Republika e Kosovës
Republika Kosova Republic of Kosovo
Qeveria Viada Government
-

-

-

Nr. J_
Date:-J_/
No mbeshtetje to nenit 92 paragrafi 4, nenit 93 paragrafi 4 dhe nenit 55 to Kushtetutës so
Republikes so Kosovés, nenit 5 paragrafi 2.4, nenit 10 dhe nenit 12 to Ligjit Nr. 07/L-006 per
Parandalirrthi dhe Luftiniin e Pandemisë COVID-19 no Territorin e Republikës Se Kosoves,
duke u bazuar no nenin 4 to Rregullores (QRK) Nr. 02/2021 per Fushat e Pergjegjesise
Administrative to Zyres so Kryeministrit dhe Ministrive, si dhe no zbatim to nenit 89 to Ligjit
Nr.04/L-125 per Shëndetësi dhe Vendimit to Qeverise se Republikes so Kosovës Nr. 01/11,
date 15.03.2020, per Shpalljen e Emerencës per Shëndetin Publik, dhe no zbatim to
rekomandimeve to IKShPK so me qellim to kontrollit, parandalimit dhe luftimit to
perhapjes so virusit SARS-CoV-2, no pajtim me nenin 19 to Rregullores so Purrës so
Qeverise so Republikes so Kosovës Nr.09/2011, Qeveria e Republikes se Kosovës, no
mbledhjen e mbajtur me _/__/
merr kete:
-

-

,

VENDIM
Per masat e pergjithshme dhe to veçanta per konfrollin, parandalimin dhe luftimin e
pandemise COVID-19
A. fZbatimi territorial]
1. Ky vendim zbatohet no to gjithe territorin e Republikes se Kosoves.
B. !Hyrjet dhe daijet e qytetareve te huaj nga Republika e KosovesJ
2. Qytetaret e huaj, to diet hyjne no Republiken e Kosovës, perfshire edhe ata me leje
qendrirn to përkohshem ose to perhershem no Kosovo dhe to dilet vijne nga vendet me
rrezik to larte sipas listes zyrtare to Institufit Kombëtar to Shendetesise Publike to Kosovës
(IKShPK), duhet to kene test RT-PCR negativ per COVID-19 to bërë no 72 orët e fundit, no
baze to parimit to reciprocitetit.
3. Nga pika 2. perjashtohen:
3.1. Qytetaret e huaj, to cilet hyjne no Kosovo permes aeroportit apo përmes pikave kufitare
tokësore dhe largohen nga Kosova brenda tre (3) orësh, permes aeroportit ose pikave
kufitare tokësore, me kusht që no hyrje to nenshkruaj dekiaraten se do ta leshoje
Kosovën brenda tre (3) oresh;
3.2. Qytetaret e huaj, to cilet punojne si transportues profesionist (vozites), me kusht qe to
respektojne protokollin per transport nderkombetare per mbrojtje nga COVID-19;
3.3. Qytetaret e huaj, to cilet kalojne neper Kosovo permes transportit to organizuar me
autobus ose me linjë to rregullt ndërkombëtare, transit, me kusht qe to nënshkrtihet
dekIaraa se do ta leshojnë territorin e Kosoves brenda peso (5) oresh;
3.4. Diplomatet e huaj, to akredituar no Kosovë, si dhe familjarët e tyre;
3.5. Personat qe kane certifikate to vaksinimit to plote kunder COVID-19;
3.6. Personi me një rezultat pozitiv to testit to antitrupave serologjik -IgG, to
lëshuar me so shumti tridhjete (30) dite para mberritjes.
3.7. Femijet non moshen njembedhjete (11) vjecare.

C. IDispozita të vecanta per zonat me prani të varianteve shqetesuese të virusiti
4. Ndalohet hyrja no Republiken e Kosovës per personat to cilët kane vizituar Indinë,
Brazilin dhe Afrikën e Jugut në dy javet e fundit, pervec:
4.1 Shtetasve to Republikes se Kosovës, personave me leje qëndrim to përkohshem ose
perhershem no Kosovë, diplomateve to huaj dhe personelit mjekësor, to cilët
me hyrjen no Kosovo duhet to paraqesm test RT-PCR negativ per OVID-19, to
bërë no 72 orët e fundit dhe to diet duhet to karantinohen no shtepite (vendin e
barümit) e tyre per katërmbëdhjetë (14) dite, duke u testuar dy here no jave. Karantina
mund to nderpritet me paraqitjen e testit RT PCR negaliv per COVID-19 to bërë jo
me heret se peso ditë pas hyrjes.
-

