COVID – 19 ALARM STADI Nr° 4
PERFORCIMI I MASAVE

KUJDES INTERESOHUNI
Në varësi të komunës/qytetit ose rajonit tuaj
masat nuk janë gjithmonë të njëjtat

KUDO NE VALONI DHE NE BRUKSEL
MBAJTJA E MASKES
Rregulloret ndryshojnë në varësi të komunës/qytetit
E DETYRUESHME NE BRUKSEL
Ndalim qarkullimi: nga ora 22h e mbrëmjes deri në orën 6h
të mëngjesit
Restorantet dhe kafenetë janë të mbyllura,
Shpërndarja e porosive lejohet deri në orën 22h
Ndalohet shitja e alkoolit mbas orës 20h
Puna nga shtëpia është rregulli që duhet të zbatohet
rreptësisht
Arsimi i lartë : mësimdhënia bëhet në përgjithësi në
distancë
Arsimi i mesëm
Duke filluar nga dita e mërkurë 28 tetor, të gjitha shkollat
duhet të organizojnë mësimdhënien në distancë

NE BRUKSEL

Kontaktet pa distancim: : 1 person
Në takimet familjare miqësore dhe në grupime nuk
lejohen më shumë se 4 persona
Këndet dhe parqet e lojrave janë të mbyllura
Tregjet për sendet e përdorura, shitjet me ulje çmimi
dhe panairi i Krishtlindjeve ndalohen

INFORMOHUNI RREGULLISHT SEPSE MASAT
NDRYSHOJNE NE VARESI TE ZHVILLIMIT TE
EPIDEMISE
NE VALONI

Vetëm një person për bërjen e pazareve në dyqane,
super markete, qendra tregtare etj
(Fëmijët nuk përfshihen)

Aktivitetet dhe qendrat kulturore janë të hapura
duke respektuar me përpikmëri masat sanitare:
lejohen 40 deri në 200 persona në varësi të
kushteve të sigurisë, të distancimit fizik dhe
vendimeve të autoriteteve lokale
Ndalohen aktivitetet sportive në ambjentet
e mbyllura përveç atyre për fëmijë nën moshën 12
vjeç

Shtëpitë e të moshuarve:
2 vizitorë për rezident: gjithmonë të njëjtët gjatë 15
ditëve

Vetëm dy persona për bërjen e pazareve në dyqane,
super markete, qendra tregtare etj.
( Fëmijët nuk përfshihen )

Martesat dhe ceremonitë mortore
Ceremonitë e varrimit : në prani të jo më shumë
se 15 personave duke respektuar distancën prej 1,5 m.
Martesat : zhvillohen vetëm në praninë e
bashkëshortëve, të dëshmitarëve të tyre dhe të
nëpunësit të Gjendjes civile ( martesë civile) ose të

Shtëpitë e të moshuarve
1 vizitor për rezident: gjithmonë të njëjtët gjatë 15
ditëve

Të gjitha aktivitetet dhe vendet kulturore
janë të mbyllura

Të gjitha aktivitetet dhe qendrat sportive janë të
mbyllura (pishinat, palestrat)

përgjegjësit të bashkësisë fetare (martesë fetare )

Martesat dhe ceremonitë mortore
Lejohen të marrin pjesë jo më shumë se 40 persona,
mbajtja e maskës është e detyrueshme duke respektuar
distancimin social. Asnjë pritje apo banket nuk mund të
organizohet mbas ceremonisë.

