Coronavirus. Masat e reja parandaluese të azhurnuara në Dekretin e Kryeministrise
më 11 Mars 2020, te D K te 22 Marsit 2020 dhe urdherit rajonal.

OBJEKTIVI: TE SHMANGEN TUBIMET DHE TE KUFIZOHEN SA ME SHUME TE JETE
E MUNDUR LEVIZJET TE CILAT NUK JANE TE NEVOJSHME PER ARSYE PUNE,
SHENDETI DHE NEVOJE (p.sh. per te blere ushqime).

Masat janë të vlefshme deri më 3 Prill 2020

AKTIVITETET TREGTARE (BIZNESET E LAGJES)

GJATE FUND JAVES në bizneset e lagjes JANE TE LEJUARA vetëm aktivitetet e shitjes se
ushqimeve dhe te prodhimeve te nevojave thelbesore të renditura më poshtë, me kusht që te
lejohen vetëm aktivitetet e lartpërmendura dhe te garantojnë gjithmonë distancën e sigurisë
ndërmjet personave prej një metri:

Minimarketet dhe dyqane të tjera ushqimore jo të specializuara
Shitja me pakicë e produkteve të ngrira
Shitja me pakicë ne aktivitete jo te specializuara në kompjuterë, periferikë, e pajisjeve
telekomunikuese, elektronikë të përdorimit audio dhe video, pajisje shtëpiake
Shitja me pakice e ushqimit, pijeve dhe duhanit në dyqane të specializuara (kodet ateco:
47.2)
Shitja me pakicë e karburantit automobilistik me vetë-tërheqje në biznese të specializuara
Shitja me pakicë e pajisjeve informatike dhe telekomunikuese (TIK) në dyqane të
specializuara (kodi ateco: 47.4)
Tregtimi në detaje e veglave (ferramenta), bojrave, qelqit të sheshtë dhe materialit elektrik
dhe termoidraulik
Shitja me pakicë e pajisjeve higjenike e sanitare
Shitja me pakicë e artikujve për ndriçim
Shitja me pakicë e gazetave dhe revistave
Farmacite
Dyanet me bime mjeksore
Shitja me pakicë në dyqane të tjera të specializuara të barnave per te cilat nuk nevoitet
receta mjekësore
Shitja me pakicë e artikujve mjekësorë dhe ortopedikë në dyqane të specializuara
Shitja me pakicë e artikujve të profumerisë, produkte tualeti dhe per higjenën personale

Shitja me pakicë e kafshëve të vogla shtëpiake (përfshirë dhe produktet ushqimore për
kafshët shtëpiake)
Shitja me pakicë e materialit për optikën dhe fotografinë
Shitja me pakicë e karburantit për përdorim shtëpiak dhe për ngrohje
Shitja me pakicë e sapunëve, produkteve të pastrimit dhe të ngjashme
Shitja me pakicë e çdo lloj produkti të kryer nepermjet internetit
Shitja me pakicë e çdo lloj produkti të kryer per televizor
Shitja me pakicë e çdo lloj produkti të porositur me postë, radio, telefon
Shitja me pakicë me anë të makinave shitëse

Mbeten të HAPUR dyqanet e gazetave, te duhanit, farmacitë dhe parafarmacite (duke siguruar
distancën e sigurisë midie personave prej një metri). Në rastin e aktiviteteve të klubeve edhe me
shitje duhani, veprimtaria e klubit duhet të pezullohet dhe vetëm veprimtaria e shitjes se duhanit të
mbahet e hapur.
Mbeten te HAPUR dyqanet e cigareve elektronike dhe produkteve të lëngshme qe sherbejn per tu
pire. Shitja lejohet në qoftë se kryhet në dyqanet e zakonshëm te duhanit, si edhe nëse kryhet në
bizneset e lagjeve, përveç atyre të shitjes se duhanit, me kusht që këto te jenë dyqane të
specializuara në shitjen ekskluzive të cigareve elektronike dhe produkteve të lëngshme pirese.