ç. fMbrojtja dhe siguria ne pun!!]
5. Grate shtatzena, lirohen nga obligimi per t'u paraqitur fizikisht no punë. Punëdhënësit
publike apo privat udhezohen to ju krijojnë mundësine qe to ptmojnë nga shtepia.
D. [Masat e përjithshme të mbrojtjes dhe higjienes]
6. Obligohen institucionet publike dhe private, si dhe subjektet tjera, to mbajnë dezinfektues
per duar dhe një sasi to maskave no vende to qasshme, no hyije to objektit si dhe no
ambientet e brendshme.
7. Obligohen institucionet publike e private, si dhe subjektet tjera, që no hyije to çdo objekti,
to vendosin shenja to dukshme to rregullave to sjelljes per mbrojtje nga COVID-19, perfshire
shenjën e ndalimit to hyijes no objekt pa maska, si dhe respektimin e distances.
8. Obligohen përgjegjesit e rnstitucioneve publike e private dhe subjektet e tjera, qe to kryejne
dezinfektimin dhe ajrosjen e hapesirave to mbyllura.
9. Bartja e maskës duke mbuluar hunden dhe gojen ështe obligative no to gjitha rastet, pervec:
9.1.
Gjatë ees no ambient to jashtëm, vetëm;
9.2.
Gjatë ngasjes Se automjetit, vetëm, apo no grup me jo me shume se katër (4)
persona;
9.3.
Gjate vrapimit, çiklimit dhe ushtrimeve fi.zike;
9.4.
Gjate ngrenies apo pijes.
Dh. [lnstitucionet e arsimit]
10. Institucionet publike dhe private to to gjitha niveleve to arsimit vazhdojnë mësimin sipas
udhezuesit perkates per sektorin e arsimit.
11.To gjitha institucioneve publike dhe private to to gjitha niveleve to arsimit, iu ndalohet
organizimi i ekskursioneve dhe shetitjeve grupore.
E. fParaqitja per skemat sociale dhe pensionaleJ
12. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve udhezohet to liroje to gjithe perfituesit e
skemave sociale dhe pensionale, që menaxhohen nga MFPT-ja nga paraqitja e rregullt
no zyrat perkatëse per qeilime to evidentimit, sic kërkohet me ligjet përkatëse..
E. [Kufizimi i mbledhjeve publike dhe private]

13. Lejohen grumbullimet në hapësira të mbyllura (mbledhje, seminare, trajnime), me
kusht që të shfrytëzohet 50% e kapacitetit të hapesires. Orgarnzatori obligohet të mbaj
distancën fizike prej 1 meter në mes të personave.
14. Lejohen grumbullimet në ambiente të jashtme, me kusht që të shfrytezohet 70% e
kapacitetit të hapesires.
F. [Organizimi i ahengjeve]
15. Mbajtja e dasmave, fejesave, ahengjeve famlijare dhe mbrëmjeve të matures, lejohet den
në ora 01:00.
16. Organizimi i dasmave, fejesave, ahengjeve familjare dhe mbrëmjeve të matures, është i
lejuar me kusht që të shfrytëzohet 50% e kapacitetit të hapësires, por jo me shumë se
treqind (300) të ftuar në rastet kur 50% e kapacitetit të hapësirës tejkalon kete numër.
17. Distanca në mes të tavolinave duhet të jete tn (3) metra.
18. Per mbajtjen e dasmave, fejesave, ahengjeve fanilljare dhe mbrëmjeve të matures,
obligohet respektimi i udhëzuesit të veçarttë per ahengje.
G. fKlubet e natesj
19. Klubet e natës obligohet të ndalin muzikën në ora 01:00.
20. Kryerja e pagesave si dhe lirimi i hapësires nga ana e klienteve në kiubet e natës duhet të
bëhet den ne ora 01:45.
21. NLI ambientet e mbyllura te kiubeve të natës lejohet shfrytëzimi deri në 50% e
kapacitetit të hapësires.
22. Ne ambientet e hapura te kiubeve të natës lejohet shfrytëzimi den nè 70% e kapacitetit
te hapësires.
Gj. tGastronomiaJ
23. Shërbimet e gastronomise lejohen te zhvfflojnë aktivitetin e tyre në përputhje me
udhëzuesm përkatës. Ne hapësirat e mbyllura lejohen deri në deri në 50% e kapacitetit
të hapësirës. Ne hapesirat e hapura shfrytezimi den në 70% e kapacitetit të hapësirës.
Siperfaqja Ilogaritet per zonën ku shërbehet ushqimi dhe pijet.
24. Shërbimet e gastronomise lejohet të zhvillojnë aktivitetin e tyre nga ora 05:00 den në
orën 23:00, përveç ditëve e premte dhe e shtunë per të cilën lejohet zgjatja e orarit per
një ore, nga ora 05:00 deri në orën 00:00.
25. Pergjegjesit e lokaleve duhet te sigurohen që distanca ndërmjet klientëve në tavolina
të ndryshine të jetë së paku një (1) meter.
26. Pjesa e prapme e nje karnige, me pjesën e prapme të karriges tjeter duhet jene në distance
Se paku nje (1) meter.
27. Ne hapesirat e mbyllura lejohen den në 4 persona ne tavoline. Ne rast se tavolinatjanë me
te mëdha se dy (2) metra, atëherë parakusht ështe qe te shfrytezohet hapesira duke
respektuar kufizimin prej pesë (5) persona në 10 m2.

