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Nga 9 qershori 
 

 

 

Puna nga shtëpia 
Kthimi në punë një ditë në javë për  punonjës duke qenë i pranishëm 

fizikisht, me një maksimum prej 20% të stafit total (maksimumi 5 persona 
për PME (kompanitë me më pak se 10 punëtorë). 

 

Grupi shoqëror 
- Brenda: 4 persona (fëmijët nuk përfshihen). 

- Në natyrë (kopsht): maksimumi 50 persona (përfshirë edhe fëmijët) 

 

Baret dhe restorantet 
Jashtë dhe brenda: maksimumi 4 persona për tryezë (përveç anëtarëve 

të së njëjtës familje) ndërmjet orës 5:00 të mëngjesit dhe 23:30 të 
mbrëmjes Distanca prej 1.5 metër midis tavolinave. 

 

Kultura dhe aktivitetet 
(përfshirë garat sportive profesionale) 

- Brenda: maksimumi 200 persona (shkalla maksimale e shfrytëzimit 75% 
e kapacitetit total). Të gjithë ulur, me maskë dhe distancë fizike. 

- Përjashta: maksimumi 400 persona. Me maskë dhe distancë fizike. 

 

Stërvitjet dhe garat për atletët jo-profesionistë 
- Brenda: maksimumi 50 persona. 

- Përjashta: maksimumi 100 persona. 

 

Aktivitetet dhe kampet për të rinjtë 
Brenda dhe jashtë: maksimumi 50 persona (pa mundësi qëndrimi brenda 

natës) deri më 24 qershor, maksimumi 100 persona (me qëndrim brenda 
natës) nga 25 qershori. 

 

Aktivitetet e organizuara (klubet sportive, shoqatat ...) 
Brenda dhe jashtë: maksimumi 50 persona deri më 24 qershor, 

maksimumi 100 persona nga 25 qershori. 

 

Besimet fetare, martesat dhe ceremonitë mortore 
- Brenda: maksimumi 100 persona. 

- Përjashta: maksimumi 200 persona. 

 

Panairet, tregjet e sendeve të përdorura dhe 
tregjet jo profesionale të sendeve të vjetra, tregjet me ulje 

çmimi 
Përsëri të autorizuar (sipas të njëjtave rregulla si tregjet). 
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Parqet natyrore, kopshtet zoologjike, këndet e lojërave, këndet e 
lojërave shtëpiake, aktivitetet rekreative të brendshme, pishinat 

tropikale 
Brenda: rihapja me anë të një protokolli ventilimi. 

 

 

Sauna publike, xhakuzi, kabina me avull, hamame 
Rihapja. 

 

Kinematë, bowling-u, sallat e lojërave elektronike 
kazinotë, agjencitë e basteve 

Rihapja me anë të një protokolli ventilimi. 

 

Sallat e fitnes-it 
Rihapja me anë të një protokolli ventilimi. 

 

Sallat e festave dhe të pritjeve 
Brenda: maksimumi 50 persona në të njëjtat kushte si hotelet, 
restorantet dhe kafenetë. 

 

Manifestimet 
Maksimumi 100 persona (manifestimet dinamike) ose 200 persona 
(manifestime statike). 

 

Shitja derë më derë 
Përsëri e autorizuar. 

 

Profesionet e seksit 
Përsëri të autorizuar. 

Nga 1 qershori Kushtet e zbatimit 
- Vaksinimi: 60% e dozës së parë për ata mbi moshën 18 vjeç. 

Kujdesi intensiv: maksimumi 500 shtrime në spital. Vëzhgimi i prirjes së 
favorshme të shtrimeve në spital. 

 

Puna nga shtëpia 
Jo më e detyrueshme por e rekomanduar. 

 

Baret dhe restorantet 
Lehtësime të reja të masave janë për t’ u përcaktuar. 
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Dyqanet 
Fundi i kufizimeve për sa u përket blerjeve. 