AKTIVITETET TREGTARE (STRUKTURAT TREGTARE TE MESME E TE MEDHA DHE
BISNESET BRENDA QENDRAVE TREGTARE)
Gjate JAVES, si në strukturat tregtare të mesme dhe të medha, duke përfshirë qendrat tregtare,
janë të lejuara vetëm aktivitetet e shitjes se ushqimeve dhe te prodhimeve te nevojave
thelbesore të renditura më poshtë, me kusht që te lejohen vetëm aktivitetet e lartpërmendura
dhe te garantojnë gjithmonë distancën e sigurisë ndërmjet personave prej një metri:

Supermarket e medha
Supermarket
Dyqanet ushqimore me ulje cmimesh
Minimarketet dhe dyqane të tjera ushqimore jo të specializuara
Shitja me pakicë e produkteve të ngrira
Shitja me pakicë ne aktivitete jo te specializuara në kompjuterë, periferikë, e pajisjeve
telekomunikuese, elektronikë të përdorimit audio dhe video, pajisje shtëpiake
Shitja me pakice e ushqimit, pijeve dhe duhanit në dyqane të specializuara (kodet ateco:
47.2)
Shitja me pakicë e karburantit automobilistik me vetë-tërheqje në biznese të specializuara
Shitja me pakicë e pajisjeve informatike dhe telekomunikuese (ICT) në dyqane të
specializuara (kodi ateco: 47.4)

Tregtimi në detaje e veglave (ferramenta), bojrave, qelqit të sheshtë dhe materialit elektrik
dhe termoidraulik
Shitja me pakicë e pajisjeve higjenike e sanitare
Shitja me pakicë e artikujve për ndriçim
Shitja me pakicë e gazetave dhe revistave
Farmacite
Dyanet me bime mjeksore
Shitja me pakicë në dyqane të tjera të specializuara të barnave per te cilat nuk nevoitet
receta mjekësore
Shitja me pakicë e artikujve mjekësorë dhe ortopedikë në dyqane të specializuara
Shitja me pakicë e artikujve të profumerisë, produkte tualeti dhe per higjenën personale
Shitja me pakicë e kafshëve të vogla shtëpiake (përfshirë dhe produktet ushqimore për
kafshët shtëpiake)
Shitja me pakicë e materialit për optikën dhe fotografinë
Shitja me pakicë e karburantit për përdorim shtëpiak dhe për ngrohje
Shitja me pakicë e sapunëve, produkteve të pastrimit dhe të ngjashme
Shitja me pakicë e çdo lloj produkti të kryer nepermjet internetit
Shitja me pakicë e çdo lloj produkti të kryer per televizor
Shitja me pakicë e çdo lloj produkti të porositur me postë, radio, telefon
Shitja me pakicë me anë të makinave shitëse

Diten e shtune janë të mbyllura strukturat tregtare të mesme dhe të medha, si dhe dyqanet
brenda qendrave tregtare, me përjashtim të farmacive, parafarmacive dhe dyqaneve
ushqimore, me kusht që hyrja e personave të lejohet vetëm në aktivitetet e lartpërmendura.
Keshtuqe, supermarketet në qendrat tregtare mund të hapen gjatë fund javes vetëm për zonat e
shitjes së produkteve farmaceutike, parafarmaceutike dhe ushqimore. Cdo formë grumbullimi
njerzish është e ndaluar.
Diten e djele o dite feste, me përjashtim të dyqaneve te gazetave, farmacive, parafarmacive, janë
pezulluar të gjitha aktivitetet e shitjes me pakicë dhe shumicë, përfshirë shitjen e produkteve
ushqimore, si në bizneset e lagjes, ashtu edhe në struktura shitje të mesme dhe të mëdha,
përfshirë ato të qendrave tregtare ose të galerive tregtare.
TE GJITHA AKTIVITETET E TJERA TE SHITJES ME PAKICE JANE TE PEZULLUARA

TREGJET
Lane te Pezulluar të gjitha tregjet e zakonshme dhe të jashtëzakonshme, tregjet me produkte
ekskluzive, panairet, përfshirë tregjet me produkte ekskluzive për shitjen e prodhimeve ushqimore
dhe në përgjithësi, stendat e destinuara dhe të përdorura për shitjen e produkteve ushqimore.

AKTIVITETE SHPERNDARJEJE
Janë pezulluar aktivitetet e shërbimeve të restoranteve (përfshirë klubet, pabet, restorantet,
dyqanet e akulloreve, pasticerite). Duke mare si shembull dhe për të plotësuar listën e mësipërme
të veprimtarive të pezulluara, duhet të përfshihen edhe picerite, picerite pa vende per tu ulur,
dyqanet e shish kebabët, rosticerite, etj.

