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Republika e Kosoves
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. 226/I V/2021
Date:20.04.2021
Ministri i Ministrisd sd Shendetdsise, nd mbdshtetje te nenit 10 dhe 11 td Ligjit Nr. 06/L-113 per
Organizimin dhe Funksionimin e Administrates Shteterore dhe td Agjencive td Pavarura (GZ Nr. 7,01 mars
2019), nenin 8 te Rregullores Nr. 02/2021 per Fushat e Pergjegjesise Administrative td Zyrds sd
Kryeministrit dhe Ministrive, bazuar në nenin 5 paragrafi 2 nenparagrafi 2.5 te Ligjit Nr. 07/L-006 per
Parandalimin dhe Luftimin e Pandemise Covid-19 në Territorin e Republikds sd Kosovds (GZ Nr. 3/2020,
25 gusht 2020), nenin 9 paragrafi 1.3 dhe nenin 89 td Ligjit nr.04/L-125 per Shendetdsi (GZ Nr. 13/2013,
07 maj 2020), ne zbatim te Vendimit Nr. 01/11 te dates 15.03.2020 per Shpalljen e Emergjences sd
Shendetit Publik dhe te pikes 42 dhe 42 td Vendimit Nr.01/07 td dates 18.04.2021 per Masat e Pergjithshme
dhe te Vecanta pdr Kontrollin, Parandalimin dhe Luftimin e Pandemisd COVID-19, nxjerr:
VENDIM
Per aprovimin e Udhezuesit të perkohshem - Aplikimi i masave tE pergjithshme dhe te vecanta per
parandalimin dhe luftimin e COVID-19 ne gastronomi, hoteleri, sektorin e shitjes dhe gendra
tregtare
1. Aprovohet Udhezuesi i pdrkohshem - Aplikimi i masave te pergjithshme dhe td vecanta per
parandalimin dhe luftimin e COVID-19 nd gastronomi, hoteleri, sektorin e shitjes dhe qendra tregtare
(verzioni 1.0)
2. Udhdzuesi dshtd i obligueshdm per te gjithe personat dhe sektordt ndaj td cildve zbatohet.
3.

Shtojca e bashkangjitur ketij vendimi, dshte pjese perbdrdse e tij.

4. Obligohet Selcretari i Pergjithshem cie permes Qarkores Informative te informoj td gjitha institucionet
dhe pal& e interesit per aprovimin e ketij uditzuesi.
5. Vendimi hyn nd fuqi ditdn e nenshkrimit nga Ministri i Shandetesisd.

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

Shtojca 1: Udhëzues I përkohshem Aplikirni I masave te pergjithshme dhe td veçanta per parandalimin
dhe luftimin e COVID-I9 në gastronorni, hoteleri, sektorin e shitjes dhe qendra tregtare (verzioni 1.0)
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UDHEZUES I PERKOHSHEM
APLIKIMI I MASAVE TE PERGJITHSHME DHE TIE
VEANTA PER PARANDALIMIN DHE LUFTIMIN E
COVID-19 N1 GASTRONOMI, HOTELERI, SEKTORIN E
SHITJES DHE QIENDRA TREGTARE

Prishtinë, Prill 2021
Versionj 1.0

Udhëzime të veçanta të parandalimit të përhapjes dhe kontrollit të
infeksionjt
1. Promovonj distancen fizike
•