28. Ne hapesirat e mbyllura lejohet shërbimi i ushqiniit dhe pijeve vetëm per mysafiret
që jane të ulur ose duke qëndruar në këmbë në një tavolinë ose në banak.
29. Ne hapesirat e jashtme lejohen den në gjashte (6) persona në tavolinë, banak apo në
tavolina në këmbë.
30. Qdo tavolinë duhet tè jete e pajisur me dezinfektues që përmbajnë së paku 60-70%
alkool.
31. Duhet të vendosen udhëzuesit në hapesirat e jashtme te lokaleve lidhur me
informimin e klientëve per protokollin e masave kundër COVID-19.
H. lOendrat tregtare dhe opera toret e tjere ekonornikeJ
32. Lejohet veprimtaria e qendrave tregtare sipas udhëzuesit përkates.
33. Obligohen të gjithe operatoret, te cilët per veprimtari ekononiike e kanC tregne me
shumicë dhe pakice, që të percaktojne numrin maksimal te klientëve në lokal në të njejten
kohë sipas rregullit I person per 8 m2. Këta operatore obligohen të shënojnë në hyie
numrin maksimal të klientëve të lejuar në të njej ten kohë. Siperfaqja ilogaritet per zonën
ku lejohen të qëndrojne klientët.
-

L [Puna me pale]
34. Personi pergjegjes i institucionit publik apo privat dhe i operatoreve ekonomikë, obligohet
që te ndalojë rreshtimin apo tubimin brenda dhe jashtë ambientit të punes/biznesit,
pervec nëse mbahet distance fizike prej te pakten 1.5 metra nga grupet b tjera të personave.

I. [Transporti publik]
35. Operatoret e transportit rrugor të udhëtareve lejohen të punojnè, duke shfrytëzuar
kapacitetin e plotë të ulëseve, me kusht që personeli dhe udhëtarët të mbajnë maskén
gjate tërë kohës. Operatoret e transportit nuk mund të kete me teper udhëtarë ne autobus
se sa qe posedojne ulëse.
36. Ne taksi lejohen të udhëtojnë deri në tre (3) udhëtarë.
K. [Tea trot, bibliotekat, etj.]
37. Teatrot, bibliotekat, orkestrat, galerite, ansamblet, baleti, kinematë, qendrat rinore,
muzetë, qendrat e kultures me grupe apo institucionet tjera të ngjashme vartëse të MKRSSe apo të Komunave, lejohen te punojne duke shfrytezuar 50% te hapesires/siperfaqeve
te objekteve perkatese per te gjitha aktivitetet (si gjate shfaqjeve ashtu edhe gjate
ushtrimeve).
L. ISporti dhe rekreacionij
38. Lejohet organizimi i garave sportive dhe stërvitjeve perkitazi me protokollet dhe
rekomandimet e organizatave botërore per organiziniin e ngjarjeve sportive dhe me masat
mbrojtëse të Qeverise Se Republikes Se Kosoves.
:L

