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Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government
Ministria e Shendetesise-Ministarstvo Zdraystva-Ministry of Health
Zyra e Ministrit/Ured Ministra/Office of the Minister
Nr. 224/IV/2021
Datë:20.04.2021
Ministri i Ministrisë Se Shendetesise, ne mbështetje te nenit 10 dhe 11 te Ligjit Nr. 06/L-1 13 pCr
Organizimin dhe Funksionimin e Administrates Shtetërore dhe td Agjencive td Pavarura (GZ Nr. 7,01 mars
2019), nenin 8 te Rreguliores Nr. 02/2021 per Fushat e Pergjegjesise Administrative te Zyrës së
Kiyeministrit dhe Ministrive, bazuar në nenin 5 paragrafi 2 nenparagrafi 2.5 te Ligjit Nr. 071L-006 per
Parandalimin dhe Luftimin e Pandemise Covid-19 në Territorin e Republikes së Kosovës (GZ Nr. 3/2020,
25 gusht 2020), nenin 9 paragrafi 1.3 dhe nenin 89 td Ligjit nr.04fL-125 per Shendetesi (GZ Nr. 13/2013,
07 maj 2020), në zbatim te Vendimit Nr. 01/11 te dates 15.03.2020 per Shpalljen e Emergjences Se
Shendetit Publik dhe te pikes 42 dhe 42 td Vendimit Nr.0 1/07 td dates 18.04.2021 per Masat e Pergjithshme
dhe te Veçanta per Konnollin, Parandaiimin dhe Luftimin e Pandemisë COVID-19, nxjerr:
VENDIM
Per aprovimin e Udhëzuesit te pèrkohshëm aplikimi i masave te përgjithshme dhe të veçanta per
parandalimin dhe luftimin e COVID-19 në tubime, ceremoni martesore, fetare, varrime, punetori
dhe aktivitete kuiturore
-

1. Aprovohet Udhezuesi i perkohshem aplikimi i masave te pergjithshme dhe te veçanta per
parandalimin dhe luftimin e COVID-19 ne tubime, ceremoni martesore, fetare, varrime, punëtori dhe
aktivitete kuiturore (verzioni 1.0)
-

2. Udhezuesi eshte i obligueshem per te gj ithe personat dhe sektoret ndaj t cileve zbatohet.
3. Shtojca e bashkangjitur ketij vendimi, eshte pjese perberese e tij.
4. Obligohet Sekretari i Përgjithshem qe permes Qarkores Informative te informoj te gjitha institucionet
dhe pal& e interesit per aprovimin e ketij udhëzuesi.
5. Vendimi hyn ne fuqi ditën e nenshkrimit nga Ministri i Shendetesise.

Vendim i drgohet:
• Zyres se Kryeministrit;
• TI gjitha ministrive
• Sekretarit t Pergjithshrn t MSh;
• Departamentit Iigjor t Msh;
• Divizionit per komunikim me publikun t Msh;
• ArkivittMSh.

Shtojca 1: Udhëzues i përkohshëm aplikimi i masave të pergjithsbme dhe tC veçanta per
parandalimin dhe luftimin e COVID-19 nC ti.ibime, ceremoni martesore, fetare, varrime, punëtori
dhe aktivitete kultarore (verzioni 1.0)
-
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UDHEZUES I PERKOHSHEM
APLIKIMI I MASAVE TE PERGJITHSHME DHE TE
VEANTA PER PARANDALIMIN DHE LUFTIMIN E
COVID-19 Nt TUBIME, CEREMONI MARTESORE,
FETARE, VARRIME, PUNETORI DHE AKTIVITETE
KULTURORE

Prishtinë, Prill 2021
Verzioni 1.0

Udhezime të pergjithshme të parandalimit të përhapjes së Covid-19
1. Promovoni dhe respektoni distancen fizike
• Punedhënësit e institucioneve publike, dhe nikoqiret e institucioneve fetare elj. të
sigurojne distancën fizike të paktën prej 2 metra per të gjithe stafin dhe pjesëmarrësit

në të gjitha ilojet e tubimeve (ceremoni martesore, fetare, varrime, punëtori dhe
aktivitete kulturore).
• Punedhënesve dhe nikoqireve u kërkohet të kufizojnë numrin e pjesëmarrësve në të
gjitha ilojet e tubimeve (ceremoni martesore, fetare, varrime, punëtori dhe aktivitete
kulturore) në cdo kohë.
• Punëdhënësit duhet te krijojnë orar të përshtatshem dhe të jenë fleksibil në menyre që
të kufizohet nuniri i pjesemarresve (p.sh. faija e xhumasë me dy-hi ndërrime apo pune
virtuale).

