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Repub!ika e Kosovès
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria- Vlada-Government
Ministria e Shendetesjse-Mjnjsstvo Zdraystva-Ministry of Health
Zyra e Ministritlljred Ministra/Office of the Minister
Nr. 227/IV/2021
Datë:20.04.202 I
Ministri i Ministrisë se Shendetesise, në mbështetje te nenit 10 dhe 11 te Ligjit Nr. 06/L-1 13 per
Organizimin dhe Funksionimjn e Administratës Shtetërore dhe te Agjencive te Pavarura (GZ Nr. 7,01 mars
2019), nenin 8 te Rregullores Nr. 02/2021 per Fushat e Përgjegjesise Administrative te Zyres së
Kryeministrjt dhe Ministrive, bazuar ne nenin 5 paragrafi 2 nënparagrafi 2.5 te Ligjit Nr. 07/L-006 per
Parandaljmjn dhe Luftimin e Pandemisë Covid-19 në Territorin e Republikes se Kosoves (GZ Nr. 3/2020,
25 gusht 2020), nenin 9 paragrafi 1.3 dhe nenin 89 te Ligjit nr.04/L-125 per Shendetesj (GZ Nr. 1 3/2013,
07 maj 2020), në zbatim te Vendimit Nr. 01/11 td dates 15.03.2020 per Shpalljen e Emergjences së
Shëndetit Publik dhe te pikes 42 dhe 42 td Vendimit Nr.0 1/07 te dates 18.04.2021 per Masat e Përgj ithshme
dhe te Veçanta per Kontrollin, Parandaljmjn dhe Luftimin e Pandemisë COVID-19, nxjerr:
VENDIM
Per aprovimin e Udhezuesit të përkohshem Aplikimi i masave Q pergjithshme dhe të veçanta per
parandalimin dhe luftimin e COVID-19 ne sektorin e shërbimeve personale, bizneseve, industrisë,
administratës publike dhe OJQ-ve
-

1. Aprovohet Udhëzuesi i perkohshem Aplikimi i masave te përgjithshme dhe te vecanta per
parandalimin dhe luftimin e COVID-1 9 ne sektorin e shërbimeve personale, bizneseve, industrise,
administrates publike dhe OJQ-ve (verzioni 1.0)
-

2. Udhëzuesi eshte i obligueshem per te gjithe personat dhe sektoret ndaj te cilëve zbatohet.
3. Shtojca e bashkangjitur këtij vendimi, eshte pjese perberese e tij.
4. Obligohet Sekretari i Përgjithshem qe permes Qarkores Informative te informoj te gjitha institucionet
Al,e palet e interesit per aprovimin e këtij udhëzuesi.
5. Vendimi hyn në fuqi ditën e nenshkrimit nga Ministri i Shendetesise.

Vendim i dergohet:
• Zyres se Kryeministrit;
• Td gjitha ministrive
• Sekretarit te Pergjithshem te MSh;
• Departamentit ligjor te Msh;
• Divizionit per komunikim me publikun te Msh;
• Arkivit te MS

Shtojca 1: Udhëzues i perkohshem Aplikirni I masave t prgjithshme dhe td
veçanta per parandaflmin
dhe luflirnin e COVID-19 ne sektorin e shërbimeve
personale, bizneseve, industrisë, adrninistratës
publike dhe OJQ-ve (verzioni 1.0)
-

Republika e Kosovës

-

Republika Kosova

-

Qeveria Viada Government
-

Republic of Kosovo

-

Minis tria e Shëndetësjse/Mjnjs tars tvo Zdraystva /Minis try of Health

UDHEZUES I PERKOHSHEM
APLIKIMI I MASAVE TE PERGJITHsHME DHE TE
VEçANTA PER PARANDALIMIN DHE LUFTIMIN E
COVID-19 NE SEKTORIN E SHERBIMEVE PERSONALE
DHE BIZNESEVE, INDUSTRISE, ADMINISTRATES
PUBLIKE DHE OJQ-VE