Punëdliënësit duhet te sigurojne distancën fizike të pakten prej 2 metra per të gjithe
stafin dhe klientet në të gjitha vendet e punës.
• Punëdhenësve u kërkohet të kufizojnë nwnrin e stafit dhe të klientëve të pranishem
në vendin e punes nè çdo kohë të caktuar.
• Ptmèdhënësve u kërkohet të zbatojnë orarm dhe të jenë fleksibil në vendin e punes
(p.sh., me ndërrime apo pune virtuale per të kufizuar numrin e të punësuarve në
vendin e punes në të njejten kohë).
2. Inkurajoni mbajtjen e higjienes së duarve
• Sigurohuni që mjetet per pastrimin e duarve (perqendrim i alkoolit 60-70%) dhe laija
e duarve te sigurohet ne hapesirat e punës ne të gjitha bizneset.
• Siguroni furnizim adekuat me sapun të lengshem, peshqir letre, pastrues dore,
faculeta dhe kosh mbeturinash në të gjithe vendin e punës dhe në tualete.
• Nese përdoren dorëza, është e rëndësishme t1 i ndërroni ato per cdo ore, ose me shpesh,
sipas nevojës (p.sh. kur ndërroni detyrat).
Duart duhet të lahen dhe/ose pastrohen midis ndërrimeve të dorëzave.
3. Maska/mbulesa e fytyres per stafin dhe klientët
•
•

Vendosni maskën.
Mbuloni gojen dhe hundën tuaj me maskë kur jerü në kontakt me njerëz te tjere per
te minimizuar rrezikun e fransmetiinjt të virusit.
• Vendoa e maskës dhe distanca fizike ështe e rëndësishme.
• Beru ndonjë ushtrim jashte kur është e mundur, qëndroni të pakten 2 metra Iarg
personave të tjere kur nuk detyroheni te afroheni me shume.
• Lani duart para se ta rregulloni masken, rishikoni informacionet per perdorixnin e
duhur, heqjen dhe laijen e maskes.
4. Pajisjet personale mbrojtëse (PPM)
•

Palet pergjegjese duhet te sigurojne qe punonjësit dhe klientët, te lejohen te hyjne në
biznese nëse mbajnë maskë me kusht qe punonjesit ose klineti te jete mbi moshen dy
vjeçare dhe gjendja e tyre shendetesore lejon bartjen e niaskës.

•

Per individët te cilet nuk jane ne gjendje të mbajnë maskë per shkaqe shendetesore,
palet pergjegjese duhet të sigurojne që individët e tile te mbajnë nje mburoje te fytyres
në cdo kohë. Sidoqofte CDC aktualisht nuk rekomandon përdorimin e mburojave të
fytyres si zëvendësim (i mjaftueshëm) i maskave.

• Palët pergjegjese duhet të sigurohen qe të gjithe mdividet, perfshire punonjesit dhe
klientet te mbajne maskë në cdo kohë në perjashtim te rasteve të mëposhtme:
• Individëve mund të ju lejohet përkohesisht të heqin maskën gjate ngrenies ose piijes,
per sa kohë qe ata mbajne distancën prej 2 m nga mdividët tjere.
5. Shtimi i masave të pastrimit dhe dezinfektimit
•

Zbatoni pastrimin dhe dezinfektimin rigoroz dhe te shpeshte të mjedisit në te gjitha
vendet ku preken (si dorëzat e dyerve, banakët, dyert e dollapave, butonat e
ashensorit, ndërprerësit e dritës, rubinetat, dorezat e tualetit, siperfaqet e ekranit me
prekje dhe zonat e tastierës) dhe zonat që jane te parapara per klientët, përfshirë
tualetet, kabinat e garderobave, banakët, pajiet dhe siperfaqe te tjera ku preken me
duar, sic jane dorezat e derës.
• Hapësirat, pajisjet dhe mjetet që duhet te ndahen me të tjeret duhet te pastrohen dhe
dezinfektohen rregullisht, duke përfshire midis përdoruesve (p.sh. vendet e
arkëtarëve, makineritë).
• Nëse stafi ndahet në grupe te caktuara, pastroni dhe dezinfektom hapësirat e
përbashketa midis grupeve zavendësuese.
• Faculetat pastruese/ dezinfektuese duhet të përdoren vetëm per siperfaqet, dhe sipas
udhëzimeve te prodhuesit.
• Përdorimi i duhur i agjenteve pastrues dhe dezinfektues, përfshire kohen e nevojshme
te kontaktit me dezinfektuesin (sasia e kohes që produkti i duhet të mbetet I lagesht
në një siperfaqe per të punuar në mënyrë efektive).
6. Mirembajtja e sistemit të ngrohjes, ventilimit dhe kondicionimit të
ajrit
•

