
1 

 

Bulet in i  
Asociacioni i Komunave të Kosovës 

Publikim mujor dedikuar vetëm betejës kundër pandemisë Covid-19              Nr. 1 •  Nëntor - Dhjetor 2020  

KRYETARËT PRO     

MASAVE TË REJA, 

KRAHAS KUJDESIT  

PËR SHËNDETIN E 

QYTETARËVE TË     

MOS DËMTOJMË 

EKONOMINË  

Ky Bule%n është pjesë e projek%t me UNFPA përmes 

programit të Ambasadës Britaneze.  

Pikëpamjet e paraqitura në këtë publikim nuk shprehin 

domosdoshmërisht edhe pikëpamjet e tyre. 
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KOLEGJIUMI I SHËNDETËSISË DISKUTON SHQETËSIMET PËR SITUATËN 

ME COVID-19, DHE PËRBALLIMIN E GJENDJES AKTUALE NË KOMUNA 
 

Nën organizimin e Asociacionit të Komunave të Kosovës, Kolegjiumi i Shëndetësisë dhe Mirëqenies So-

ciale diskutoi lidhur me shqetësimet për situatën me Covid-19, dhe përballimin e gjendjes gjatë anga-

zhimit në teren dhe problema%kat e hasura në lu8imin e pandemisë Covid-19. Ky takim ishte nën 

mbështetje të programit të Ambasadës Britaneze përmes projek%t me UNFPA në koordinimin e ak-

%viteteve mes dy niveleve të qeverisjes në betejën ins%tucionale kundër pandemisë Covid-19. 

Me këtë rast Kryesuesi i Kolegjiumit 

të Shëndetësisë z. Bujar Gashi infor-

moi të pranishmit sa i përket disku*-

meve në adresimin e shqetësimeve 

dhe kërkesave të Komunave me Min-

istrinë e Shëndetësisë me qëllim të 

koordinimit më të mirë me nivelin 

qendror për vendimet dhe masat e 

ndërmarra në menaxhimin e pan-

demisë. Sa i përket bashkëpunimit 

kemi arritur një sensibilizim dhe 

mesazh të qartë për ins*tucionet më 

të larta, gjatë takimeve të rregullta të 

grupeve punuese ajo mbetet hallka 

kryesore gjatë këshillimit dhe 

ndërmarrjes së masave dhe vendi-

meve në lidhje me masat paran-

daluese qe do të merren në të 

ardhmen. 

Përkundër sfidave në të cilat kanë 

kaluar Komunat duke qenë në vijë të 

parë në ofrimin e shërbimeve dhe 

menaxhimin në këtë situatë pan-

demie, Drejtoritë Komunale të 

Shëndetësisë janë përballur me 

vësh*rësi të shumta në përmbushjen 

e kërkesave dhe ofrimin e shërbi-

meve shëndetësore në mbrojtje nga 

COVID-19. 

Për shkak të rritjes së numrit të in-

fektuarve me Covid-19, Komunat po 

ballafaqohen me kërkesat e va-

zhdueshme të qytetarëve në ofrimin 

e shërbimeve për marrjen e terapisë 

parenterale tek Qendrat Kryesore të 

Mjekësisë Familjare (QKMF). Njëra 

ndër problema*kat e provuara ishte 

ajo e dhënies së terapisë nga mjekët 

privat të cilat japin një terapi të cak-

tuar e cila nuk ofrohet në ins*tucio-

net shëndetësore publike. Një gjë e 

*llë po shkakton pakënaqësi tek 

qytetarët sa i përket ofrimit të këtyre 

shërbimeve në qendrat mjekësorë 

komunale. Andaj kërkesë e veçantë 

ishte edhe përcak*mi i qartë përmes 

udhëzuesve nga Ministrisë e 

Shëndetësisë në qartësimin deh 

vlerësimin e terapisë e cila duhet të 

jepet për pacientë me Covid-19. 

Nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë 

znj. Albana Morina, sqaroi se jemi në 

një proces të audi*t nga MSH-ja, e 

cila do të dokumentojë ofrimin dhe 

vlerësimin e këtyre shërbimeve. 

Plotësimi i vazhdueshëm i saj nga 

Drejtoritë Komunale të Shëndetësisë, 

do të përcjell të dhënat dhe informa-

tat nga tereni, në përcak*min e 

masave se si duhet të veprohet në 

mënyrë që të tejkalohet kjo gjendje 

nga iden*fikimi i rasteve deri tek tra-

j*mi dhe ofrimi i shërbimeve të 

duhura mjekësorë. 

Njëra ndër problema*kat e shfaqura 

ishte mungesa e stafit ne kuadër të 

specializimit të tyre edhe ajo e mung-

esës së oksigjenit në ins*tucionet 

shëndetësore, andaj një shqetësim i 

*llë duhet të adresohet dhe të mer-

ret seriozisht nga Ministria e 

Shëndetësisë. 

Ndërsa lidhur me bashkërendimin e 

ak*viteteve me partnerë të 

ndryshëm, nga AKK-ja, z. Gani Ber-

isha informoi për bashkëpunimin me 

programin me UNPFA, i cili ka për 

qëllim koordinimin e takimeve të Ko-

legjiumit të Shëndetësisë me Minis-

trisë së Shëndetësisë, sa i përket 

disku*meve në vlerësimin e gjendjes 

aktuale dhe masat të cilat duhet të 

ndërmerren në Komunat e Kosovës, 

në situatën e krijuar me Covid-19. 
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flash lajme 
AKK në bashkëpunim me 

"Organizatën për Fëmijë pa 

Kujdes Prindëror - (OFAP)", 

mbaj* një takim të përbashkët 

në pla=ormën elektronike me 

pjesëmarrjen e Drejtorëve 

Komunal të Shëndetësisë dhe 

Mirëqenies Sociale. Lidhur me 

shqetësimet në lidhje me 

numrin në rritje të personave 

të prekur nga Covid-19, tes*mi 

mbetet mënyra më efek*ve 

për të iden*fikuar raste të reja 

dhe për të marrë masa për të 

parandaluar përhapjen e 

mëtejshme. Kryetari i 

Kolegjiumit të Shëndetësisë 

dhe Mirëqenies Sociale 

informoi në lidhje me 

bisedimet e vazhdueshme me 

përfaqësuesit e Ambasadës 

Amerikane, në ofrimin e tes*t 

të tamponit të shpejtë, si një 

mënyrë tes*mi te shpejt dhe 

në masë, veçanërisht për 

shkollat dhe ins*tucionet 

publike. 

Fillon shpërndarja e vaksinave të gripit 
sezonal nëpër komunat e Kosovës 
Ministria e Shëndetësisë 

dhe Ins*tu* Kombëtar i 

Shëndetësisë Publike i in-

formojnë qytetarët e Re-

publikës së Kosovës se 

vaksinat e të gripit sezon-

al, të siguruara nga MSh 

në funksion të             

parandalimit të gripit se-

zonal kanë arritur në Koso-

vë dhe do të imunizohen 

grupet më të rrezikuara të popullatës në shte*n tonë. 

Që nga mëngjesi i sotëm, ekipet e Qendrave Kryesore të Mjekësisë 

Familjare të komunave të Kosovës, sipas @esës që u është bërë një ditë 

më parë nga MSh dhe IKSHKP, kanë filluar furnizimin me vaksina, me 

të cilat Njësitë e tyre të vaksinimit do t'i vaksinojnë qytetarët në ditët 

në vijim.   

Vaksinat kundër gripit sezonal, të cilat do të përdoren sivjet, sipas 

rekomandimeve të bëra nga OBSh, do të jenë katër shtamëshe dhe si 

të *lla e rrisin fuqinë mbrojtëse ndaj virusëve më agresivë në qarkullim 

të gripit sezonal. 