2. Mbani dhe inkurajoni higjienen e duarve
• Sigurom qasje të lehtë në pajisjet per larjen e duarve, peshqire të letrës per nje
përdorim dhe preparate per dezinfektjmjn e duarve me bazë alkooli 60% 70%, që
duhet të jene të disponueshme dhe te dukshme në zona të ndryshme. Duart duhet të
fërkohen me alkool derisa të thahen.
• Sigurohuni që të keni furnizime të përshtatshme per të mbështetur higjienen e duarve
Si: sapunte Iëngshem, peshqir letre, dezinfektues me bazë alkooli 60% 70%, faculeta
dhe kosh mbeturinash pa prekje, në të gjitha hapsirat dhe në banjo.
• Shenjat / posterat ne lidhje me higjienen e duarve duhet të jenë td dukshme (në
hyije, në koridore, në dhomën e pritjes, në tualete).
-

-

3. Mbani dhe inkurajoni mbajtjen e maskes/mbuleses së fytyres per stafin dhe
klientët
•

Mbani dhe inkurajoni mbajtjen e drejte të maskës/mbuieses së fytyres (mbulinii i gojës
dhe hundes) në të gjitha tubimet dhe aktivitetet kulturore (ceremoni martesore, fetare,
varrime, punëtori dhe aktivitete kulturore), per të minimizuar rrezikun e transmetiniit
te virusit.
• Mbuloni dhe inkurajoni mbulimin e gojes dhe hundës me berryl ose faculete kur
kolliterii ose teshtini.
• Maskat/mbuiesat e fytyres nuk kane nevoje të vendosen në zona te mbyllura nëse:
Jo te gjithe Idientëtjane në gjendje të mbajnë masken fëmijët nën moshen dy vjec, dhe
personat qe kane probleme me frymemarije).
• Pastroni duart para se ta rregulloni maskën, rishikoni informacionet per perdorimin e
duhur, heqjen dhe larjen e maskes.

4. Përdorimi i pajisjeve personale mbrojtëse (PPM)
• Pajisjet personale mbrojtëse (PPM) (maska, syze, mantila per një përdorim, dorëza), duhet
të perdoren nga stafi gjate ceremonive të vecanta fetare Si: pergatitja e funeralit.
• Pajisjet personale mbrojtëse (PPM) duhet të jene në dispozicion në sasi dhe madhësi të
mjaftueshme.
S. Zbatimi dhe inkurajimi i masave të pastrimit dhe dezinfektimit
• Zbatorii pastrimin dhe dezinfektimin në të të gjitha hapesirat që jane të qasshme per
pjesëmarrës, siperfaqet punuese dhe gjesendet që preken me duar (tavoilnat, mbajtëset e
karrigave, dorezat e dyerve, banaket, butonat e ashensorit, ndërpresat e dritës, rubinetat,
dorezat e tualetit, siperfaqet e ekranit, tastierët, mausi).
• Pajisjet dhe mjetet qe duhet të ndahen midis përdoruesve duhet të pastrohen dhe
dezinfektohen rregullisht.
• Nëse stafi ndahet në grupe të caktuara, ajrosni, pastroni dhe dezinfektom hapesirat e
përbashketa pas shfrytezimit nga secili grup.
• Zbatoni pastrunin dhe dezinfektimin e rregullt të nyjeve sanitare para dhe pas çdo
ngjaie/ tubim/ceremoni.
• Përdorimi i preparateve dezinfektuese, perfshire kohën e nevojshme të kontaktit (koha qé
nevoitet që dezinficienti te veproj në një siperfaqe në mënyrë efektive), të bëhet sipas
përshkrimit në etiketë të preparatit dezinfektues.
6. Mirëmbani sistemet e ngrohjes, vent-ilimit dhe kondicionintit të ajrit
• Mirëmbani dhe kërkoni rishikim te rregullt të sistemit të ngrohjes, ventiliinit dhe
kondicionimit të ajrit dhe sigurohuni që ato funksionojnë si duhet dhe jane në rregull.
• Ajrosni rregullisht të gjitha hapësirat para shfrytezimit, gjate shfryteziniit (nëse ekziston
mundësia) dhe pas shfrytezimit përmes hapjes së dyerve dhe dritareve. Kjo do të
zvogeloje rrezikun e transmetimit te SARS-CoV-2 në hapesira të mbyllura.
7. Modeli i funksionimit të sektorit përkates
8. Kapaciteti i kufizuar
• Institucionet nikoqire të ngjarjeve/tubimeve dhe organizatoret duhet te kufizojnë numrin
e personave në hapsirat e tyre në menyre që pjestimarrCisit të jene në gjendje te mbajnë
distance fizike mes veh të pakten 2 metra.
• Duhet të merrni përgjegjesi të vlerësoni dhe minimizoni rreziqet qe When me ngjaien,
tubiniin, ceremoninë.