 

Stërvitjet dhe garat për atletët jo-profesionistë 
Fundi i kufizimeve. 

 

Aktivitetet dhe kampet rinore 
Brenda dhe  jashtë: maksimumi 100 persona, me mundësi qëndrimi gjatë 
natës. 

 

Aktivitetet e organizuara (klubet sportive, shoqatat ...) 
Brenda dhe përjashta: maksimumi 100 persona. 

 

Kultura dhe aktivitetet 
(përfshirë garat sportive profesionale) 

- Brenda: maksimumi 2.000 persona (shkalla maksimale e shfrytëzimit 
80% e kapacitetit total). Të gjithë ulur, me maskë dhe distancë fizike. 

- Përjashta: maksimumi 2.500 persona. Me maskë dhe distancë fizike. 

 

Sallat e festave dhe të pritjeve 
Brenda: maksimumi 100 persona në të njëjtat kushte si hotelet, 

restorantet dhe kafenetë. 

 

Besimet fetare, martesat dhe ceremonitë mortore 
- Brenda: maksimumi 200 persona. 

- Përjashta: maksimumi 400 persona. 

Nga 30 korriku Kushtet e zbatimit 
- Vaksinimi: 70% e dozës së parë për  personat mbi moshën 18 vjeç. 

- Kujdesi intensiv: më pak se 500 shtrime në spital dhe një perspektivë në 
rënie. Vëzhgimi i prirjes së favorshme të shtrimeve në spital. 

 

Kultura dhe aktivitetet 

(përfshirë garat sportive profesionale) 
- Brenda: maksimumi 3.000 persona (shkalla maksimale e shfrytëzimit 

100% e kapacitetit total). Me maskë dhe distancë fizike. 
- Përjashta: maksimumi 5.000 persona. 

 

Panairet tregtare 
Në përputhje me rregullat e përcaktuara për ndërmarrjet e tjera që 
ofrojnë mallra dhe shërbime. 

 

Sallat e festave dhe të pritjeve 
Brenda: maksimumi 250 persona në të njëjtat kushte si hotelet, 
restorantet dhe kafenetë. 
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Aktivitetet dhe kampet  për të rinjtë 
Brenda dhe  jashtë: maksimumi 200 persona, me mundësi qëndrimi gjatë 
natës. 

 

Aktivitetet e organizuara (klubet sportive, shoqatat ...) 
Brenda dhe përjashta: maksimumi 200 persona. 

Nga 13 gushti  

 

Kultura dhe aktivitetet 
(përfshirë garat sportive profesionale) 

Jashtë: më shumë se 5000 njerëz (ose mbulim i plotë i vaksinimit më 
shumë se dy javë, ose test negativ PCR më pak se 72 orë, ose test negativ 

i shpejtë i antigjenit në vend). 

Nga 1 shtatori 
 

Kushtet e zbatimit 
- Vaksinimi: 70% e dozës së parë për personat mbi moshën 18 vjeç. 

Kujdesi intensiv: më pak se 500 shtrime në spital. Vëzhgimi i prirjes së 
favorshme të shtrimeve në spital. 

 

Aktivitetet e organizuara (klubet sportive, shoqatat ...) 
Fundi i kufizimeve. 

 

Aktivitetet dhe kampet  për të rinjtë 
Fundi i kufizimeve.  

 

Sallat e festave dhe të pritjeve 
Fundi i kufizimeve. 

 

Kultura dhe aktivitetet 
(përfshirë garat sportive profesionale) 

Brenda dhe jashtë: Për t’ u përcaktuar. 

 

Panairet, tregjet e sendeve të përdorura dhe 

tregjet jo profesionale të sendeve të vjetra, tregjet me ulje 
çmimi 

Fundi i kufizimeve. 

 

Besimet fetare, martesat dhe ceremonitë mortore 
Fundi i kufizimeve. 

 

 