Ins*tu* Kombëtar i Shëndetësisë Publike i siguron qytetarët se po e 

monitoron me kujdes situatën epidemiologjike në vend dhe ka rritur 

vigjilencën për t’u përballur me raste të Gripit sezonal. 
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Këshilli i Kryetarëve mbaj% takim 

virtual me Ministri e 

Shëndetësisë z.Armend Zemaj 

për të debatuar lidhur me situ-

atën me pandeminë Covid19. 

Në takim ishin të pranishëm Kry-

etarët e Komunave, Ministri i 

Shëndetësisë z.Armend Zemaj 

dhe Drejtori i Ins%tu%t Kombëtar 

të Shëndetësisë Publike (IKSHP) 

z.Naser Ramadani. 

 

Në hapje të takimit nga ana e Krye-

tarit të Asociacionit të Komunave të 

Kosovës (AKK) z.Imri Ahme*, në emër 

të Kryetarëve i dëshiroj shërim të 

shpejtë e të lehtë Kryetarit të 

Komunës së Malishevës që është in-

fektuar me virusin Covid19 si dhe të 

gjithë të infektuarve tjerë. 

Kryetari i AKK-së z.Imri Ahme* në 

vazhdim tha se ky takim në këtë for-

mat vjen pas masave që janë 

ndërmarrë dhe atyre që priten të 

ndërmerren në betejën e përbashkët 

An*Covid-19. Ai kërkoi harmonizim 

edhe në të ardhmen për gjitha vepri-

met mes ins*tucioneve qendrore dhe 

lokale, sepse javën që shkoj kryetarët 

janë vënë në dijeni pak vonë. Krye-

tarët kanë disa shqetësime për masat 

që kanë implikime në punët e 

përditshme të komunave publike por 

edhe impak* tek bizneset në komu-

na. Andaj çdo vendim që merret të 

njo@ohen kryetarët në afa* op*mal 

që mos të ketë problem në imple-

men*m të masave të reja. 

Në adresimin e *j para Kryetarëve të 

Komunave Ministri i Shëndetësisë 

z.Armend Zemaj pasi falënderoj krye-

tarët e komunave për bashkëpunimin 

e deritashëm tha se masat e deritan-

ishme nuk ishin të favorshme meqë 

infeksioni po shtrihet në nivel vendi. 

Ne si Ministri e Shëndetësisë kemi 

vepruar në bazë të rekomandimeve 

të IKSHP dhe të grupit të ekspertëve 

duke qenë të vetëdijshëm për an-

kesat e sektorëve të ndryshëm, por 

shënde* i popullatës të jetë primar. E 

gjitha këto janë bërë në bazë të ligjit 

kundër pandemisë, ku kemi veprimet 

kuadër të qeverisë dhe vendimet 

operacionale të Ministrit të 

Shëndetësisë. Kategorizimi i komu-

nave është bërë në bazë të prak-

*kave në shtetet evropiane.  

Ministri Zemaj paraqi* problemet 

dhe sfidat me numrin e rasteve 

spitalore në rritje si edhe sistemi i 

stërngarkuar në QKUK dhe qendrat 

rajonale spitalore. 

Në anën tjetër Kryetarët e Komunave 

në disku*met e tyre kanë paraqitur 

para ministrit sfidat dhe problemet 

me të cilat po përballen komunat në 

menaxhimin e kësaj situate pan-

demike. Ndër këto probleme vlen të 

ceket problemi me vonesat e re-

zultateve të tes*meve, rreziku për 

mungesën e oksigjenit në spitalet 

rajonale, problemet e ekonomisë dhe 

biznesit me masat mbyllëse, kufizimi i 

kryerjes së punëve publike në komu-

na, mungesa e kapaciteteve 

shëndetësore meqë një numër nga 

komuna janë dërguar në pikat kufi-

tare dhe aeroport, përga*tjet për 

kartelën sociale në prag të dimrit, 

përqindja e tes*meve dhe të të in-

fektuarve nuk dallon shumë mes 

komunave etj.  

Ndërsa Drejtori i IKSHP-së z.Naser 

Ramadani vlerësoi se rritja e numrit 

të të infektuarëve ka sjell një situiatë 

të ndjeshme në këtë kohë, dhe në 

bazë të kësaj duhet të veprojmë së 

bashku si ins*tucione. Ai shtoi se ja-

në të vetëdijshëm për problemet në 

ekonomi por shënde* është i palloga-

ritshëm si dhe të kemi shumë kujdes 

e të ruajmë sistemi shëndetësor nga 

kollapsimi i mundshëm nga stërn-

garkesat. 

 

KRYETARËT PËRKRAHIN MASAT E REJA, KRAHAS KUJDESIT PËR 

SHËNDETIN E QYTETARËVE TË MOS DËMTOJMË EKONOMINË  
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flash lajme 
U organizua një takim 

koordinues në Ministrinë e 

Shëndetësisë në lidhje me 

angazhimet në intensifikimin e 

punëve në zba*min e masave 

An*-Covid-19. Në takim morën 

pjesë Ministri i Shëndetësisë, 

Drejtori Ekzeku*v i AKK-së, 

Kryeinspektori i Treg*së, 

Kryeinspektori i Farmaceu*kës, 

Kryetari i Kolegjiumit të 

Inspek*meve Komunale të 

Kosovës dhe përfaqësues nga 

Agjencia e Ushqimit dhe 

Veterinës së Kosovës (AVUK). 

Në këtë takim u vlerësua se 

inspek*met do të koordinohen 

me policinë, inspektorët 

komunal, si dhe inspektorët e 

AVUK-së dhe brenda kë*j 

zo*mi, do të ketë inspek*me 

në ins*tucione të të gjitha 

niveleve. 

NDRYSHIMET NË KATEGORIZIMIN E KOMUNAVE 
 

20 nëntor 2020 
 

Në zonën e kuqe bëjnë pjesë komunat me rrezik të lartë apo komunat 

me mbi 151 të infektuar në 100.000 banorë brenda javës. 

Në këtë zonë janë 18 komuna: Prish*na, Fushë-Kosova, Gjilani, Obiliqi, 

Gjakova, Sh*mja, Podujeva, Peja, Ferizaj, Mitrovica e Jugut, Vushtrria, 

Lipjani, Vi*a, Zveçani, Leposaviqi, Zubin Potoku, Mitrovica e Veriut dhe 

Kamenica. 

 

Në zonën e verdhë bëjnë pjesë komunat me rrezik të mesëm, apo 

komunat prej 76 deri në 150 të infektuar në 100.000 banorë brenda 

javës. 

Në këtë zona janë 14 komuna: Prizreni, Klina, Deçani, Drenasi, Mali-

shevë, Suhareka, Novobërda, Graçanica, Ranillugu, Parteshi, Kaçaniku, 

Klloko*, Rahoveci dhe Skenderaj. 

 

Në zonën e gjelbër bëjnë pjesë komunat me rrezik të ulët apo komunat 

prej 1 deri në 75 të infektuar në 100.000 banorë brenda javës. 

Në këtë zonë bëjnë pjesë 6 komuna: Mamusha, Dragashi, Shtërpca, Ju-

niku, Istogu dhe Hani i Elezit. 
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NDRYSHIMET NË KATEGORIZIMIN E KOMUNAVE  
 
27 nëntor 2020 
 

Në zonën e kuqe bëjnë pjesë komunat me rrezik të lartë apo komunat me mbi 151 të infektuar në 

100.000 banorë brenda javës. 

Në këtë zonë janë 21 komuna: Prish*na, Fushë-Kosova, Gjilani, Obiliqi, Gjakova, Sh*mja, Podujeva, Peja, 

Ferizaj, Mitrovica e Jugut,  Mitrovica e Veriut, Vushtrria, Lipjani, Vi*a, Zveçani, Leposaviqi, Zubin Potoku, 

Kamenica, Skenderaj, Kllokot dhe Graçanica 

 

Në zonën e verdhë bëjnë pjesë komunat me rrezik të mesëm, apo komunat prej 76 deri në 150 të in-

fektuar në 100.000 banorë brenda javës. 