Prishtinë, Prill 2021
Verzioni 1.0

Udhëzime specifike të parandalimit të perhapjes së COVID-19 në sektorin
e shërbimeve personale
1. Promovoni dhe respektoni distancen fizike
• Siguroni distancën fizike prej 2 metra per të gjithe stalin
në të gjithe vendin e punes dhe
gjate periudhave të ngrërnes dhe pushiniit (p.sh.,dhomat e punes, dhomat e drekës,
dhomat e ndërrin-dt, banjot).
• Organizorn vendet e punës per të mbajtur nje distance fizike prej 2 metra midis zonave të
shërbimjt të klierrtëve.
• Kufizorn nuinrin e stafit dhe të kontraktoreve/kljentëve të pranishem në vendin e punes
në cdo kohë të caktuar sipas vendimeve të Qeverise së Kosovës.
• Krijoni nje orai terminesh paraprakisht, në mënyre qe te shmangni grumbullimin e
klientëve ne hapesirat e brendshme, kur distanca fizike nuk ështe e mundur.
• Mos lejoni që klientët tuaj të sjellin persona shoqerues në vendet tuaja të punës.

2. Mbani dhe inkurajoni higjienen e duarve
•

•
•
•
•
•
•

Sigurorn sapun dhe uje në vendin e punes. Nëse sapuni dhe uji nuk jane tie dispozicion
përdomi dezinfektues duarsh me bazë alkooli 60-70%. Nëse duart jane dukshëm të
ndotura, sapuni dhe uji duhet të zgjidhen para. dezinfektuesve. Sigurohuni që te kern sasi
adekuate nè dispozicion.
Sigurohuni që duart te lahen/ferkohen per W paktën 20 sekonda dhe kulizoni kontaktet
me sipërfaqet dhe mjetet e pèbashketa.
Pastroni duart me uje apo deznifektues menjëherë pas ofrirnit të shërbimit.
Vendosni dezinfektuesit e duarve ne shumë vende per te irikurajuar higjienen e duarve.
Sigurorn furnizim adekuat me sapun te lengshem, peshqir letre, pastrues dore, faculeta
dhe kosh mbeturinash në te gjithe vendin e punës dhe ne banjo.
Nëse përdoren doreza, është e rëndësishme ti ndërroni ato per cdo ore, ose me shpesh,
sipas nevojes p.sK kur nderroni detyrat ose ndërmjet klienteve).
Përdorrn opsione pagese me kartelë kur ështe e mundur. Nëse kjo nuk është e mundur,
sigurohuni qe parate dhe kartat te trajtohen me kujdes nga punonjesit ose duke ndërruar
doreza midis sedilës transaksion ose duke perdorur mjete pastruese midis klienteve.

3. Mbani dhe inkurajoni mbajtjen e maskes/mbuleses se fytyres per stalin dhe
klientët
• Sektori i shërbimeve personale duhet të siguroje që cdo person duke perfshire stafin dhe
klientët në vendet e punës, të vendosin një maskë ose te mbulojnë fytyren në një menyre
që mbulon hunden, gojen përderisa jane në hapsiren e brendshme.
• Maskat/mbulesat e fytyres nuk kane nevoje te vendosen nga punonjësit tie zona te
brendshme nëse:

• Jo të gjithe klientët jane në gjendje te
mbajnë nje maskë dhe në këtë rast mund të
lirohen të mos perdorin. Per shembull, maskat nuk duhet të përdoren nga fëmijët
nën moshen dy vjeç, dhe personat që kane probleme me frymemarrjen.
• Maska nuk ështe zëvendësim per distancën fizike dhe ajo duhet mbajtur edhe kur
arrihet distanca prej 2 metrash, sidomos në hapsira të brendshme.
• Sektori i shërbimeve personale duhet te shfaq rregullat per vendosjen e maskës si mase
obligative në hapesiren e tyre të brendshme.
4. Perdinj i pajisjeve personale mbrojtese (PPM)
•