MBETEN TE LEJUARA :
- vetëm bizneset qe pergatisin ushqimet me ofrimin në shtëpi në përputhje me standardet e
higjenës dhe shëndetit, si për paketim ashtu edhe për transport
- veprimtaritë e mensave dhe furnizimi me ushqim të vazhdueshëm mbi baza kontraktuale, të
cilat garantojnë distancën e sigurisë ndermjet personave prej një metri.
- vemprimtarite e bizneseve te shperndarjes së ushqimit dhe pijeve të vendosura në zonat
- e shërbimit dhe karburantit qe ndodhen përgjatë rrugës dhe që mund të shesin vetëm
produkte të marra për tu konsumuar jashtë ambienteve;
- në spitale dhe aeroporte, me detyrimin për të siguruar në çdo rast respektimin e distancës
midis personave prej të paktën një metër

Janë të MBYLLURA aktivitetet e shperndarjes së ushqimit dhe pijeve, të vendosura brenda
stacioneve hekurudhore dhe liqenore, si dhe në zonat e shërbimit dhe karburantit, përveç siç u
përmend më lart;

BIZNESET PRIVATE TE SHRBIMIVE PER PERSONAT
Janë pezulluar aktivitetet që kane te bejne me shërbimet per personat (përfshirë parukerite,
berberë, estetist). MUND TE MBETEN HAPUR VETEM: lavanderite dhe pastrimi i artikujve tekstile
dhe peliceve, veprimtaritë e lavanderive industriale, lavanderite te tjera, pastertite, shërbime
funerale dhe aktivitete të ngjashme.

AKTIVITETET BANKARE, FINANCIARE, TE SIGURIMEVE DHE BUJQESORE
Janë të garantuara Shërbimet bankare, financiare dhe të sigurimeve, si dhe aktivitetet e sektorit
bujqësor, blegtoral dhe agro-ushqimor, përfshirë sistemet e furnizimit me mallra dhe sherbime, në
përputhje me rregullat higjenike e shendetesore.

AKTIVITETET PRODHUESE DHE AKTIVITETET PROFESIONALE
Pa cënuar dispozitat e Dekretit te Kryeministrise të datës 11.03.2020 për veprimtaritë
tregtare, janë të PEZULLUARA të gjitha aktivitetet e prodhimit industrial dhe tregtar, me
përjashtim të atyre që tregohen në Shtojcën 1 më poshtë, të cilat janë te LELUARA, dhe
përveç parashikimeve të më poshtme.

SHTOJZA 1
Kodi Ateco
01
03
05
06
09.0
10
11
13.96.20
13.94
13.95
14.12.00
16.24.20
17
18
19
20
21
22.1
22.2
23.19.10
26.6
27.1
28.3
28.93
28.95.00
28.96
32.50
32.99.1
32.99.4
33
35
36
37
38
39
42
43.2
45.2
45.3
45.4
46.2

Përshkrimi
kultivimi bujqësor dhe prodhimi i produkteve shtazore
peshkimi dhe kujtivimi ne uje
nxjerrja e qymyrit
nxjerrja e naftës së papërpunuar dhe gazit natyror
aktivitete të shërbimeve mbështetëse për nxjerrjen e naftës dhe gazit
natyror
industria ushqimore
industria e pijeve
prodhimi i artikujve të tjerë tekstil teknikë dhe industrialë
prodhimi i spangos, litarëve dhe rrjeta
prodhimi i pëlhurave jo të endura dhe artikuj prej këtyre materialeve (pa
përfshirë artikujt e veshjeve)
prodhimi i kemishave, uniformave dhe rroba të tjera pune
prodhimi i paketimeve prej druri
Prodhimi i letres
stampe dhe riprodhimin i aparateve te regjistruar
prodhimi i koksit dhe produkteve që rrjedhin nga rafinimi i naftës
prodhimi i kimikateve
prodhimi i produkteve bazë farmaceutike dhe përgatitjeve farmaceutike
prodhimi i artikujve të gomës
prodhimi i artikujve plastikë
prodhimi i qelqeve per laboratoret, për përdorim higjienik, për farmacitë
prodhimi i pajisjeve të rrezatimit, pajisjeve elektromjeksore dhe
elektroterapeutike
prodhimi i motorëve, gjeneratorëve, transformatorëve dhe pajisjeve për
shpërndarjen dhe kontrollin e energjisë elektrike
prodhimi i makinerive bujqësore dhe pyjore
prodhimi i makinave për industrinë e ushqimit, pijeve dhe duhanit (përfshirë
pjesë dhe aksesorë)
prodhimi i makinave për industrinë e letrës dhe kartonit (përfshirë pjesë dhe
aksesorë)
prodhimi i makinerive për industrinë e plastikës dhe gomës (përfshirë pjesë
dhe aksesorë)
prodhimi i instrumenteve dhe furnizimeve mjekësore dhe dentare
prodhimi i veshjeve dhe pajisjeve mbrojtëse të sigurisë
prodhimi i arkivoleve për varrimi
riparimi, mirëmbajtja dhe instalimi i makinave dhe pajisjeve
furnizim me energji elektrike, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar
grumbullimi, trajtimi dhe furnizimi me ujë
menaxhimi i kanalizimeve
aktivitete për grumbullimin, trajtimin dhe eleminimimin e mbeturinave;
rikuperimi i materialeve
Aktivitete reabilitimi dhe shërbimet e tjera të administrimit të mbeturinave
inxhinieri civile
instalimi i impianteve elektrike, hidraulike dhe punëve të tjera të ndërtimit
dhe instalimit
mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve
tregtia e pjesëve dhe pajisjeve të automjeteve
vetëm për mirëmbajtjen dhe riparimin e motoçikletave dhe tregtinë me pjesë
dhe aksesore
tregetia me shumicë e lëndëve të para bujqësore dhe kafshëve të gjalla