Në këtë zona janë 15 komuna: Prizreni, Klina, Deçani, Drenasi, Malishevë, Suhareka, Shtërpca, Ranillugu, 

Parteshi, Kaçaniku, Rahoveci, Junik, Istrogu, Mamusha dhe Hani I Elezit. 

 

Në zonën e gjelbër bëjnë pjesë komunat me rrezik të ulët apo komunat prej 1 deri në 75 të infektuar në 

100.000 banorë brenda javës. 

Në këtë zonë bëjnë pjesë 2 komuna: Dragashi dhe Novobërda 



9  

flash lajme 
Përmes organizimit të AKK-së, 

Kolegjiumi për Zhvillim 

Ekonomik Lokal dhe Bujqësi 

mbaj* një takim të përbashkët 

me Z. Agim Nuha - Kryeshefi 

Ekzeku*v / Agjencia e 

Zhvillimit Bujqësor (ADA). 

Qëllimi i kë*j takimi ishte 

disku*mi i progresit dhe 

zhvillimit të procesit të 

aplikimit për grante dhe 

subvencione në komuna për të 

mbështetur dhe zhvilluar 

prodhuesit vendorë në fusha 

të ndryshme. Duke marrë 

parasysh situatën e krijuar si 

rezultat i situatës pandemike, 

përmes kërkesës së 

mëparshme të AKK-së drejtuar 

Ministrisë së Bujqësisë, u arrit 

një marrëveshje për zgjatjen e 

afa*t të aplikimit në mënyrë 

që komunat të lehtësojnë 

funksionimin në kushtet e 

krijuara nga Covid -19. 

Puna vazhdon pa ndërprerë! 

Mbani maska, mbroni të afërmit tuaj!  

Mbani distancën! 

Në punë maskat janë obliga%ve! 

Virusi është gjithandej! 

Ins%tu% Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës 



10  

 



11 

 

 

 

 

flash lajme 
Kolegjiumi për Arsim nder 

vepron me Fakulte*n e 

Edukimit të Universite*t të 

Prish*nës (UP), në zba*min e 

punës prak*ke për studentët e 

rinj. Përballë gjendjes së 

pandemisë Covid-19, Fakulte* i 

Edukimit në Universite*n e 

Prish*nës kërkoi ndihmën dhe 

bashkëpunimin e Drejtorëve 

Komunal të Arsimit për 

zba*min e prak*kës së 

studentëve të Fakulte*t të 

Edukimit të Universite*t të 

Prish*nës . Përmes 

ndërveprimit të ak*viteteve, u 

arrit një marrëveshje midis 

palëve, duke përfshirë 

Ministrinë e Arsimit dhe 

Shkencës (MASH), që 

studentët të shpërndahen në 

vendbanimet e tyre përkatëse 

për të ndihmuar cilësinë e 

punës në shkolla për shkak të 

Pandemisë Covid-19.   

NDRYSHIMET NË KATEGORIZIMIN E KOMUNAVE 
 

04 dhjetor 2020  
 
Në zonën e kuqe janë 21 komuna: Prish*na, Fushë -Kosova, Graçani-

ca, Gjakova, Zveqani, Zubin Potoku, Obiliqi, Mitrovica e Jugut, Mitrovi-

ca e Veriut, Leposaviqi, Lipjani, Kamenica, Drenasi, Klloko*, Vi*a, 

Podujeva, Peja, Vushtrri, Sh*me, Ferizaj, Gjilan. 

 

Në zonën e verdhë janë 10 komuna: Suhareka, Shterpca, Klina, Hani i 

Elezit, Skënderaj, Istogu, Parteshi, Rahoveci, Prizreni dhe Ranilluga. 

 

Në zonën e gjelbër janë 7 komuna: Malisheva, Deçani, Novo-Berda, 

Kaçanik, Junik, Dragash dhe Mamushë. 

 
Shpjegim: 

Zona e kuqe:  Mbi 150 të infektuar brenda javës në 100.000 banorë / 

(Kufizimi i lëvizjes nga ora 19:00-05:00) 

Zona e verdhë: 70-150 të infektuar brenda javës në 100.000 banorë / 

(Kufizimi i lëvizjes nga ora 18:00-05:00) 

 Zona e gjelbër: Deri në 70 të infektuar brenda javës në 100. 000 bano-

rë / (Kufizimi i lëvizjes nga ora 20:00-05:00) 
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flash lajme 
Drejtori Ekzeku*v i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Z. Sazan Ibrahimi u takua me Z. Armend Zemaj, 

Ministër i Shëndetësisë (MSH), me ç ‘rast u diskutua për kërkesat e Kolegjiumit te Shëndetësise brenda 

AKK-së, në lidhje me kompensimet shtesë te pages bazë për personelin e ins*tucioneve shëndetësore 

publike që janë në listën e pagave dhe janë të angazhuar në betejë kundër pandemisë COVID-19.  

Ministria e Shëendetësisë SH premtoi se të gjitha kërkesat e komunave do t'i drejtohen Qeverisë së 

Republikës së Kosovës dhe tha se ai do të jetë një nga mbështetësit më të fortë që këto çështje të 

zgjidhen sa më shpejt që të jetë e mundur. 
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N ë takim ishin të pranishëm 

Kryetarët e Komunave, 

Zëvendës-Kryeministrin z.Besnik 

Tahiri, Ministri i Shëndetësisë 

z.Armend Zemaj, Drejtori i Ins%-

tu%t Kombëtar të Shëndetësisë 

Publike (IKSHP) z.Naser Ramada-

ni dhe Drejtori i Qendrës Spital-

ore Universitare të Kosovës 

(QSUK) z.Valbon Krasniqi. 

Në hapje të takimit z.Sazan Ibrahimi 

Drejtor Ekzeku*v i Asociacionit të 

Komunave të Kosovës falënderoi 

pjesëmarrësit për takim dhe 

ga*shmërinë për të bashkëpunuar 

mes ins*tucioneve tona në betejën 

an* Covid-19. 

ZëvendësKryeministri z.Besnik Tahiri 

tha se edhe pse kemi një 

përmirësim të situatës duhet të jemi 

shumë të kujdesshëm edhe në 

vlerësim por edhe në dhe zba*m te 

masave. Qeveria e Kosovës po mon-

itorin situatën dhe jemi në gjendje 

ga*shmërie për masat dhe hapa në 

të ardhmen.  

Ndërsa në adresimin e *j para Krye-

tarëve të Komunave Ministri i 

Shëndetësisë z.Armend Zemaj pasi 

falënderoj kryetarët e komunave 

për bashkëpunimin e deritashëm 

tha se masat e ndërmarra deri më 

tani kanë dhënë efek*n e vetë. Dy 

javët e fundit kemi stagnim të rritjes 

dhe përhapjes të të infektuarave. 

Përveç masave në këtë drej*m ka 

ndikuar edhe puna dhe  

Kontrollet e ins*tucioneve tona që 

nga policia, inspektoratet dhe in-

s*tucionet tjera përgjegjëse.  

Ndryshe këto masa do të vazhdojnë 

edhe më tutje. Aktualisht 15 komu-

na janë në zonën e kuqe, 9 komuna 

në zonën e verdhë derisa komunat 

tjera janë në zonën e gjelbër. 

Përkundër kësaj na duhet angazhim 

tutje sidomos në mbikëqyrje të 

masave dhe me vazhduar bash-

këpunimi i shkëlqyer mes Qeverisë 

dhe Komunat të Kosovës. 

Për festat e fund vi*t do të jeni të 

informuar me kohë për hapat tonë 

të përbashkët duke vlerësuar situ-

atën në detaje. Përfundimisht në 

raport me shtetet e rajonit dhe ato 

evropiane nuk qëndrojmë keq meqë 

në shumicën e tyre ka rritje të num-

rave të të infektuarve derisa edhe 

ka paralajmërime për mbyllje totale 

sidomos për festat e fund vi*t. 