Adminisfroni ose kerkoni qe pronari te kryeje një rishildm te rregullt te sistemeve te
venfflimit per Vu siguruar që ato funksionojnë si duhet.
• Ajrosni sa me shume per te mundesuar qarkullimin e ajrit te jashtëm me ventilim, ose
duke hapur dritare dhe dyer, kur është e mundur.
• Shmangrii ricildimin e ajrit të njejte.
7. Modeli i operimit të Gastronomist!
• Me qëllim që punetoreve të ju sigurohet kohë e mjaftueshme per t'u kthyer në
banesat/shtëpitë e tyre, ndalohet funksionimi i lokaleve te gastronomise ne ora 22:00;
• Lejohet muzika live dhe me dj;
• Muzika duhet te ndalet në ora 21:45;
• Ora policore fifion ne 22:30;
•
shte obligative bartja e maskave nga stafi;
• Eshte obligative bartja e maskave te konsumatoreve që levizm brenda dhe jashtë
hapësires Se lokalit Perveç kur jane te ulur ne tavoline/banak;

Duhet të bëhet ajrosja e kohepaskohshme e lokalit dhe ventilatoret duhet të jene aktiv në
mënyre qe të bëhet qarkullimi i ajrit;
• Dezinfektues me permbajtje të alkoolit prej 60-70% duhet të kete ne hyrje të lokalit dhe në
cdo tavoline;
• Shfrytëziini i hapesirave te brendshme është i lejuar në 40 persona per 100m2. Rregulla: 4
persona në 10 m2. Siperfaqja ilogaritet per zonën ku shërbehet ushqimi dhe pijet;
• Nëse n;ë zone në ambient te jashtëm ku shërbehet ushqimi dhe pijet, është mbuluar nga
një çati, tendë, ose element tjeter statik, të pakten dy anët e plota të gjithe zones duhet të
jene të hapura per jashtë dhe nuk duhet te bilokohen në mënyrë të konsiderueshme nga
asnje mui ose pengesa të tjera fizike te padepertueshme;
• Nëse zona në ambient të jashtëm ku shërbehet ushqimi dhe pijet është e pajisur me nje
çati te lëvizhme dhe çatia terhiqet, catia dhe të pakten njera anë e plote e zones së ngrenies
në natyrë duhet të qëndroje e hapur;
• Ambienti duhet të konfigurohet në mënyrë qe klientët e ulur në tavolina të ndryshme të
ndahen duke u permbushur distance prej të pakten I metri në mes karrigeve/ulseve;
• NO nje tavolinë lejohen të qendrojne deri ne 4 persona;
• Distanca ndërmjet konsumatoreve duhet të jete së paku im;
• Klientët duhet të qendrojne ulur ne cdo kohë në cdo ambient të operatorit ekonomik në
te cilin lejohet shërbimi i ushqiniit apo pijeve pervec (gjate hyrjes apo daijes nga ambienti
I operatorit ekonomik, ndersa paguan porosine, gjate shkuarjes ose kthimit nga tualeti,
kur është e nevojshme per qellime të shëndetit dhe sigurise);
• Ne hapesiren e jashtuie te çdo lokali duhet te vendoset nje poster per te informuar
konsumatoret rreth numrit te siperfaqes Se lokalit dhe nunirit maksimal të personave që
lejohen të hyjne brenda. Rregulla: 4 persona ne 10 m2;
• Sherbin,i "dergese me porosi" lejohet te funksionojë edhe pas ores 22:30, pas pajies me
leje të veçantë nga sistemi EDI (ATK);
• Ne hotele, pas ores 22:30, shërbimi i pijeve dhe ushqimeve lejohet edhe në zonën e
percaktuar per ngrenie dhe pije, vetëm per musafirët e ketyre subjekteve, të cilet
verifikohen përmes listës që tregon personat qe qendrojne per fjetje dhe qe ofrohet nga
subjekti perkates.