Pajisjet e duhura personale mbrojtese (PPM) qe mbulojne hundën, syte dhe gojen duhet
te vendosen nëse gjate ofrimit të shërbimit në nje zone/hapesire te brendshme, personit i
kerkohet te vije brenda dy metrave nga nje person tjeter i dli nuk ka te vendosur maskë
ose mbulese fytyre dhe nuk ndahen nga xhamat mbrojtes ose ndonje pengesë tjeter.
• Duhet të vendoset nje mburoje fizike ndërmjet stafit dhe klienteve kur shërbimet ofrohen
ballë per ballë (p.sh., manikyret, gërryerja e mikrodermës, aplikimi I make up e te tjera).
• Mburojat fizike mund te modifikohen per te lejuar që duart te kalojnë poshtë, por
parandalojne transmetimin e spërklave.
• Kur mburojat fizike nuk jane te mundshme, pritet qe punëton te vendosë maskë dhe duhe
të kerkohet edhe nga klientet që te vendosin maskën gjate ofrimit te sherbimit.
5. Zbatimi i masave të pastrimit dhe dezinfektimit
•

Zbatoni pastrimin dhe dezinfektirnin rigoroz te shpeshte të mjedisit tie te gjitha vendet
ku preken (Si dorezat e dyerve, banaket, dyert e kabinetit, butonat e ashensorit, celsat e
dritës, rubinetat, dorezat e tualetit, shinat e duarve, siperfaqet e ekranit me prekje dhe
zonat e tastieres) dhe zonat qe jane te arritshme per klientet, përfshire banjot, banakët e
daijeve, dhe siperfaqe të tjera ku preken me duar, sic jane dorezat e derës.
• Pajisjet dhe mjetet që duhet të ndahen midis perdoruesve duhet te pastrohen dhe
dezinfektohen rregullisht (p.sh. kreherit, gersheret, vendet e arkëtarëve, makineritë).
• Nese stafi ndahet tie grupe të caktuara, pastroni dhe dezinfektoni hapesirat e perbashketa
midis grupeve zevendesuese.
• Lani peshqiret, rrobat dhe sendet e ngjashme qe mund të përdoren ndërmjet klienteve,
dhe hidhni sendet që nuk lahen menjëherë pas cdo shërbinii.
• Thani sendet e pastruara plotësisht ne një temperature te lartë.
• Përdorni vetem pajisje që mund të pastrohen dhe dezinfektohen, ose asgjesohen midis
termineve te klientëve.
• Faculetat pasfruese/dezinfekese duhet te përdoren vetëm per sipërfaqet, dhe sipas
udhezimeve te prodhuesit.
• Perdorimi i duhur i agjenteve pastrues dhe dezinfektues, perfshire kohën e nevojshme të
kontaktit me dezinfektuesm (sasia e kohës që produkti I duhet të mbetet i lagesht rte nje
siperfaqe per te punuar në mënyrë efektive).
6. Mirembani sistemet e ngrohjes, ventilimit dhe kondicioninijt të ajrit

•

Punëdhenesj duhet të kryejë re rishildm
të rregullt të sistemeve të ngrohjes, ventilinijt
dhe kondjcjonjnjt të ajrit per Vu siguruar që ato funksionojne si duhet.
• Rritni qarkulliniin e ajrit të jashtëm duke maksiinizuar
raportin e ajrit të jashtëm ose duke
hapur dritare dhe dyer, kur është e mundur.
• Shmangni ridildmün e ajrit.

7. Modelj i funksionjmjt në konteksjn e COVID-19
7.1 Kapaciteti i kufizuar
Bizneset dhe objektet e hapura per publikun duhet të kufizojne
nunirin e personave në objekt në
mënyre që:
• Klientet dhe punonjesit te jene në gjendje të mbajnë të paktën 2 metra
distance fizike me
kapacitet te kufizuar.
• Numri maksimal i personave duhet të jete 1 person pwe metwr katror,
gjithmone duke
respektuar masat e përgjithshme per parandalim
te përhapjes së COVID-19.
7.2 Modifikinu i ofrimit të shërbimeve sipas situates
•

Krijoni një orar per ofrimin e shërbimeve duke

te pranishem në objekt.

•

reduktuar numrin e stafit dhe klientëve

Anuloni veprirntarine tuaj kur distanca ose masat e tjera të rekomanduara
nuk mund te
zbatohen.

7.3 Konsiderata ndaj stafit
•

Nëse stafi juaj dyshohet të ketë COVID-19, personi duhet të i.zolohet pavaresisht nëse ka
simptoma apo jo.