Ndërsa Kryetarët e Komunave në 

adresimet e tyre lidhur me anga-

zhimet në betejën An* Covid-19 

elaboruan për respek*min e 

masave, sfidat që kanë dhe dolën 

me propozime për çështjet të 

ndryshme në këtë betejë të për-

bashkët. 

Në këtë takim para Kryetarëve të 

Komunave raportuan edhe z.Valbon 

Krasniqi – Drejtor i Qendrës Spital-

ore Universitare të Kosovës dhe 

Drejtori i Ins*tu*t Kombëtar të 

Shëndetësisë Publike (IKSHP) 

z.Naser Ramadani. 

 

KRYETARËT E KOMUNAVE DHE QEVERIA:  

RESPEKTIM DHE VAZHDIM TË MASAVE ANTI COVID-19  

Këshilli i Kryetarëve, në kuadër të koordinimit ndër ins%tucional, mbaj% takimin virtual 

me Qeverinë e Kosovës dhe përfaqësuesit e ins%tucioneve shëndetësore të Kosovës për 

të diskutuar lidhur me situatën aktuale me pandeminë Covid-19. 
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flash lajme 
Asociacioni i Komunave të 

Kosovës (AKK) po vazhdon të 

zhvillojë ak*vitete të rregullta 

në bashkëpunim dhe 

mbështetje të Kryesuesve të 

Kolegjiumeve. Një nga 

shqetësimet kryesore mbetet 

iden*fikimi i vësh*rësive të 

hasura nga komunat gjatë 

përhapjes së pandemisë COVID

-19, masat e marra nga këto të 

fundit për të menaxhuar këtë 

situatë, bashkëpunimi me 

nivelin qendror dhe AKK-në, si 

dhe nevojat urgjente të 

komunave për të kapërcyer 

pasojat socio-ekonomike të 

përhapjes së pandemisë COVID

-19.  

NDRYSHIMET NË KATEGORIZIMIN E KOMUNAVE 
 
18 dhjetor 2020  
 

Këtë javë në zonën e kuqe janë 11 komuna, nga 16 sa ishin javën e 

kaluar, ndërsa në zonën e verdhë kemi 11 komuna, kurse në zonën e 

gjelbër kemi 16 komuna. 

 

Në zonën e kuqe janë 11 komuna: Prish*na, Zveçani, Zubin Potoku , 

Fushë Kosova, Obiliqi, Mitrovica e Jugut, Mitrovica e Veriut, Leposavi-

qi, Lipjani, Drenasi, Podujeva. 

 

Në zonën e verdhë janë 11 komuna: Kamenica , Klloko*, Gjakova, Vi-

*a , Gjilani, Peja, Vushtrria, Ferizaj, Shtërpca Istogu dhe Ranillugi.  

 

Në zonën e gjelbër janë 16 komuna: Graçanica, Klina, Hani i Elezit, 

Sh*mja, Suhareka, Skenderaj, Malisheva, Parteshi, Rahoveci, Prizreni, 

Deçani , Novobërda, Kaçaniku, Juniku, Dragashi dhe Mamusha. 
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flash lajme 
Organizuar nga Asociacioni i 

Komunave të Kosovës, 

Kolegjiumi i Shëndetësisë dhe 

Mirëqenies Sociale diskutoi 

përga*tjet e fundit për 

përfshirjen e të gjithë 

personelit shëndetësor 

komunal në age Paketën e 

Urgjencës Fiskale ’si dhe 

përga*tjet për shpërndarjen e 

vaksinës së gripit sezonal. 

Pavarësisht nga ulja e fundit e 

numrit të njerëzve të prekur 

me Covid-19, është shumë e 

rëndësishme që grupet në 

rrezik të vaksinohen. 

Kategoritë që duhet të 

vaksinohen gjatë periudhës së 

gripit janë të gjithë të 

moshuarit mbi 65 vjeç, si dhe 

personat me sëmundje 

kronike. Duhet të ketë 

gjithashtu një shqetësim të 

madh që punonjësit 

shëndetësorë të vaksinohen 

kundër gripit, pasi ata do të 

jenë në kontak*n e parë me 

pacientët, kështu që imunizimi 

i punonjësve shëndetësorë 

NDRYSHIMET NË KATEGORIZIMIN E 
KOMUNAVE 
 

25 dhjetor 2020  
 

Bazuar në të dhënat e IKSHPK-së, në zonën e kuqe (mbi 150 raste të 

COVID-19 brenda 7 ditësh), këtë javë janë 8 komuna: Prish*na, Fu-

shë Kosova, Obiliqi, Mitrovica e Jugut, Mitrovica e Veriut, Podujeva, 

Zveçani  dhe Zubin Potoku. 
 

Në zonën e verdhë (prej 76-150 raste të regjistruara të COVID-19 në 

100.000 banorë brenda 7 ditësh) janë 11  komuna: Kamenica, Gjako-

va, Gjilani, Peja, Vushtrria, Ferizaji, Shtërpca, Leposaviqi, Lipjani, Gra-

çanica dhe Novobërda. 
 

Ndërsa në zonën e gjelbër (deri në 75 raste të regjistruara të COVID-

19 brenda 7 ditësh në 100. 000 banorë) janë 19 komuna: Drenasi, 

Klina, Hani i Elezit, Sh*mja, Suhareka, Skënderaji, Malisheva, Parte-

shi, Rahoveci, Prizreni, Deçani, Kaçaniku, Juniku, Dragashi, Mamusha, 

Klloko*, Vi*a, Istogu dhe Ranillugu. 
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Artan Paçarizi 
Gjatë muajit nëntor në 

Komunën e Malishevës, janë 

regjistruar 152 raste të reja me 

covid-19, ndërsa janë shëruar 

72 persona dhe 4 kanë vdekur.  

Shtabi komunal emergjent në 

Malishevë, që nga fillimi i 

pandemisë, e deri më sot, 

asnjëherë nuk e ka pushuar 

ak*vite*n në menaxhimin e 

pandemisë, si dhe janë zbatuar 

në përpikëri të gjitha vendimet 

dhe udhëzimet nga niveli 

qendrorë. Shtabi komunal, në 

koordinim me të gjitha organet 

përgjegjëse të nivelit lokal, në 

vazhdimësi është marrë me 

menaxhimin e situatës dhe të 

gjitha organet kanë qenë në 

nivelin më të lartë të detyrës, 

përfshi organet komunal, 

shërbimet shëndetësore, Policia 

e Kosovës, si dhe organizatat 

tjera, që janë të kyçura në 

menaxhimin e pandemisë. 

Të gjitha objektet e 

ins*tucioneve janë pajisur në 

vazhdimësi me mjete mbrojtëse 

si maska, dezinfektues dhe 

material përcjellës. 

Procesi arsimor në Komunën e 

Malishevës, ka vazhduar pa 

probleme, pasi të gjitha shkollat 

kanë mbajtur mësim sipas planit 

A, përjashtuar Gjimnazin 

“Hamdi Berisha” që për shkak të 

ndarjes në grupe dhe mungesës 

së hapësirës punohet me planin 

B. Gjatë muajit nëntor është 

mbyllur përkohësisht çerdhja 

publike për fëmijë, pas 

paraqitjes së simptomave tek 

disa kujdestare. 

Krahas mbikëqyrjes së 

vazhdueshme, Kuvendi i 

Komunës së Malishevës, në 

mbledhjen e muajit nëntor, i ka 

ndarë edhe 145 mijë euro për 

menaxhimin e situatës, 

përkatësisht për ofrimin e 

barnave për rastet me covid-19, 

për traj*min e tyre, për 

përkujdesje për rastet sociale 

dhe nënat vetushqyese, për 

blerjen e pajisjeve Tablet, për 

nxënës në nevojë dhe sigurimin 

e qasjes në internet, për 

hapjene  një qendre informuese 

për studentët, për ndjekjen e 

ligjëratave online, si dhe për 

angazhimin e mjekëve dhe 

infermierëve shtesë gjatë kësaj 

situate me pandemi. 