I

39. Ne aktivitetet garuese në hapësira të mbyllura lejohet prania e shikuesve deri në 15% te
kapacitetit te objektit apo hapesires sportive (salla sportive, pishina, hapësira te tjera te
mbyllura) duke respektuar masën e distances prej 1.5 metra dhe masat tjera mbrojtëse.
40. Ne aktivitetet garuese në hapesira te jashtme lejohet prania e shikuesve deri në 30% te
kapacitetit të objektit, apo hapesires sportive (stadium, salla sportive, pishina, hapesira të
tjera te mbyllura), duke respektuar masen e distances prej 1.5 metra dhe masat tjera
mbrojtese.
41. Organizatoret e garës jane te obliguar te ndërmarrin masat specifike, në perputhshmëri
me protokollet nderkombetare, per menaxhimin e masës (tifozëve) para, gjate, dhe pas
hyijes në hapesiren sportive.
42. Lejohet shfrytezimi i fitneseve, palestrave dhe te ngjashme per aktivitete individuale
rekreative, sipas udhëzuesit perkates.
43. Shfrytëzimi i fitneseve, palestrave dhe të ngjashme bëhet në proporcion 1 klient në
8m2.
44. Obligohet vendosja e shenjave informuese dhe dezinfektuesve (apo mjeteve te tjera per
pastrimit), në secilen pajisje te fithesit me qellimit të vetëdijësiniit dhe dezinfektimit td tyre
nga secili klient pas perdorimit.
LL [Udhëzuesit dhe sqarimet]
45. Obligohet Ministria e Shendetesise qe të nxjerre udhëzuesit e perkohshem, të pergjithshem
dhe te veçante per parandalimin dhe luftimin e COVID-19, si në vijim:
46.1. Udhezues i Përkohshëm per aplikimin e masave te pergjithshme per
parandalimin dhe luftimin e COVID-19;
46.2. Udhëzues i Përkohshem per sektorin e shërbimeve personale dhe bizneseve,
industrise, administrates publike dhe OJQ-ve;
46.3. Udhëzues i Përkohshëm per inslitucionet arsimore te te gjitha niveleve;
46.4. Udhezues i Perkohshem per gastronomi, hoteleri, sektorin e shitjes dhe
qendra tregtare;
46.5. Udhezues i Perkohshem per tubimet fetare, vanime, punetori dhe aktivitete
kulturore,
46.6. Udhëzues i Perkohshem per fithese, palestra dhe aktivitete tjera rekreative
dhe sportive;
46.7. Udhezues i Përkohshëm per fransporfin publik;
46.8. Udhezues I Perkohshem per iiistitucionet e kujdesit shendetesor;
46.9. Udhëzues i Perkohshem per aviacionin civil;
46.10. Udhëzues i Perkohshem per institucionet korrektuese, qendra te azilit dhe te
mbajes per te huaj;
46.11. Udhezues i Perkohshem per dasma, fejesa, ahengje familjare dhe mbrëmje te
matures.
46. Udhëzuesit nga pika 46 jane te detyrueshem per te gjithe personat dhe sektoret ndaj te
dileve zbatohen.
47. Obligohet Ministria e Shendetesise që ne rast nevoje te nxjerr sqarime per pikat e këtij
vendimi.

