19 në territorin e Republikes së Kosoves, bazuar në nenin 8
paragrafi 1.4 dhe shtojcës 7 të Rregullores Nr. 06/2020 per fushat e pergjegjesisë
administrative të zyres së Kryeministrit dhe Ministrive, në zbatim te Vendimit te
Qeverise Nr.01/42, date 11/11/2020, në zbatim të rekomandimeve të IKSI-IPK-se me
qellim te kontrollit dhe parandalimit te perhapjes së virusit COVID-19, nxjerrë:
VENDIM
1. Miratohen masat e vecanta per mbrojtjen nga pandemia COVID-19, në
Komunën e Drenasit.
2.

Masat e miratuara në Komunen e Drenasit, jane si me poshte:
2.1. Ndalohet ievizja e qytetareve jashtë shtepive/banesave të tyre pas ores
19:00 den ne orën 05:00, pervec per nevoja emerente dhe
shendetesore, duke perjashtuar nga kjo masë personelin
shëndetësor, të sigurise, drejtësisë dhe të ngjashme;
2.2. Ndalohen hyrje-daljet e qytetarëve dhe automjeteve ne territorin e
komunës perkatese nga ora 19:00 den ne orën 05:00, pervec:
• Personelit shëndetësor, personelit te sigurisë, drejtesise dhe
studenteve;
• Qytetareve per nevoja emergjente;
• Operatorëve qe kryejne pune publike;
2.3. Ndalohet veprimtaria e gastronomisë nga ora 19:00 den në oren 05:00.
2.4. Institucionet publike dhe private punojnë vetem me stafin esencial, i
ciii staf percaktohet me vendim të secilit institucion në vecanti;
2.5. Transporti publik lejohet te punoje me 50% te kapaciteteve, ne
penputhje me "Manualin per mbrojtjen nga perhapja e Covid-19";
2.6. Taksite lejohen te punojnë me vetëm nje (1) pasaer prapa ose tre (3)
nese jane anëtarë te së njejtes famiije;
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3.

2.7. Lejohen pjeserisht aktivitetet kulturore te institucioneve vartëse të
MKRS dhe komunave (teatrot, bibliotekat, filarmonia, galerite,
ansamblet, baleti, kinematë, qendrat rinore, muzetë, qendrat e
kulturës me grupe dhe te ngjashme), duke shfrytezuar vetëm 30% te
hapesires/siperfaqeve te objekteve perkatese per të gjitha aktivitet
(si në shfaje ashtu edhe në ushtrime), në perputhje me "Manualin
per mbrojtjen nga perhapja e COVID-19";
2.8. Lejohen aktivitetet sportive në hapesira te mbyllura dhe të hapura;
stervitjet dhe garat mund të organizohen në sportet individuale;
gjate stervitjeve në hapesirat e mbyllura mund të marrin pjese den
në 20 persona, ndersa gjate garave mund te marrin pjese deri ne 50
persona bazuar në protokolle dhe udhezime vendore dhe
nderkombëtare sportive, në perputhje me "Manualin per mbrojtjen
nga perhapja e COVID-19";
2.9. Lejohen fitneset dhe pishinat e mbyllura per aktivitete individuale
rekreative duke shfrytezuar vetëm 40% të hapesirave/siperfaqeve,
në perputhje me "Manualin per mbrojtjen nga perhapja e COVID19"
Obligohet Policia e Kosoves në çdo hyije/daije te beje kontroll rigoroz per
parandalimin e perhapjes së infeksionit me COVID-19;

4. Deshtirni në respektimin e ketyre masave në cdo rast, i nenshtrohet masave
ndëshkimore në perputhje me Liin nr.07/1-006 per parandalimin dhe
luftimin e pandemise COVID-19 në territonin e Republikes së Kosoves nga
ana e Institucioneve pergjegjese te cilat jane te obliguara të mbikqyrin dhe
te sigurojne zbatimin e ktyre masave.
5. Ky vendim vlenë deri në nje vendim tjeter bazuar në vlerësimin e situates
epidemiologjike rte vend.
,

6. Vendimi hyn në fuqi ditën e nenshkrimit nga Ministri i shëndetësisë në orën
18:00.
Arsyetim
Ne baze te vlerësimeve dhe rekomandimeve të Institutit Kombétar te Shendetesise
Publike të Kosoves, meqenëse Komuna e Drenasit kategorizohet me rrezik te larte te
infeksionit, me qellim te mbrojtjes se popullatës nga COVID-19, shmangies Se
lëvizjeve te qytetarëve, per te parandaluar perkeqesimin e gjendjes se menaxhimit te
mjekimit nga institucionet shendetesore lidhur me kapacitetet spitalore per frajtim,
Ministni i Shendetesise ne zbatim te Ligjit nr. 07/1-006 per parandalimin dhe luftimin
e pandemise COVID-19 në territorin e Republikës Se Kosovës, vendosi si ne
dispozitiv të ketij Vendimi.
mend Zemaj

nister i Shendetesise

Vendim i dergohet:
• Zyres së Kryeministrit;
• Komunës së Drenasit
• Sekretarit të Pergjithshem;
• Zëvendësministrave te Msh;
• IKSHPK-ski;
• Policisë së Kosoves;
• Inspektoratit sanitar;
• Inspektoratit shëndethsor dhe Inspektoratit farmaceutik;
• Inspektorateve komunale;
• Departamenti ligjor;
• Divizionit per komunikim me publikun;
• QOE-Msh;
• Sekretarisë së Komitetit per Covid-19;
• Arkivit të MSh.