Menaxhimi i pandemisë Covid-19 dhe angazhimet e 
Komunës së Malishevës  

Muaji nëntor ka qenë prej muajve më sfidues sa i përket 
situatës pandemike, pasi kishte raste në masë të madhe 
në tërë vendin, përfshi edhe Komunën e Malishevës.  
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Po ashtu gjatë muajit nëntor, në 

Malishevë, përkatësisht në 

QKMF “Dr.Shpë*m Robaj”, 

është hapur edhe objek* i 

urgjencës, që në masë të 

madhe ndihmon edhe në 

traj*min e rasteve të cilët e 

marrin terapinë në QKMF.  

 

Gjatë kë*j muaji, Malishevën e 

ka vizituar edhe ministri i 

Ministrisë së Shëndetësisë, 

Armend Zemaj, i cili e ka 

përgëzuar Komunën e 

Malishevës, për angazhim dhe e 

ka vlerësuar si një komunë 

shembull për menaxhimin e 

pandemisë, pasi Malisheva ka 

qenë një prej komunale më të 

atakuara, por falë menaxhimit 

të mirë, situata në vazhdimësi 

ka qenë dhe është nën kontroll. 

 

Është bërë informimi i 

vazhdueshëm i publikut dhe 

mediave për gjendjen me covid-

19 në Komunën e Malishevës. 

Edhe gjatë kë*j muaji, sikur nga 

fillimi i pandemisë, në përpikëri 

është zbatuar edhe ligji për 

emergjenca dhe Plani i Reagimit 

Kombëtar. 

 

Ndër personat e prekur me 

covid-19, e kemi edhe Kryetarin 

e Komunës, Ragip Begaj, i cili 

gjatë tërë muajit nëntor është 

trajtuar në Klinikën Infek*ve, 

ndërsa menaxhimin e 

pandemisë përmes shtabit 

komunal apo udhëheqjen e 

shtabit komunal, e ka drejtuar 

nënkryetari i Komunës së 

Malishevës, Hajdin Berisha dhe 

gjatë kë*j muaji, pavarësisht 

mungesës së kryetarit nuk ka 

pasur asnjë problem në 

menaxhimin e situatës. 

Ak%vitetet që duhet të 
veçohen:   

 
• Mbledhjet apo takimet e 

rregullta të Shtabit Komunal 

Emergjent dhe të Task Forcës 

për Arsim. 

• Mbikqyrja rigoroze e rasteve 

pozi*ve me covid-19 dhe 

ofrimi i ndihmës së 

nevojshme sipas rasteve. 

• Kontak* i vazhdueshëm me 

rastet pozi*ve, përmes 

telefonit për mbikqyrjen e 

gjendjes shëndetësore. 

• Ofrimi i mbështetjes për 

rastet sociale. 

• Inspek*m i vazhdueshëm i të 

gjitha subjekteve afariste dhe 

hoteliere nga ana e 

inspektora*t komunal dhe 

policisë. 

• Furnizim i vazhdueshëm me 

mjete mbrojtëse në të gjitha 

ins*tucionet, si objek* i 

komunës, qendrave 

shëndetësore, objekteve 

shkollore, dhe të tjera. 
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Qëllimi i kë*j trajnimi ka qenë që 

komunave dhe zyrtarëve për in-

formim në komuna të i’u ofrohet një 

trajnim përmes të cilit e forcojnë 

komunikimin me qytetarë dhe medie 

në situata të krizave dhe emergjen-

cave publike.  

Ky trajnim ka trajtuar një numër të 

konsiderueshme të temave e të cilat 

kanë pasuar për synim që në rast të 

përkeqësimit të situatës me Covid-

19, komunat të jenë sa më të për-

ga*tuar në komunikimin me mediat 

dhe publikun. Në këtë trajnim, 

përmes pla=ormës elektronike 

ZOOM, jemi lidhur me Komunën e 

Prish*nës, të cilët e kanë ndarë me 

pjesëmarrësit eksperiencën dhe 

përvojën e Komunës së Prish*nës në 

komunikim gjatë pandemisë Covid19 

me qytetarë dhe medie.  

Me këtë rast e falenderojmë z. Mu-

hedin Nushi nënkryetari i Komunës 

së Prish*nës dhe Zyrën për Informim, 

të cilet e ka ndarë përvojën e tyre me 

pjesëmarrësit në trajnim.  

Në ditën e parë të trajnimit janë tra-

jtuar këtë tema*ka: - Menaxhimi i 

krizave dhe ndikimi i komunikimit, -  

Paraqitja para publikur dhe komu-

nikimi i strukturuar, - Çfarë të bëjmë 

dhe si të jemi pro ak*v me komu-

nikim. 

Në ditë e dytë të trajnimit janë tra-

jtuar këto tema: - 10 mënyrat për të 

menaxhuar me komunikimin gjatë 

pandemisë Covid-19, - Komunikimi 

efek*v përmes mediave sociale gjatë: 

Krizave /emergjencave publike, - 

Adap*mi i metodologjisë dhe 

mjeteve për audiencë primare. 

MBAHET TRAJNIMI: KOMUNIKIMI NË MENAXHIMIN E 

KRIZAVE DHE EMERGJENCAVE PUBLIKE 

Duke i respektuar protokollet e Ins%tu%t Kombëtar të Shëndetësisë Publik, është mbajtur tra-

jnimi” Komunikimi në menaxhimin e krizave dhe emergjencave publike” në të cilin kanë marrë 

pjesë Zyrtarët për Informim në Komuna.  
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Me kërkesë të Kryeministrit të Qeverisë së Re-
publikës së Kosovës, Avdullah Ho%, dhe në paj%m 
me Rregulloren e Punës së Qeverisë, sot është 
mbajt mbledhja korresponduese\elektronike, 
mbledhja e 51 e Qeverisë, në të cilën është 
shqyrtuar dhe miratuar vendimi për masat e 
përgjithshme dhe specifike për mbrojtën nga 
pandemia Covid-19. 
 

Në bazë të rekomandimeve të dhëna nga IKSHPK 

të vlerësuara nga Komite* për koordinimin dhe 

vlerësimin e situatës emergjente me corona virus 

COVID -19 për ndërmarrjen e masave të nevojsh-

me për parandalimin, menaxhimin dhe kontrollin 

e infeksionit COVID-19 në territorin e Republikës 

së Kosovës, marrë parasysh dispozitat e Ligjit për 

parandalimin dhe lu@imin e pandemisë covid-19 

në territorin e Republikës së Kosovës, sipas 

rekomandimit të IKSHPK-së janë propozuar masat 

dhe obligimet e ins*tucioneve për zba*min e 

masave të përgjithshme dhe specifike për mbro-

jtëse nga pandemia Covid-19 

 

I. MASAT PËR TËRË TERRITORIN E REPUBLIKËS SË 
KOSOVËS 
Hyrjet e qytetarëve të huaj dhe vendorë në Koso-

vë 

1. Qytetarët e huaj që hyjnë në Kosovë, përfshirë 

edhe ata me leje qëndrim të përkohshëm ose 

përhershëm në Kosovë, që vijnë nga vendet me 

risk të lartë sipas listës zyrtare të ECDC-së, duhet 

të kenë test RT-PCR nega*v për Covid-19 të bërë 

në 72 orët e fundit. 

2. Përjash*m nga pika 1 më lartë bëjnë: 

2.1. Nëse qytetari i huaj hynë në Kosovë përmes 

aeropor*t apo përmes pikave kufitare tokësore 

dhe largohet nga Kosova brenda 3 ore përmes 

aeropor*t ose pikave kufitare tokësore, me kusht 

që në hyrje të nënshkruajnë deklaratën se do ta 

lëshojë Kosovën brenda 3 ore; 

2.2. Qytetarët e huaj që punojnë si transportuesi 

profesionistë (vozitësit), me kusht që të re-

spektojnë protokollin për transport ndërk-

ombëtarë për mbrojtje nga Covid-19; 

2.3. Qytetarët e huaj që kalojnë nëpër Kosovë 

përmes transpor*t të organizuar me autobus ose 

me linjë të rregullt ndërkombëtare tranzite, me 

kusht që të nënshkruhet deklarata se do ta lësho-

jnë territorin e Kosovës brenda 5 orësh; 

2.4. Diplomatët e huaj të akredituar në Kosovë si 

dhe familjarët e tyre; 

3. Të gjithë qytetarët e Kosovës (përfshirë edhe 

ata me vendbanim në një shtet tjetër), gjatë hyrjes 

në Kosovë duhet të paraqesin vërte*m për test RT

-PCR nega*v të bërë më së largu 72 orë para hyr-

jes në Kosovë, në të kundërtën duhet të vetë-

izolohen për 7 ditë. 