9. Modifikiini i ofrimit të shërbimeve sipas situates

•
•
•
•

Modifikom shërbimet duke ofruar shërbime virtuale nëse është e mundur (psh: të mbahen
takime online).
Konsideronj metoda alterantive të ofrimit te shërbimeve.
Krijoni nje orar per ofrimin e shërbimeve duke reduktuar nunirin e pjesemarresve.
AnuJorii veprimtarine tuaj kur distanca ose masat e tjera të rekomanduara nuk mund te
zbatohen.

10. Konsiderata ndaj stafit
•
•

Nëse stafi juaj dyshohet të ketë COVID-19, personi duhet te izolohet pavaresisht nèse ka
simptoma apo jo.
Nese stafi juaj ka qenë i ekspozuar ndaj COVID-19, personi duhet të qëndoje në shtepi
dhe të respektoje rekomandimet nga Instituti Kombëtar i Shëndetesisë Pubilke të Kosoves
(IKShPK).

11. Ngritja e vetëdijes per shëndetin publik dhe komunikimi me stafin
• Siguroni informata per institucionet që mirren me tubimet e ndryshme ceremonitë
martesore, fetare, varrime, punëtorite dhe aktivitete kulturore përmes platformave të
ndryshme te komuriikiniit (web faqe, rrjetet sociale, emaila).
• Shkarkoni informacione dhe vendosni postera në mjedise me shikueshmeri te Iarte
per të
promovuar mesazhe Si të qendroni te sigurt gjate pandemise COVID-19.
-

12. Komunikinij
•

•
•

Informoni stafin dhe pjesemarresit në lidhje me masat qe merren per ti mbrojtur
ata nga
COVID-19 dhe sigurohuni qe ata i kane kuptuar.
Promovom mesazhe se site qendroni të sigurt gjate pandemise COVID-19.
Vendosni rregullat per pjesemarres.

13. Plani i sigurisë
Te gjitha institucionet që mirren me tubimet e ndryshme ceremonitë martesore, fetare, varrime,
punëtorite dhe aktivitete kulturore duhet te përgatisin dhe te vene në dispozicion nje
plan sigurie
Si ne vijim
a
përshkruani masat/procedurat që jane zbatuar ose do te zbatohen ne tubimet e
ndryshme ceremonite martesore, fetare, varrime, punëtorite dhe aktivitete kulturore
per të zvogeluar përhapjen e COVID-19.
-

-

• Të perfshini masat per distancen fizike, përdorimin e maskave, pajisjeve mbrojtese
personale (PPM), pastrimin dhe dezinfektimin e siperfaqeve dhe hapësirave në
objekte.
• Materialet edukative per masat mbrojtese të vëni tie dispozicion në nje vend të
dukshëm per çdo person qe ështe i pranishem në tubim.
• Caktom nje person kryesor që do tëjete pergjegjes per zhvilhimin dhe zbatimin e planit
të sigurise.

Masat per ceremoni martesore
Masat ne vijim jane per ceremoni martesore me qellim te parandalimit të perhapjes Se virusit
COVID-19.

14. Ceremonja e kurorezjmjt
•
•

Lejohet prezenca e ciftit martesor, dy deshmitare, si dhe zyrtari/ personeli përgjegjes.
Nese lejon hapesira per mbajtjen e distances fizike prej 2 metra, mund të marrm pjesë
edhe 4 anëtarë tjere të familjeve të ciftit martesor.
• Mbajtja e maskës është obligative per të gjithe.
• Zyra per kurorëzim duhet te pastrohet dhe dezinfektohet para dhe pas cdo ceremonie
te kurorezimjt.
• Zyra per kurorëzim duhet të ajroset para dhe pas cdo ceremonie kurorëzimi.
• Hapesira kohore midis kurorëzimeve duhet te jetë së paku 30 minuta.
• Siguroni preparate dezinfektuese të cilat duhet te jene te qasshme per të gjithe
pjesëmarrësit.
• Posteret me informadonet per pasbimin e duarve dhe higjenen e duarve duhet te
vendosen në muret e hapsirave te objektit dhe ne tualet dhe ato të jene te dukshme.