8.

Modeli i operimit te Hotelerisë, Sektorit tC shitjes dhe Qendrave Tregtare

8.1 Kapaciteti I kufizuar
• Ashensorët të perdoren me kapacitete te limituar prej 30%.
• Te inkurajohet përdoriini i shkalleve.
• Te vendosen shenjat në dysheme rte vendet ku duhet te behën rradhet e pritjes p.sh.
(pagesat, hyrjet, garderoba etj).
• Ngarkesa e Qendrave tregtare te jete me Se shumti me 50% te kapacitetit.
• Distanca fizike per te pakten 2 metra kérkohet ne te gjitha hapesirat e brendshme.
• Ne hapesirat e brendshme me së shumti I person ne 8 m2 duke respektuar distancen 2
metra.

• Planifikoru dhe modifikoni o1ektin per të siguruar hapesire të mjaftueshme per stafin
dhe klientët të mbajnë distancën fizike.
• Përdorirni I pengesave per të ndare njerëzit nga njeri- tjetri, në pritore.
• Kryerja e punës të bëhet shpinë per shpine ose krah per krah (në vend se
balk per ballë)
kur eshtë e mundur.
• Modifikoru sherbimet duke ofruar shërbime on-line (shitja).
• Merrrn parasysh metodat alternative të shërbimit, inkurajohet të perdoren menu
njëpërdori.meshe ose me QR code.
• Anuloni aktivitete kur distanca ose masat të tjera te rekomanduara nuic
mund te zbatohen.
• Seminaret dhe takimet të organi.zohen sipas udhezuesit te vecante
me 50% të kapacitetit
funksional te hapesires, por Jo me shume se 30 persona. Një person juridik ose fizik
nuk
mund te rezervoj me shumë se nje hapesire ose orar brenda nje dite të vetme.
8.2 Konsiderata ndaj stafit
•

Nëse stall juaj dyshohet te kete COVID-19, personi duhet të izolohet pavaresisht nëse ka
simptoma apo Jo.
• Nese stall juaj ka qene i ekspozuar ndaj COVID-19, personi duhet të qëndojë ne shtepi
dhe të respektoje rekomandimet nga Ins tituti Kombetar i Shëndetësisë Publike të
Kosovës (IKShPK).
• Bizneset dhe vendet e punes duhet të bone përpjekje të arsyeshme per te siguruar qe
punonjesit e tyre mund të punojne ne menyre te sigurte.
• Kushdo qe mund të punoje nga shtepia duhet ta beje kete.
8.3 Ngritja e vetëdijes per shendetin publik
• Siguroni informatat per stafin dhe klientet (psh masat e shëndetit publik, pajisjet e
disponueshme) permes platformave te ndryshme të komuriikintit (psh.eeb, media, email,
eq.).
• Shkarkoni informacione dhe afishoni postera ne mjedise te dukshme per të promovuar
mesazhe si të qendroni të sigurte gjate pandemise COVID-19.
• Vendosni postera per faktet per COVID-19.
8.4 Komunjjdmj
• Informoni stafin dhe klientet rte lidhje me masat që merren per Vi mbrojtur ata nga
COVID-19 dhe sigurohuni që ata i kane kuptuar.
• Promovoni mesazhe se si te qendrom te sigurt gjate pandemise COVID-19.

9.

Plani i sigurise

Te gjitha bIzneseve dhe vendeve te punes u kerkohet te pergatism dhe të vene ne dispozicion nje
plan sigurie si nLs vijim:

•

Te pershknani masat/procedurat qe jane zbatuar ose dote zbatohen ne biznes, vend,
objekt ose institucion per të zvogeluar perhapjen e COVID-19.