46.3
46.46
46.49.2
46.61

tregetia me shumicë e ushqimit, pijeve dhe produkteve të duhanit "
tregetia me shumicë të produkteve farmaceutike
tregetia me shumicë e librave, revistave dhe gazetave
tregetia me shumicë e makinerive, pajisjeve, makina, aksesorëve,
furnizimeve dhe mjeteve bujqësore, përfshirë traktorët
46.69.19
tregetia me shumicë e automjeteve dhe pajisjeve të tjera të transportit
46.69.91
tregetia me me shumicë e instrumenteve dhe pajisjeve shkencore
46.69.94
tregetia me shumicë e artikujve të parandalimit të zjarrit dhe aksidenteve
46.71
Shitje me shumicë e produkteve të naftës dhe lubrifikantëve të automjeteve,
karburantit për ngrohje
49
transport tokësor dhe transporti nepermjet tubacioneve
50
transport detar dhe per rrugë ujore
51
transporti ajror
52
aktivitete magazinimi e ndihmëse për transportet
53
shërbime postale dhe aktivitete ndërlidhëse
55.1
hotele dhe struktura të ngjashme
j (nga 58 në shërbime informacioni dhe komunikimi
63)
K (64 deri 66) aktivitete financiare dhe të sigurimit
69
veprimtari ligjore dhe kontabël
70
aktivitete të menaxhimit të biznesit dhe konsulence të administrimit
71
aktivitete të studiove të arkitekturës dhe inxhinierisë; te testuara per analiza
teknike
72
hulumtim shkencor dhe zhvillim
74
Aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike "
75
shërbime veterinare
80.l
shërbime të sigurisë private
80.2
shërbime që lidhen me sistemet e mbikëqyrjes
81.2
aktivitete pastrimi dhe disinfektimi
82.20.00
aktivitetet e call-center
82.92
aktivitete paketimi për palët e treta
82.99.2
agjensitë e shpërndarjes së librave, gazetave dhe revistave"
84
administratë publike dhe mbrojtje; sigurimi shoqëror i detyrueshëm
85
arsimi
86
ndihma shëndetësor
87
shërbime të punës sociale residenciale
88
pune sociale jo residenciale
94
aktivitete të organizatave ekonomike, te punëdhënësve dhe profesionistëve
95.11.00
riparimi dhe mirëmbajtja e kompjuterave dhe periferikëve
95.12.01
riparimi dhe mirëmbajtja e telefonave fiks dhe celular
95.12.09
riparimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve të tjera të komunikimit
95.22.01
Riparime te pajisje shtëpiake dhe sende shtëpiake
97
aktivitete te familjeve dhe bashkjetues si punëdhënës për personelin qe
punon per nje familje

Aktivitetet e prodhimit që do të pezullohen, gjithesesi mund të vazhdojnë nëse organizohen në
mënyrë në distance ose ne smart working.
Mbeten gjithesesi të lejuara
- aktivitetet që ofrojnë shërbime publike të nevojshme, si dhe shërbime thelbësore, sipas ligjit te 12
qershorit 1990, nr. 146.
- aktivitetet që janë funksionale për të siguruar vazhdimësinë e sistemit të furnizimit të aktiviteteve
të përmendura në Shtojcën 1, si dhe shërbimet publike të nevojshme dhe shërbimet thelbësore të
përmendura në paragrafin e mëparshëm, pas komunikimit me Prefektin e krahinës ku ndodhet
aktiviteti prodhues .
- aktivitetet e prodhimit, transportit, tregtimit dhe shpërndarjes se barnave, teknologjisë
shëndetësore dhe pajisjeve mjekësore-kirurgjike, si dhe produkteve bujqësore dhe ushqimore.
Mbetet gjithashtu i lejuar cdo aktivitet që është funksional për te perballuar urgjencën.
- aktivitetet e impianteve me cikel të vazhdueshëm prodhimi, pas komunikimit me Prefektin e
krahines ku ndodhet aktiviteti prodhues, ndërprerja e te cilit shkakton dëme serioze vete impiantit
ose rrezikon aksidente.
- veprimtaritë e industrisë së hapësirës ajrore dhe te mbrojtjes, si dhe aktivitete të tjera me rëndësi
strategjike për ekonominë kombëtare, duke iu nënshtruar autorizimit nga Prefekti i krahinës ku
ndodhen aktivitetet e prodhimit.