M. fZbatirni
48. Obligohet Ministri i Shëndetësisë, AUV dhe Policia e Kosovës, që në bashkepunim me
shtabet emergjente komunave, të mbikeqyre zbatimin e ketij vendixni dhe të dorëzojë në
Zyren e Kryeministrit raportjavor (cdo të premte den në orën 16:00).
49. Obligohet Ministria e Shëndetësisë, ShSKUK dhe IKShPK të dorëzojne në Zyren e
Kryeministrit raportin javor, (cdo të premte deri në orën 16:00), per zbathriin e
masave, gjendjen në institucionet shëndetesore, gjendjen epidemiologjike si dhe
parashikimet per dy javet në vijini.
50. Obligohet Ministria e Shendetesise qt!, bazuar në Ligjin Nr. 07/L-006 per
Parandalimin dhe Luffimin e Pandemisë COVID-19, në territorin e Republikës së
Kosoves të nxjerrë vendime operacionale, varësisht prej situates epidemiologjike dhe
rekomandjmeve të IKShPK-s@.
51. Obligohet Policia e Kosovës dhe inspektoratet pergjegjëse, të mbikeqyrin zbatimin e
masave, vendimeve te tjera dhe udhezuesve perkatës në zbatim të Ligjit Nr. 07/ L-006
per Parandalimin dhe Luftiniin e Pandemisë në territorin e Republikes së Kosovës.
52. Per shkelësit e masave, organet kompetente obligohen të shqiptojne masat
ndëshkimore sipas Ligjit Nr. 07/L-006 per Parandalimin dhe Luftiniin e Pandemisë
COVID-19 në territorin e Republikes si! Kosovës dhe ligjeve të tjera në fuqi.
53. I vethui autoritet qe mund te interpretoje kete vendim eshte Ministria e Shëndetësisë,
nderkaq cdo insfitucion tjeter mund të ofrojë sqarime per kategorite respektive per të cilat
aplikohet ky vendim, vetëm pas miratimit te atij sqarimi nga ana e Ministrise së
Shëndetësisë.
N. lShfuqizimi i vendimit Nr. 17/161
54. Shfuqizohet Vendinii i Qeverise Nr. 17/16 i dates 22.06.2021.
NJ. tHyrfa nefuqil
55. Vendimi hyn ne fuqi ditën e publikimit në Gazeten Zyrtare te Republikes Se Kosovës.

Arsyetim
Masat per ruajten e shëndetit publik dhe mbrojtjen nga WVID-19 jane provuar si kritike per
të kufizuar transmetimin e COVID-19 dhe per të zvogeluar vdekjet.
Sipas raportit te fundit te Institutit Kombetar te Shëndetësisë Publike të Kosovës, situata
epidemiologjike me COVID-19, ne Kosovë paraqitet e qendrueshme, me vazhdimin e uljes së
numrit të rasteve pozitive.
Ne nje situate të tillë, duke ju referuar te dhënave aktuale mbi situaten epidemiologjike dhe
rekomandimeve te IKShPK
se, Qeveria vazhdon lehtesimin gradual te masave qe
mundesojne nje aktivitet te shtuar ekonomik por njëkohesisht që synojne kontrolliiin e
perhapjes se infeksionit.
-

I
Vendimi per të lehtesuar masat kunder COVJD-19 është bazuar në vlerësimin e situates së
mtensitetit të transmetimit dhe kapacitetit të sistemit shëndetesor per Vu pergjigjur, por duke
i vlerësuar ato edhe nën dritën e efekteve të ketyre masave që mund të ketë në mireqenien e
përgjithshme të shoqerise dhe individëve.
Ministria e Shëndetësise ka bashkërenduar vendimmarrjen me palet e interesit, të cilat kane
qenë të ndikuara drejtpërdrejt apo tërthorazi nga pandemia. Qeveria vëren se këto pale kane
ushtruar të drejten e tyre per ndilum demokratik në vendimmarije, në perputhje me nenin
45.3 të Kushtetutës.
Lehtesinii i masave është bërë duke u kushtuar rëndësi fri objektivave:
-

Situates stabile epidemiologjike keto javet e fundit;
Parandalixni i perhapjes së infeksiomt me COVID-19;
Mos cenimi i aktiviteteve ekonomike, por duke pasur prioritet ruajtjen e jetes dhe
shëndetit të popullates;
Ruajtja e shëndetit mendor dhe fizik te qytetareve.

Masat e percaktuara në këtë vendim si dhe afatet kohore shërbejnë që situata epidemiologjike

te mbahet nen kontroll edhe perkunder të dhënave optimiste epidemiologjike në raport me
infeksionin me COVID-19.
Heqja e graduale e kufizimeve p0 behet me pergjegjesi dhe me pergatitjet e nevojshme per
perballjen me një situate eventuale të rriijes se numrit te infeksioneve, andaj, ndryshinii i
situates epidemiologjike rijedhimisht kerkon vendime dhe masa të reja konform situates së
re.
Prandaj, në bazë të rekomandimeve të dhëna nga IKShPK-së, ministrite e linjes, palet e interesit dhe ekspertët perkates, u vendos si në dispozitiv të këtij vendimi.

Albin KURTI
Kryeminister i Republikes Se Kosovës

U dergohet
• Zëvendësknjenzinistrave
• Tegjitha ministrive (ministrave)
• Kornunave;
• Inspektorateve pergjegjese;
• Policisë se Kosovès;
• Sekretarit të Pergjithshem te ZKM-se;
• Arkivit te Qeverisë.