• Të përfshini masat per ekzaminim/skrining, distancen fizike, maskat, pastrixnin dhe
dezinfektimin e siperfaqeve dhe objekteve dhe mbajtjen e pajisjeve personale
mbrojtëse personale (PPM).
• Shkruani me shkrim dhe vëni në dispozicion të cdo persorn per shqyrtim sipas
kërkesës.
• Postoni në nje vend te dukshëm per të tërhequr vëmendjen e atyre që punojnë ose
atyre që vizitojnë hapesirat e bizneseve.
• Caktoni një person kryesor qe do të jete pergjegjes per zhvilhimin dhe zbatimin e planit
të sigurise.
• Përdorni dokumentin per kontroll të përgatitur enkas per biznesin tuaj per te
zhvilluar planin e sigurise.
• Nëse jerü duke operuar aktualisht, tashmë do të kern kryer një vlerësim të rreziqeve
te paraqitura nga COVID-19 në vendin tuaj të punës. Ju perdorrii këtë dokument per
te identifikuar cdo përmiresim te metejshem qe duhet bërë. Ju duhet të rishikoni masat
që kern vendosur, per tu siguruar qe jane duke dhënë efekt ne parandalirnin e COVID
-19. Gjithashtu duhet të rishikoni ato nëse mund të mos jene me efektive ose nëse ka
ndryshime në vend te punes që mund të coje në rreziqe te reja.
• Ju duhet ti ndani rezultatet e vieresimit te rrezikut nga COVID-19 me puntoret tuaj.
Nëse ështe e mundur, duhet të merrni parasysh publikimin e rezultateve ne faqen tuaj
në internet (të gjithe punecThenesit me mbi 50 punëtore duhet ta bejne kete).
• Të gjitha bizneset duhet Vu demonstrojnë punëtoreve dhe klientëve te tyre se ata kane
vleresuar rrezikun nga COVID-19 dhe kane mare masat e duhura per ta përmiresuar
gjendjen. Bizneset duhet ta bejne kete duke shfaqur nje njoftim ne nje vend të shquar
ne biznesin e tyre dhe në faqen e internetit, nëse e kane nje te tulle.
10. Kërkesat specifike
• Përdorinu i maskave mbrojtëse nga ana e puntoreve te bizneseve.
• Duhet te jete I (nje) person ne 8m2
• Ne baze të rekomandiznit te OBSh-se 'COVID-19 Management in Hotels and other entities
of the accommodation sector, August 25th 2020', ne pjesen per 'Restaurants, breakfast and
dinining rooms and bars', vendosja e tavolinave në ambientet e mbyllura rekomandohet
te jete 4 katër) persona per 10 rn2. Siperfaqja liogaritet per zonen ku sherbehet ushqimi
dhe pijet
• Largesia në mes td karrikave të tavoilnave duhet te jete Im me kusht qe klientët te jene te
kthyer shpine per shpinë.
• Ne hyije te bizneseve te publikohet numri maksimal i lejuar I personave brenda
hapesirave ne kohë te njejte ne baze të m2
• Të bëhet dezinfektinti i rregullt rutinor i hapesirave.
• Vendosja e dezinfektuesve alkooli 60-70% së paku ne hyrje-daljet dhe ne cdo tavolinë.
• Vendosja e udhezuesve anti COVID -19 ne hyrje.
• Konsumimi I ushqimit dhe I pijeve në hapesirat e bizneseve, brendajashte vetëm nesejane
te ulur.
• Tualetet te kene te gjitba kushtet per mirembajtje higjienike te duarve te punetoreve dhe
klienteve.

•

Bizneset që kane ujëra rekreacional, bazene, spa, sauna e të ngjashme mund të perdoren
por me kufizime në kapacitete. Ne uje të sigurohet distanca prej së paku 1 meter mes
personave.
• Të rritet venti]jnij.
• Ne spa e sauna të arihen temperaturat prej 70°C.
• Praktikat e mira bigjienike qe perfshihen né perdorimin e shpeshtë te
ketyre
rekreacioneve duhet zbatuar.