LEJOHEN Aktivitetet profesionale, përveç siç parashikohet më posht

Në lidhje me aktivitetet e prodhimit dhe aktivitetet profesionale rekomandohet :

1. aktivizimi dhe përdorimi maksimal, nga ndërmarrjet, i metodave të smart working për aktivitetet
që mund të kryhen në shtëpi ose nga distanca;
2. inkurajohen lejet e zakonshme dhe lejet te posacme për punonjësit, si dhe instrumentat e tjera
të parashikuara nga ligji;
3. pezullimi i aktiviteteve te departamenteve të ndërmarrjeve qe nuk jane të domosdoshme për
prodhim;
4. miratimi i protokolleve të sigurisë kundër-infektimit dhe, kur nuk është e mundur të respektohet
distanca midis personave prej një metri si masa kryesore e kontrollit, adoptimi i mjeteve individuale
të mbrojtjes;
5. inkurajimi i operacioneve te disinfektimit të vendit e punës, duke përfshirë përdorimin e formave
të rrjeteve të sigurimeve shoqërore për këtë qëllim;
6. vetëm për aktivitetet e prodhimit, rekomandohet gjithashtu që të kufizohen sa më shumë që të
jetë e mundur lëvizjet brenda ambienteve dhe hyrja në hapesirat e perbashketa te behet me kuota;

Duke iu referuar shembujve të treguar në faqet web institucionale të qeverisë, me kusht që kontakti
me klientët të jetë i kufizuar, si dhe të merren masat e nevojshme shëndetësore (pajtueshmëria me
distancën e sigurisë midis personave të paktën prej një metër, përdorimi i dorezave dhe maskave
shëndetësore mbrojtëse) dhe aty ku është e mundur janë të lejuara veprimtari shitjeje me
korispondence dhe në internet të pjesëve kembimi dhe aksesorëve:
- riparimi dhe mirëmbajtja e automjeteve dhe motoçikletave (oficinat mekanike, karrocerite,
riparimi dhe zëvendësimi i gomave)
- aktivitete që lidhen me lejimin e veprimtarive të mirëmbajtjes dhe riparimit, siç janë shitja
me shumicë dhe pakicë e pjesëve të këmbimit dhe aksesorëve

STRUKTURA AKOMODIMI
Objektet e akomodimit (hotele, agroturizëm, fshatra turistikë, kampe, B&B) mund të qëndrojnë të
HAPUR dhe brenda tyre, shërbimi i restorantit lejohet vetëm për klientët që qëndrojnë atje.

LOJRAT / BASTET
Parashihet të vazhdohet per gjithe periudhen e gjendjes se jashtëzakonshme dhe deri në urdhrin e
revokimit:
a. pezullimi me efekte te menjëhershm të lojës qe kryhet me pajisje elektronike të tipit
"makina slot" të vendosura brenda bizneseve;
b. pezullimi i permbledhjes së lojërave të përshkruara më poshtë tek " dyqanet e duhanit" dhe
biznese te tjera, për të cilat nuk ka asnjë detyrim për tu mbyllur, ne datat e mëposhtme:
- «SuperEnalotto», «Superstar», «Sivincetutto» «SuperEnalotto», «Lotto Tradicionale»: pas fundit
te garave të të Shtunës 21 Mars 2020; pezullimi për këto lojëra shtrihet në metodën e mbledhjes
në internet, si dhe në aktivitetet pasuese të ekstraktimit, në mënyrë që të kufizojë më tej lëvizjen
dhe kontaktin e subjekteve, prania e të cilëve do të ishte e nevojshme për kryerjen e duhur të
aktiviteteve të lartpërmendura;
- «Eurojackpot» pezullimi për këtë lojë shtrihet në mënyrën e mbledhjes në internet dhe ka efekt të
menjëhershëm;
c. bastet që nënkuptojnë vërtetimin nga stafi i Agjencisë: nga 22 Mars 2020.