Masat per ceremoni fetare
Masat në vijim jane per ceremoni fetare, rite dhe shërbime me qellim te parandalirnit te përhapjes
së virusit COVID-19.

Nikoqiri i cermonisë eshte përgjegjes per marrjen e masave në vijim.
Ceremomte fetare, ritet dhe sherbimet mund te mbahen:
15. Ne ambient te hapur

•

Duke siguruar që te gjithe pjesëmarrësite te respektojne rregullat si mbajtje te maskes,
distance fizike prej Se paku 2 metra, higjienen e duarve.
• Te bëhen shenjezimet perkatese per vendqendrim dhe per drejtim te obliguar te
levizjes dhe të sigurohet që ato respektohen nga te gjithe pjesemarresit.

16.

Ne ambient të mbyllur

• Me respektimin rigoroz të masave parandaluese si mbajtja e maskës, higjienes se
duarve dhe distances fizike prej të pakten 2 metra, gjithehere brenda kapaciteteve
hapsmore.
• Të bëhen shenjëzimet perkatese per vendqendrim dhe per drtim të obliguar të
lëvizjes dhe të sigurohet që ato të respektohen nga të gjithe pjesemarresit.
• Të bëhet pastrinii dhe dezinfektimi i hapsirave ku mbahen ceremonitë fetare në baza
ditore dhe pas secilës ceremom.
• Të sigurohen preparate dezinfektuese me bazë alkooli 60% 70% të cilat duhet të jenë
të qasshme per te gjithe pjesëmarresit.
• Të vendosen në hyie dhe hapsira të dukshme e shenjave te rregullave të sjelljes per
mbrojtjen nga COVID-19 si shenja e nda1init të hyrjes në objekt pa maskë dhe
respektim të distances prej 2 metra.
• Te perdoren, brenda mundësive, hyije dhe daije të shumta dhe të dekurajohen vendet
e pritjes me njerëz.
• Te zbatohet pastrinii dhe dezinfektixni i rregullt të nyjeve sanitare para dhe pas cdo
ceremonje.
• Të vendosen posteret me informacione per pastrimin e duarve dhe higjenen e duarve
në muret e hapsirave të objektit dhe në tualet dhe ato të jene të dukshme.
• Nikoqireve u kërkohet të ndryshojne paraqitjen e ulëseve ose disponueshmérine e
ulëseve në mënyre që njerezit të mund të qëndrojne të paktën 2 metra larg.
• Nikoqireve u kërkohet të kufizojnë numrin e pjesëmarresve në të gjitha ilojet e
ceremonive fetare.
• Nikoqireve u kërkohet të krijojnë orar te përshtatshem dhe të jene fleksibil në mënyrë
qe të kufizohet nuniri i pjesëmarresve (p.sh. faija e xhumasë me dy-hi ndërrime, apo
pune virtuale sic është mësim besimi).
• Ndalohen tubimet per iftar dhe syfyr.
-

17. Ceremonja e funeraleve
• Funeralet mund të mbahen me me Se shumti 30 persona në ambient të hapur, duke
siguruar mbajtje te maskCs, distance fizike prej Se paku 2 metra.
• Gjatë përgatites se kufomës patjeter duhet th perdoren pajisjet per mbrojtje personale
(PPM) dhe mjetet dezinfektuese me bazë alkooli 60% 70%.
• Pjesemarresit të përshendeten me dorë 'nga zemra' në vend të perqafimeve dhe
shtrenginteve të duarve.
• Mbajtja e të pameve nuk lejohet.
-

18. Masat per punëtori
Masat në vijimjanë per organizimin e punëtorive, takimeve, seminareve e të ngjashme me qellim
të parandalimit të perhapjes së virusit COVID-19.
Nikoqiri i punëtorive, takimeve, seminareve është përgjegjes per marrjen e masave në vijim.
Punëtoritë, takimet, seminaret mund të mbahen:
•