4. Përjash*m nga pika 3 më lartë bëjnë qytetarët e 

Kosovës (përfshirë edhe ata me vendbanim në një 

shtet tjetër) që kanë dalë jashtë Kosovës në 24 

orët e fundit. 

5. Komunave iu kërkohet që të ofrojnë ekipet 

teknike mjekësore të QKMF-ve (Qendrave Krye-

sore të Mjekësisë Familjare), që me mbështetjen e 

Policisë së Kosovës, të bëjnë kontrollin e 

udhëtarëve që hyjnë në pikat kufitare: Merdar, 

Vermicë, Kullë, Hani i Elezit, Jarinjë, Dheu i Bardhë 

dhe ANP “Adem Jashari”, përfshirë para se 

gjithash matjen e temperaturës. 

Organizimi i punës së ins*tucioneve publike dhe 

organizatave/bizneseve private 

6. Ins*tucionet publike dhe organizatat/bizneset 

private pa përjash*m obligohen të mbikëqyrin në 

baza ditore shënde*n e stafit në përputhje me 

“Manualin për mbrojte nga përhapja e Covid-19”, 

përfshirë matjen e detyrueshme të temperaturës 

për të gjithë gjatë hyrjes në objekte. 

7. Për aq sa nuk ndikon në kryerjen e shërbimeve 

dhe detyrave të ins*tucioneve, ins*tucionet pub-

like udhëzohen të punojnë vetëm me staf esen-

cial. 

8. Punëtorët me sëmundje kronike (sipas qarkores 

zyrtare të lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë e 

përga*tur për këtë qëllim), gratë shtatzëna dhe 

gratë gjidhënëse lirohen nga paraqitja në punë, si 

në ins*tucionet publike ashtu edhe në ato private, 

ndërkaq punëdhënësit udhëzohen, për aq sa është 

e mundshme, të krijojnë kushtet për angazhimin e 

tyre në punë nga shtëpia. 

 

Qeveria miraton masat e reja mbrojtëse nga  
pandemia Covid-19 
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Qeveria miraton masat e reja mbrojtëse nga pandemia Covid-19 

9. Obligohen ins*tucionet publike dhe private të 

mbajnë dezinfektues për duar dhe maska për 

fytyrë në vende të qasshme në hyrje të objek*t, të 

cilat mund të shfrytëzohen nga punëtorët e in-

s*tucioneve dhe vizitorët. 

10. Obligohen ins*tucionet publike dhe private që 

në hyrje të çdo objek* të vendosin shenja të 

dukshme të rregullave të sjelljes për mbrojtje nga 

Covid-19 (përfshirë shenjën e ndalimit të hyrjes në 

objekt pa maska, respek*m e distancës etj.) në 

përputhje me “Manualin për mbrojtje nga përhap-

ja e Covid-19”. 

11. Obligohen përgjegjësit e ins*tucioneve pub-

like, ndërmarrjeve private dhe të çfarëdo subjek* 

tjetër, të ndërmarrin masa të rrepta për parandali-

min e përhapjes së infeksionit brenda ins*tucion-

eve të tyre, duke bërë dezinfek*m të va-

zhdueshëm dhe duke ndërmarrë të gjitha masat e 

nevojshme në përputhje me “Manualin për mbro-

jtje nga përhapja e Covid-19”. 

12. Të gjitha ins*tucioneve publike (qëndrore dhe 

lokale) si dhe organizatave, bizneseve dhe 

subjekteve private pa asnjë përjash*m, iu 

ndalohet organizimi i çfarëdo ceremonie fes*ve 

për fundvit. 

Organizimi i procesit arsimor 

13. Procesi arsimor në ins*tucionet parauniversi-

tare, publike dhe private, për gjysmë-vjetorin e 

dytë fillon më datë 18 janar 2021 dhe organizohet 

sipas planit të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. 

14. Procesi arsimor në të gjitha ins*tucionet e ar-

simit të lartë, publik dhe privat, organizohet sipas 

plan-programit të ins*tucioneve përkatëse në 

formën online, përveç provimeve, punës prak*ke 

dhe laboratorike që duhet të organizohet në 

përputhje me rekomandimet e IKShPK-së dhe MSh

-së. 

15. Veprimtaria e çerdheve publike dhe private 

vazhdon sipas vlerësimit dhe mbikëqyrjes nga au-

toritetet komunale, bazuar në “Manualin për 

mbrojte nga përhapja e Covid-19”, përfshirë mat-

jen e temperaturës së fëmijëve dhe stafit në baza 

ditore gjatë hyrjes në objekte. 

16. Konviktet dhe menzat punojnë duke re-

spektuar manualin për mbrojtje dhe përhapjen 

nga Covid-19. 

17. Të gjitha ins*tucioneve arsimore në të gjitha 

nivelet e arsimit, publik dhe privat, iu ndalohet 

organizimi i ak*viteteve jashtë mësimore, siç janë 

ekskursionet, shë*tjet grupore, ahengjet e ndrysh-

me të stafit mësimor dhe nxënësve-studentëve 

dhe të ngjashme. 

Organizimi i shtabeve emergjente komunale dhe 

shërbimeve shëndetësore komunale 

18. Komunave iu kërkohet të mbajnë të ak*vizuar 

plotësisht shtabet emergjente komunale për të 

mbikëqyrë zba*min e masave, gjendjen 

shëndetësore të qytetarëve të infektuar me Covid-

19 dhe çështje të tjera, si dhe të koordinohen me 

nivelin qëndror përkatës. 

19. Shtabeve emergjente komunale, drejtorive për 

shëndetësi dhe QKMF-ve ju krkohet të mbikëqyrin 

dhe ofrojnë shërbimet e nevojshme shëndetësore 

për së paku 2 javë për personat e infektuar me 

Covid-19 dhe do të raportojnë në baza ditore në 

QRSHP-IKSHPK. 

20. Komunave iu kërkohet të ofrojnë shërbimet 

shëndetësore shtëpiake për të gjithë sëmurët 

kronikë dhe për personat mbi moshën 65 vjeç. 

21. Komunave iu kërkohet që, në bashkëpunim 

me Policinë e Kosovës, të ofrojnë ekipet 

mjekësore teknike për të bërë kontrollin ru*nor të 

qytetarëve të huaj dhe vendorë që hyjnë në terri-

torin e Kosovës siç specifikohet në pikën 4 më 

lartë në këtë vendim. 

Masat për personat mbi moshën 65 vjeç 

22. Personave mbi moshën 65 vjeç iu lejohet dalja 

jashtë shtëpisë vetëm gjatë orarit 6:00-10:00 dhe 

16:00-19:00, ndërkaq jashtë kë*j orari mund të 

dalin vetëm për nevoja emergjente dhe 

shëndetësore duke e dëshmuar me dokument 

përkatës nevojën për dalje jashtë kë*j orari tek 

organi kompetent kontrollues. 

23. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, në 

përputhje me situatën e krijuar dhe sipas 

rekomandimeve të IKSHPK-së dhe MSH-së, 

udhëzohet të lirojë të gjithë përfituesit e skemave 

sociale dhe pensionale që menaxhohen nga 

MPMS-ja nga paraqitja e rregullt në zyrat për-

katëse për qëllime të eviden*mit siç kërkohet me   
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ligjet përkatëse. 