•

Nëse stafi juaj ka qenë i ekspozuar ndaj COVID-19, personi duhet të qendoje në shtepi
dhe te respektoje rekomandimet nga IKSHPK
(https://niphrks.orgj ) dhe MSh
https:/ /nish.rks-gov.net/sq/

7.4

•

Ngritja e vetëdijes per shëndetin publik dhe komunikimi me stafin

Sigurorii informatat per stafin dhe
klientet lidhur me aktivitetet e biznesit tuaj (psh masat
e shëndetit publik, pajisjet e disponueshme, rregullat
e biznesit tuaj) përmes platformave
te ndryshme te komunikimit (psh. media, materiale informuese).
• Sigurohunj që materialet irformuese te vendosen në mjedise me
shikueshmeri te lartë per
të promovuar mesazhe si te mbroheni nga COVID-19.
• Informoni stafin dhe klientët në lidhje me masat qe merren
per t'i mbrojtur ata nga
COVID-19 dhe sigurohuni qe ata i kane kuptuar

7.5 Plani i sigurise
TO gjitha bizneseve dhe vendeve të punes u kërkohet të përgatisin dhe
td vënë në dispozicion një
plan sigurie Si në vijint
•

TL; përshkruani masat/procedurat që jane zbatuar ose do të zbatohen në biznesjn ose
institucionin/organizaten tuaj per të zvogeluar përhapjen

e COVID-19.
• Të perfshini masat per distancën fizike, maskat, pasfrimin dhe dezinfektimin e
sipërfaqeve dhe olekteve dhe mbajtjen e pajisjeve mbrojtëse personale (PPM).
• Të vendosen shenjezimet per distance fizike para secilit objekt/lokal/hapesjre në
dysheme/tokë ku specifikohet distanca fizike prej 2 metra.
• Caktoni nje person përgjegjes per zhvilhimin dhe zbatimin e
planit te sigurise, i cii do
të bej vlerësimin e stafit/klienteve/paleve per ndonjë simptome eventuale të COVID19

Udhëzime specifike të parandalimit të përhapjes së COVID-19 në
sektorjn e bizneseve, industrise, administrates publike dhe OJQ-ve
8. Promovoni dhe respektoni distancen fizike
•

Siguroni distancën fizike prej 2 metra per te gjithe stafin në te
gjithe vendin e punes dhe gjate
periudhave te ngrenies dhe pushimit (p.sh.,dhomat e punës, dhomat e drekës, dhomat e
ndërrimjt, banjot).
• Organizoru vendet e punes per të mbajtur nje distance
fizike prej 2 metra midis zonave të
shërbjnijt të klientëve.
• Kufizom nuinrm e stafit dhe të kontraktoreve/lcijenteve te pranishem në vendin e punes në
cdo kohë të caktuar sipas vendimeve te Qeverise së Kosoves.
• Krijoni nje orar terminesh paraprakisht, në mënyre që te shmangni grumbulliniin e klientëve
në hapesirat e brendshme, kur distanca fizike nuk është e mundur.
• MOs lejoni që klientet tuaj te
sjellin persona shoqerues në vendet tuaja të punës.
9. Mbani dhe inkurajoni higjienen e duarve
• Siguroni sapun dhe
uje në vendin e punës. Nese sapuni dhe uji nuk jane në dispozicion
perdorni dezinfektues duarsh me bazë alkooli 60-70%. Nëse duart jane dukshëm te ndotura,
sapurii dhe uji duhet te zgjidhen para dezinfektuesve. Sigurohuni që te keni sasi adekuate në
dispozicion.
• Sigurohurii që duart të lahen/fërkohen per te pakten 20 sekonda dhe kufizorü kontaktet me
siperfaqet dhe mjetet e pebashketa.
• Pasfroni duart me ujë apo deznifektues menjëherë pas ofrimit të shërbiniit.
• Vendosni dezinfektuesjt e duarve në shumë vende per të inkurajuar higjienen e duarve.
• Siguroni furnizim adekuat me sapun te lengshem, peshqir letre, pastrues dore, faculeta dhe
kosh mbeturinash në te gjithe vendin e punës dhe në banjo.
• Nese përdoren dorëza, është e rëndesishme ti ndërrorii ato per cdo ore, ose me shpesh, sipas
nevojës (p.sh. kur ndërroni detyrat ose ndërmjet klientëve).
• Përdorni opsione pagese me kartelë kur eshte e mundur. Nëse kjo nuk ështe e mundur,
sigurohuni që parate dhe kartat të trajtohen me kujdes nga punonjësit ose duke ndërruar
doreza midis seciles transalzsion ose duke përdorur mjete pastruese midis klientëve.
10. Mbani dhe inkurajoni mbajtjen e maskes/mbuleses se fytyres per stafin dhe
klientët
• Sektori i shërbimeve personale duhet të siguroje që cdo person duke përfshire stafin dhe
klientet ne vendet e punes, të vendosin nje maskë ose të mbulojnë fytyren rte nje mënyre që
mbulon hunden, gojen perderisa jane në hapsirën e brendshme.
• Maskat/mbylesat e fytyres nuk kane nevoje te vendosen nga punonjesit në zona të
brendshme nëse:

• Jo të gjithe klientet jane në gjendje të mbajnë nje maskë dhe në kètë rast mund të
lirohen të mos përdorin. Per shembull, maskat nuk duhet të perdoren nga fëmijët
nën moshën dy vjeç, dhe personat që kane probleme me frymemarijen.
• Maska nuk ështe zëvendësim per distancën fizike dhe ajo duhet mbajtur edhe kur
arrihet distanca prej 2 metra, sidomos në hapsira të brendshme.
Sektori i shërbimeve personale duhet të shfaq rregullat per vendosjen e maskës si masë
obligative në hapesiren e tyre të brendshme.
11. Përdorimi i Pajisjeve personale mbrojtese (PPM)
• Pajisjet e duhura personale mbrojtese (PPM) qe mbulojnë hundën,
syte dhe gojen duhet të
vendosen nese gjate ofrimit të sherbimit ne r9ë zonë/hapesire të brendshme, personit i
kerkohet të vijë brenda dy metrave nga një person tjeter i ciii nuk ka të vendosur maske ose
mbulese fytyre dhe nuk ndahen nga xhamat mbrojtes ose ndonje pengese tjeter.
• Duhet të vendoset një mburojë fizike ndërmjet stafit dhe klientëve kur shërbimet ofrohen
balle per balle (p.sh., manikyret, gërryezja e mikrodermës, aplikimi i make up e të tjera).
• Mburcat fizike mund te modifikohen per të 1ejuar që duart te kalojnë poshte, por
parandalojne transmetinth e spërldave.
• Kur mburojat fizike nuk jane të mundshme, pritet qe punëtori të vendosë maskë dhe duhe të
kerkohet edhe nga klientët që të vendosirt maskën gjate ofrimit te sherbinut.
12. Zbatimi i masave të pastrimit dhe dezinfektiniit
• Zbatoni pastriniin dhe dezinfektimiri rigoroz të shpeshte të mjedisit në të gjitha vendet ku
preken (si dorezat e dyerve, banaket, dyert e kabinetit, butonat e ashensorit, celsat e dritës,
rubinetat, dorezat e tualetit, shinat e duarve, siperfaqet e ekranit me prekje dhe zonat e
tastierës) dhe zonat që jane te arritshme per klientet, përfshire banjot, banakët e daijeve, dhe
sipërfaqe të tjera ku preken me duar, sic jane dorezat e derës.
• Pajisjet dhe mjetet që duhet te ndahen midis perdoruesve duhet te pastrohen dhe
dezinfektohen rregullisht (p.sh krehërit, gersheret, vendet e arkëtareve, makineritë).
• Nëse stafi ndahet në grupe të caktuara, pastroni dhe dezinfektorii hapesirat e përbashketa
midis grupeve zëvëndësuese.
• Lath peshqiret, rrobat dhe sendet e ngjashme që mund te përdoren ndërmjet klienteve, dhe
hidlini sendet që nuk lahen menjëhere pas cdo shërbimi.
• Thani sendet e pastruara p1otesisht në nje temperature te Iartë.
• Përdorrü vetëm pajisje qC mund te pastrohen dhe dezinfektohen, ose asgjesohen niidis
termineve te klientëve.
• Faculetat pasfruese/dezinfekee duhet te perdoren vetëm per siperfaqet, dhe sipas
udhezimeve të prodhuesit
• Përdorimi i duhur I agjenteve pastrues dhe dezinfektues, përfshire kohën e nevojshme të
kontakift me dezinfektuesin (sasia e kohës qe produkfi i duhet te mbetet I lagesht në një
siperfaqe per te punuar ne mënyre efektive).