Seminaret dhe takimet të organizohen me 50% te kapacitetit funksional te hapesires,
por jo me shumë se 30 persona. Nje person juridik ose fizik nuk mund të rezervoj me
shumë se një hapesire ose orar brenda një dite të vetme.
• Me respektim rigoroz te masave si mbajtja e maskes, distances fizike per te pakten 2
metra, higjienë personale.
• TL; bëhen shenjezimet përkatese per vendqendrim dhe per drejtim të obliguar të
levizjes dhe te sigurohet që ato respektohen nga të gjithe pjesëmarresit.
• Të sigurohen preparate dezinfektuese me bazë alkooli 60-70% të cilat duhet të jene td
qasshme per të gjithe pjesëmarresit.
• Vendosni në hyrje dhe hapsira të dukshme shenja të rregullave te sjelljes per mbrojtjen
nga OVID-19 si shenja e ndalimit të hyzjes në objekt pa maskë dhe respektim te
distances prej 2 metra.
• Të bëhet pastrixrii dhe dezinfektimi i hapesirave ku mbahen takimet e ndryshme në
baza ditore dhe pas secilit takim.
• Hapesira e mbajtjes së mbledbive duhet të ajroset para dhe pas cdo takimi.
• Hapesira kohore midis takimeve të jete Se paku 30 minuta.
• Zbatom pastrimin dhe dezinfektimin e rregullt të nyjeve sanitare para dhe pas cdo
taldini.
• Siguroni preparate dezinfektuese td cilat duhet te jene te qasshme per të gjithe
pjesëmarresit.
• Posterët me informacione per pastrirnin e duarve dhe higjenen e duarve duhet te
vendosen në muret e hapsirave të objektit dhe në tualet dhe ato të jenë te dukshme.
• Brenda mundësive perdorni hyrjet dhe daijet e shumta dhe dekurajoni vendet e pritjes
me njerez.
• Ndryshoni paraqitjen e ulëseve ose disponueshmerine e ulëseve ne mënyrë qe njerezit
te mund te qëndrojne te pakten 2 metra Iarg.
• Nikoqiret te krijojne orar të pershtatshem dhe të jene fleksibil ne mënyre që te
kufizohet numri i pjesëmarresve (p.sh. orar me nderrime apo pune virtuale).

19. Masat per aktivitete kulturore
Masat në vijim jane per organizimin e aktiviteteve kulturore me qellim te parandalinüt të
përhapjes së virusit COVID-19.

Nikoqiri i aktiviteteve kulturore është pergjegjes per marijen e masave në vijim.
Aktivitet kulturore mund të mbahen:
• Teatrot, biblotekat, filharmonia, galerite, ansamblet, baleti, kinematë, qendrat rinore,
qendrat e kulturës, ekspozitat, muzeumet, mund të punojnë me respektim rigoroz të
masave si mbajtja e maskës, distance fizike prej te pakten 2 metra, bigjienen personale,
duke shfrytezuar 30% të hapesires/siperfaqeve të objekteve perkatese per të gjitha
aktivitetet si në shfaqje ashtu edhe në ushtrime.
• Te bëhen shenjezimet perkatese per vendqendrim dhe per drejtim të obliguar të
levizjes dhe të sigurohet që ato respektohen nga të gjithe pjesëmarrësit.
• Te sigurohen preparate dezinfektuese të cilat duhet te jene te qasshme per të gjithe
pjesemarresit.
• Të bëhet pastrimi dhe dezinfektimi në baza ditore i hapsirave ku mbahen aktivitete të
ndryshme kulturore dhe pas secilit aktivitet
• Hapësira e mbajtjes se aktiviteteve duhet të ajroset para dhe pas cdo aktiviteti.
• Hapesira kohore midis aktiviteteve të jete Se paku 30 minuta.
• Zbatoni pastrimin dhe dezinfektimin e rregullt të nyjeve sanitare para dhe pas cdo
aktivitetL
• Siguroni preparate dezirifektuese te cilat duhet te jenë te qasshme per të gjithe
pjesemarresit.
• Posteret me informacione per pastrimin e duarve dhe higjenen e duarve duhet të
vendosen në muret e hapsirave të objektit dhe në tualet dhe ato te jenë te dukshme.
• Vendosni në hyije dhe hapesira te dukshme shenja te rregullave të sjelljes per
mbrojtjen nga COVID-19 si shenjën e ndalimit te hyrjes në objekt pa maskë dhe
respektim te distances prej 2 metra.
• Brenda mundësive përdorni hyrjet dhe daijet e shumta dhe dekurajoni vendet e priljes
me njerez.
• Ndryshoni paraqiljen e ulëseve ose disponueshmerine e ulëseve në menyre që njerezit
te mund te qendrojne te pakten 2 metra larg.