24. Qytetarëve që qëndrojnë në shtëpitë për të 

moshuar u ofrohen të gjitha shërbimet 

shëndetësore, sociale dhe kontrolla të rregullta 

shëndetësore nga QKMF-të. 

Masat për ak*vitetet publike 

25. Ndalohet grumbullimi i qytetarëve në numër 

prej më shumë se 4 personave në sheshe publike, 

parqe, vende publike, qendra rekrea*ve dimërore 

dhe të ngjashme, me përjash*m rasteve të lejuara 

me këtë vendim. 

26. Ndalohen të gjitha tubimet publike në hapësi-

ra publike të të gjitha formave, me përjash*m të 

rasteve të lejuara me këtë vendim. 

27. Ndalohen seminaret dhe punëtoritë e të gjitha 

ins*tucioneve publike dhe private. 

28. Ndalohet organizimi i dasmave dhe ahengjeve 

familjare. 

29. Ndalohen ceremonitë dhe veprimtaritë fetare, 

përveç me pjesëmarrjen e familjes së ngushtë. 

30. Përjash*m nga pika 29 më lartë bëjnë ceremo-

nitë e veçanta fetare që organizohet me leje të 

veçantë të Ministrisë së Shëndetësisë bazuar në 

rekomandimet e IKSHP-së. 

Masat për ak*vitetet biznesore 

31. Ndalohet veprimtaria e tregjeve publike të au-

tomjeteve dhe kafshëve. 

32. Therja e kafshëve lejohet vetëm në ambientet 

e autorizuara për këtë qëllim. 

33. Lejohet ushtrimi vetëm i veprimtarive si në 

vijim (sipas kodeve NACE të përcaktuara nga ARBK 

- Ministria e Treg*së dhe Industrisë): 

33.1. Sektori shëndetësisë, 

33.2. Sektori i sigurisë dhe drejtësisë, 

33.3. Sektori publik (administratë qendrore dhe 

komunale), 

33.4. Sektori i prodhimit, 

33.5. Sektori i bujqësisë dhe blegtorisë, 

33.6. Sektori i ndër*mit, 

33.7. Transpor* i mallrave, 

33.8. Sektori i produkteve ushqimore, 

33.9. Sektori i shërbimit/distribuimit. 

II. MASAT SPECIFIKE SIPAS KOMUNAVE 

34. Komunat kategorizohen në tri grupe bazuar në 

rrezikun nga përhapja e infeksionit: 

34.1. Komunat me rrezik të ultë - deri në 75 perso-

na të infektuar për 100,000 banorë brenda një 

jave (me ngjyrë të gjelbër), 

34.2. Komunat me rrezik të mesëm - nga 76-150 

persona të infektuar për 100,000 banorë brenda 

një jave (me ngjyrë të verdhë), 

34.3. Komunat me rrezik të lartë - mbi 150 perso-

na të infektuar për 100,000 banorë brenda një 

jave (me ngjyrë të kuqe). 

35. Në baza javore, çdo të premte, IKSHP-ja dhe 

MSH-ja publikojnë shifrat e të infektuarve sipas 

komunave dhe bëjnë kategorizimin e komunave 

sipas nivelit të rrezikut të përshkruar në pikën më 

lartë. 

36. Masat për komunat me rrezik të ulët (deri në 

75 persona të infektuar për 100,000 banorë bren-

da javës): 

36.1. Operatorët ekonomik lejohen të punojnë 

nga 05:00-20:00, 

36.2. Qendrat tregtare lejohen të punojnë nga 

05:00-20:00, 

36.3. Shërbimet e hotelerisë dhe gastronomisë 

lejohen të punojnë nga 05:00-20:00, ndërkaq pas 

orës 20:00 punojnë me shërbim “merr me vete” 

dhe “porosi me dërgesë”, 

36.4. Transpor* publik lejohet të punoj duke 

shfrytëzuar deri në 50% të kapaciteteve, duke re-

spektuar “Manualin për mbrojtjen nga përhapja e 

Covid-19”, 

36.5. Taksitë lejohen të punojnë me një (1) pasa-

gjer prapa ose deri në tre (3) nëse janë anëtarë të 

familjes, duke respektuar “Manualin për mbro-

jtjen nga përhapja e Covid-19”, 

36.6. Ins*tucioneve vartëse të MKRS dhe komu-

nave (siç janë teatrot, bibliotekat, filarmonia, 

galeritë, ansamblet, bale*, kinematë, qendrat ri-

nore, muzetë, qendrat e kulturës me grupe dhe të 

ngjashme), lejohet të punojnë vetëm deri në orën 

20:00 duke shfrytëzuar deri në 30% të hapësirës/

sipërfaqeve të objekteve përkatëse për të gjitha 

ak*vitet (si në shfaqje ashtu edhe në ushtrime), 

duke respektuar “Manualin për mbrojtjen nga 

përhapja e Covid-19”, 

36.7. Lejohen ak*vitetet spor*ve në hapësira të 

mbyllura dhe të hapura, ku gjatë stërvitjeve në  



22 

 

Qeveria miraton masat e reja mbrojtëse nga pandemia Covid-19 

hapësirat e mbyllura mund të marrin pjesë deri në 

20 persona, ndërsa gjatë garave deri ne 50 perso-

na, gjithmonë bazuar në protokolle vendore dhe 

ndërkombëtare spor*ve, si dhe duke u bazuar në 

“Manualin për mbrojtjen nga përhapja e Covid-

19”, 

36.8. Lejohen fitneset dhe pishinat e mbyllura për 

ak*vitete individuale rekrea*ve duke shfrytëzuar 

deri në 40% të hapësirave/sipërfaqeve, duke re-

spektuar “Manualin për mbrojtjen nga përhapja e 

Covid-19”, 

36.9. Pavarësisht pikave 36.6, 36.7 dhe 36.8 më 

lartë, autorizohet Ministria e Shëndetësisë që ba-

zuar në rekomandimet e IKSHP-së të nxjerrë 

vendime operacionale të ndalojë këto ak*vitete. 

37. Masat për komunat me rrezik të mesëm (prej 

76-150 persona të infektuar për 100,000 banorë 

brenda javës): 

37.1. Operatoret ekonomik lejohen të punojnë 

nga 05:00-20:00. 

37.2. Qendrat tregtare lejohen të punojnë nga 

05:00-20:00. 

37.3. Shërbimet e hotelerisë dhe gastronomisë 

lejohen të punojnë nga ora 05:00 deri në ora 

20:00, ndërkaq pas orës 20:00 punojnë me 

shërbim “merr me vete” dhe “porosi me dërgesë”. 

37.4. Të gjitha ins*tucionet publike dhe private 

këshillohet të reduktojnë stafin bazuar në 

specifikat e tyre dhe “Manualin për mbrojtjen nga 

përhapja e Covid-19”; 

37.5. Transpor* publik lejohet të punojë duke 

shfrytëzuar deri në 50% të kapaciteteve, duke re-

spektuar “Manualin për mbrojtjen nga përhapja e 

Covid-19”; 

37.6. Taksitë lejohen të punojnë me një (1) pasa-

gjer prapa ose tre (3) nëse janë anëtarë të 

familjes, duke respektuar “Manualin për mbro-

jtjen nga përhapja e Covid-19”; 

37.7. Ins*tucioneve vartëse të MKRS dhe komu-

nave (siç janë teatrot, bibliotekat, filarmonia, 

galeritë, ansamblet, bale*, kinematë, qendrat ri-

nore, muzetë, qendrat e kulturës me grupe dhe të 

ngjashme), lejohet të punojnë vetëm deri në orën 

20:00 duke shfrytëzuar deri në 30% të hapësirës/

sipërfaqeve të objekteve përkatëse për të gjitha 

ak*vitet (si në shfaqje ashtu edhe në ushtrime), 

duke respektuar “Manualin për mbrojtjen nga 

përhapja e Covid-19”, 

37.8. Lejohen ak*vitetet spor*ve në hapësira të 

mbyllura dhe të hapura, ku gjatë stërvitjeve në 

hapësirat e mbyllura mund të marrin pjesë deri në 

20 persona, ndërsa gjatë garave deri ne 50 perso-

na, gjithmonë bazuar në protokolle vendore dhe 

ndërkombëtare spor*ve, si dhe duke u bazuar në 

“Manualin për mbrojtjen nga përhapja e Covid-

19”, 

37.9. Lejohen fitneset dhe pishinat e mbyllura për 

ak*vitete individuale rekrea*ve duke shfrytëzuar 

deri në 40% të hapësirave/sipërfaqeve, duke re-

spektuar “Manualin për mbrojtjen nga përhapja e 

Covid-19”. 

