
 
 

 

 

 

FUNDI I PUSHIMEVE TË 
PASHKËVE 

19 prill 

ARSIMI 

UDHËTIMET BRENDA 
BE 

HAP PAS HAPI KOMITETI I KONSULTIMIT 14 PRILL 
2021 

Fundi i periudhës kalimtare 
26 prill 

FUNDI I PUSHIMIT TË 
PASHKËVE 

NË NUMËR MË TË SHUMTË NË 
MJEDIS TË JASHTËM 

PROJEKTET PILOTË 

7 NGA 10 PERSONA 
MBI 65 VJEC TË VAKSINUAR DHE 

TË MBROJTUR 
8 MAJ 

PLANI :NË NATYRË 

KONTAKTET E NGUSHTË  

FËMIJËT DHE TË RINJTË 

PATHUAJSE TË GJITHË PERSONAT 
MBI 65 VJEC DHE 
 MË TË TË DOBËTIT  
TË VAKSINUAR DHE TË 
MBROJTUR  

Nga fillimi i qershorit 

PLANI “ NË MJEDIS TË 
BRENDSHËM” 
 

MË SHUMË AKTIVITETE NË 
NATYRË 

Kulturën & aktivitete 
 
Tregjet vjetorë dhe 
panairet tregtare 
 
Rregullat për kampet verore 
 

Më shumë kontakte sociale  
 
Restorantet dhe baret 
 
Ngjarjet, aktivitetet kulturore 
dhe ato fetare 
 
Sporti dhe palestrat 
 
Mundësia e kthimit në 
ndërmarrje, në shoqata dhe në 
shërbime 
 
Me kusht që situata në kujdesin 
intensiv të normalizohet 

Fundi i ndalimit të qarkullimit 
 Mesnatë deri në orën 5h00 : deri në 3 
persona. Në mjedis të jashtëm (jo nga e 
njëjta familje) 
Ose midis anëtarëve të së njëjtës familje 
 
Aktivitetet e organizuara në mjedis të 
jashtëm : 
maksimumi deri në 25 persona. 
 
Sporti zhvillohet pa praninë e publikut 
 
Baret dhe restorantet : hapja e tarracave 
jashtë 
 
Ngjarjet, pritjet e organizuara, ceremonitë, 
përfaqësimet kulturore dhe kultet: 
maksimumi deri në 50 persona, në mjedis të 
jashtëm 
 
Tregjet e sendeve të vjetra dhe tregjet jo 
ushqimorë 
Në mjedis të brendshëm 
kontakte të ngushtë me dy 
persona 

 Aktivitetet e organizuara: jo më tepër 
se 25 persona, jashtë (deri në 18 vjeç) 
dhe maksimumi 10 persona brenda ( 
deri në 12 vjeç) 
  Me kusht që situata në kujdesin intensiv të 
përmirësohet në mënyrë të qëndrueshme 
   

Hapja e dyqaneve pa takim, bërja e 
pazarit maksimumi deri në dy 
persona së të njëjtës familje 
 
-Hapja e zanateve të kontaktit jo-
mjekësor 

 

Takimet në mjedis të jashtëm deri 
në 10 persona maksimum 

Projekte pilotë në sektorë të 
ndryshëm, sidomos lidhur me 
kulturën, aktivitetet dhe 
sportin 

Shkolla fillore dhe cikli i 1-rë i 
shkollës së mesme :rifillimi i shkollës 
cikli i 2-të dhe i 3-të i shkollës së 
mesme: 
Prezenca në shkollë 50% & provimet 
duke qenë të pranishëm në shkollë 
Shkolla e lartë : 
1ditë në javë duke u paraqitur 
fizikisht në shkollë & provimet duke 
qenë të pranishëm personalisht në 
shkollë 
-Shkolla fillore dhe e mesme : 
1 ditë aktivitete jashtëshkollore 
Në mjedis të jashtëm  
 Komiteti i konsultimit do të vlerësojë në fund 
të prillit nëse arsimi i mesëm është i mundur 
duke qenë të pranishëm në shkollë me kohë 
të plotë nga fillimi i muajit maj  
 
 Në komunat në të cilat rastet janë rritje : 
mësimdhënie në distancë për klasën që ka 
qoftë edhe 1 rast infektimi Udhëtimet jo-thelbësore nuk 
këshillohen 
 
Kur ktheheni nga një zonë e kuqe: 
testi është i detyrueshëm ditën e 1-
rë dhe ditën e 7-të, 7 ditë në 
karantinë janë të detyrueshme 
 
Kontrolle të policisë & gjobë prej 
250 euro në rast të mosrespektimit 
të masave. 

 

 

MBANI 
MASKËN 

RUANI DISTANCÊN 
PREJ 1,5 METRASH 

PUNA NGA 
SHTËPIA 
ËSHTË E 
DETYRUAR 

PREFEROHET TË PRAKTIKONI 
AKTIVITETET TUAJA JASHTË 
NË NATURË 

AJROSNI HAPËSIRAT 
E BRENDSHME 

Dokument i përkthyer nga Setis W 