13. Mirëmbani sistemet e ngrohjes, ventilimit dhe kondicionimit të ajrit
•
•
•

Punedhenesi duhet të kryeje nje rishikint të rregullt të sistemeve të ngrohjes, ventilimit dhe
kondiciopiniat të ajrit per Vu siguruar qe ato funksionojnë si duhet.
Rritni qarkullimin e ajrit të jashtëm duke maksimizuar raportin e ajrit të jaslitëm ose duke
hapur dritare dhe dyer, kur është e mundur.
Shmangni riciklimin e ajrit.

Modelj i funksjonjmjt në konteksjn e COVID-19
14. Kapaciteti i kufizuar
Bizneset dhe objektet e hapura per publikun duhet të kufizojne numrin e personave në objekt në
mënyrë që:
• Klientet dhe punonjesit të jenë në gjendje td mbajne të pakten 2 metra distance fizike me
kapacitet të kufizuar.
• Numri maksimal i personave duhet të jete 1 person në 8 metra katrorë, gjithmone duke
respektuar masat e përgjithshme per parandalim te perhapjes së COVID-19.
15. Modifikimi I ofrimit to shërbimeve sipas situates
•
•

Krijoni një orar per ofrimin e shërbimeve duke reduktuar nuntrin e stafit dhe klientëve të
pranishem në objekt.
Anuloni veprimtarinë tuaj kur distanca ose masat e tjera të rekomanduara nuk mund te
zbatohen.

16.Konsiderata ndaj sta fit
•

Nëse stafi juaj dyshohet të kete COVID-19, personi duhet të izolohet pavaresisht nëse ka
simptoma apo jo.

•

Nëse stafi juaj ka qenë i ekspozuar ndaj COVID-19, personi duhet të qëndoje në shtëpi dhe
të respektoje rekomandimet nga IKSHPK (https:IJniph-rks.org/) dhe MSh
https://msh.rks-gov.net/sq/

17. Ngritja e vetëdijes per shëndetin publik dhe komunikinii me stafin

•

Siguroni informatat per stafin dhe klientët lidhur me aktivitetet e biznesit tuaj (psh masat e
shëndetit publik, pajisjet e disponueslme, rregullat e biznesit tuaj) përmes platformave të
ndryshme të komunikimit (psh media, materiale informuese).
• Sigurohuni që materialet informuese të vendosen në mjedise me shikueshmeri
të lartë per të
promovuar mesazhe si të mbroheni nga COVJD-19.
• Informom stafin dhe klientet në lidhje me masat që merren
per ti mbrojtur ata nga COVID19 dhe sigurohuni që ata i kane kuptuar.

18.Plani i sigurise
Te gjitha bizneseve dhe vendeve të punes u kërkohet të
përgatisin dhe të vënë në dispozicion nje
plan sigurie Si në vijim:
•

Të përshkruani masat/proceduj-at që jane
zbatuar ose do të zbatohen në biznesin ose
instituciorlin/organizaten tuaj per të zvogeluar perhapjen e OVID-19.
• Të përfshini masat per distancën fizike, maskat,
pastrimin dhe dezinfektimin e
sipérfaqeve dhe objekteve dhe mbajtjen e pajisjeve mbrojtese personale (PPM).
• Të vendosen shenjëzimet per distance fizike para secilit objekt/lokal/hapesire në
dysheme/tokë ku spedfikohet distanca fizike prej 2 metra.
• Caktoni një person kryesor që do te jete pergjegjes per zhvilhimin
dhe zbatimin e planit
te sigurise.