37.10. Pavarësisht pikave 37.7, 37.8 dhe 37.9 më 

lartë, autorizohet Ministria e Shëndetësisë që ba-

zuar në rekomandimet e IKSHP-së të nxjerrë 

vendime operacionale të ndalojë këto ak*vitete. 

38. Masat për komunat me rrezik të lartë (mbi 150 

persona të infektuar për 100,000 banorë brenda 

javës: 

38.1. Ndalohet lëvizja e qytetarëve jashtë 

shtëpive/banesave të tyre nga ora 20:00 deri në 

orën 05:00, përveç për nevoja emergjente dhe 

shëndetësore të dokumentuar në mënyrë të 

përshtatshme, duke përjashtuar nga kjo masë per-

sonelin shëndetësorë, të sigurisë, të drejtësisë dhe 

të ngjashme, dhe punëtorët e operatorëve 

ekonomik që paisen me leje të veçanta për 

qarkullim; 

38.2. Ndalohen hyrje-daljet e qytetarëve dhe au-

tomjeteve në territorin e komunës përkatëse nga 

ora 20:00 deri në orën 05:00, përveç: 

38.2.1. Personelit shëndetësor, të sigurisë, 

drejtësisë dhe të ngjashme, 

38.2.2. Qytetarëve për nevoja mjekësore, pro-

dhim, furnizim, dhe shitje të mallrave esenciale 

(ushqim, barna për njerëz dhe kafshë e shpezë), 

38.2.3. Operatorëve ekonomik dhe transpor*t të 

mallrave/shërbimeve për të siguruar funksionimin 

e zinxhirit të furnizimit, 

38.2.4. Kompanive ndër*more, 

38.2.5. Operatorëve që kryejnë punë publike. 
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38.3. Operatoret ekonomik lejohen të punojnë 

nga 05:00-20:00. 

38.4. Qendrat tregtare lejohen të punojnë nga 

05:00-20:00. 

38.5. Shërbimet e hotelerisë dhe gastronomisë 

lejohen të punojnë nga 05:00-20:00, ndërkaq pas 

orës 20:00 punojnë vetëm me shërbim “porosi me 

dërgesë”. 

38.6. Ins*tucionet publike dhe private obligohen 

të punojnë vetëm me staf esencial, i cili staf 

përcaktohet me vendim të secilit ins*tucion në 

veçan*; 

38.7. Transpor* publik lejohet të punojë duke 

shfrytëzuar deri në 50% të kapaciteteve, duke re-

spektuar “Manualin për mbrojtjen nga përhapja e 

Covid-19”; 

38.8. Taksitë lejohen të punojnë me një (1) pasa-

gjer prapa ose tre (3) nëse janë anëtarë të 

familjes, duke respektuar “Manualin për mbro-

jtjen nga përhapja e Covid-19”; 

38.9. Ins*tucioneve vartëse të MKRS dhe komu-

nave (siç janë teatrot, bibliotekat, filarmonia, 

galeritë, ansamblet, bale*, kinematë, qendrat ri-

nore, muzetë, qendrat e kulturës me grupe dhe të 

ngjashme), lejohet të punojnë vetëm deri në orën 

20:00 duke shfrytëzuar deri në 30% të hapësirës/

sipërfaqeve të objekteve përkatëse për të gjitha 

ak*vitet (si në shfaqje ashtu edhe në ushtrime), 

duke respektuar “Manualin për mbrojtjen nga 

përhapja e Covid-19”, 

38.10. Lejohen ak*vitetet spor*ve në hapësira të 

mbyllura dhe të hapura, ku gjatë stërvitjeve në 

hapësirat e mbyllura mund të marrin pjesë deri në 

20 persona, ndërsa gjatë garave deri ne 50 perso-

na, gjithmonë bazuar në protokolle vendore dhe 

ndërkombëtare spor*ve, si dhe duke u bazuar në 

“Manualin për mbrojtjen nga përhapja e Covid-

19”, 

38.11. Lejohen fitneset dhe pishinat e mbyllura 

për ak*vitete individuale rekrea*ve duke 

shfrytëzuar deri në 40% të hapësirave/

sipërfaqeve, duke respektuar “Manualin për 

mbrojtjen nga përhapja e Covid-19”. 

38.12. Pavarësisht pikave 38.9, 38.10 dhe 38.11 

më lartë, autorizohet Ministria e Shëndetësisë që 

bazuar në rekomandimet e IKSHP-së të nxjerrë 

vendime operacionale të ndalojë këto ak*vitete. 

III. OBLIGIMET E INSTITUCIONEVE PËR ZBATIMIN E 

MASAVE 

39. Obligohet Ministri i Shëndetësisë që në rast 

nevojë të nxjerrë udhëzime për sqarimin e pikave 

të kë*j vendimi. 

40. Obligohet Ministri i Shëndetësisë, AUVK dhe 

Policia e Kosovës, që në bashkëpunim me shtabet 

emergjente komunave, të mbikëqyrë zba*min e 

kë*j vendimi dhe të dorëzojnë në Zyrën e Kryem-

inistrit raport javor (çdo të premte deri në orën 

16:00). 

41. Obligohet Ministri i Shëndetësisë, SHSKUK dhe 

IKSHP të dorëzojnë në Zyrën e Kryeministrit 

rapor*n javor (çdo të premte deri në orën 16:00) 

për zba*min e masave, gjendjen në ins*tucionet 

shëndetësore, gjendjen epidemiologjike si dhe pa-

rashikimet për dy javët në vijim. 

42. Obligohet Ministri i Shëndetësisë që, bazuar 

në Ligjin për parandalimin dhe lu@imin e pan-

demisë Covid-19, të nxjerrë vendime operacionale 

varësisht prej situatës epidemiologjike dhe 

rekomandimeve të IKSHP-së. 

43. Obligohet Policia e Kosovës dhe inspektoratet 

përgjegjëse të mbikëqyrin zba*min e masave dhe 

vendimeve të tjera në zba*mit të Ligjit për paran-

dalimin dhe lu@imin e pandemisë në territorin e 

Republikës së Kosovës. 

44. Për shkelësit e masave, organet kompetente 

obligohen të shqiptojnë masat ndëshkimore sipas 

Ligjit për parandalimin dhe lu@imin e pandemisë 

Covid-19 në territorin e Republikës së Kosovës dhe 

ligjeve të tjera në fuqi. 

45. I vetmi autoritet që mund të interpretojë këtë 

vendim është Ministria e Shëndetësisë, ndërkaq 

çdo ins*tucion tjetër mund të ofrojë sqarime për 

grupet respek*ve që preken nga ky vendim vetëm 

pas mira*mit të a*j sqarimi nga ana e Ministrisë 

së Shëndetësisë. 

46. Ministria e Shëndetësisë obligohet të publikojë 

në faqen zyrtare të saj Qarkoren lidhur me 

sëmundjet kronike, për të cilat sëmundje personat 

sipas pikës 8 të kë*j vendimi lirohen nga paraqitja 

në punë. 

47. Shfuqizohet Vendimi i Qeverisë nr.01/42 i 

datës 11.11.2020. 

48. Vendimi hyn në fuqi më 23.12.2020, në orën 

05:00 dhe vlen deri në një vendim tjetër. 
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