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Urdhëresa e datës 18/06/2020, e miratuar nga e Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 
së Republikës së Kosovës, rreth aplikimit të masave për parandalimin dhe luftimin e 
COVID-19 në sektorin e gastronomisë (Urdhëresa Nr.11).

Më 18/06/2020 Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka aprovuar Urdhëresën Nr.11, për
masat e reja me qëllimin e parandalimit dhe luftimit të COVID-19 në sektorin e 
gastronomisë.

Masat të cilat janë aprovuar janë si në vijim:
 Distanca nga ulësja në ulësen prapa shpinës, jo më pak 1.5 metra;
 Distanca mes ulëseve brenda tavolinës duhet të jetës së paku 1 metër;
 Nuk mund të ulen më shumë se 4 persona në një tavolinë, përveç rastet kur  
 janë persona të së njëjtës bashkësi familjare;
 Duhet të ketë dezinfektues të qasshëm lehtë nga klientët;
 Stafi duhet të jetë i pajisur me maska mbrojtëse;
 Të mos shërbehet në banak;
 Servimi i tavolinave (vendosja e thikave, pirunëve, lugëve, etj.) duhet të bëhet  
 me shërbimin e porosisë;
 Menyja të jetë për një përdorim ose të jetë e tillë që të mund të dezinfektohet  
 pas çdo porosie;
 Të bëjë dezinfektimin dhe ajrosjen e rregullt të lokaleve dhe hapësirave të  
 punës;
 Të publikohet manuali për mbrojtjen nga përhapja e COVID-19 i përgatitur  
 nga Ministria e Shëndetësisë;

Kjo Urdhëresë Nr.11 është në fuqi nga data 18/06/2020.

Ky dokument bëhet vetëm për qëllime informative. Nuk përbën këshillë ligjore dhe/ose
angazhim të çdo lloj natyre. Për çdo sqarim ju lutem kontaktoni:
tax_legal-alko@deloittece.com



Ordinance dated 18/06/2020, approved by the Ministry of Trade and Industry of the 
Republic of Kosova regarding the application of measures for the prevention and the 
fight with COVID-19 in the gastronomy sector (Ordinance No.11). 

On 18/06/2020 the Ministry of Trade and Industry has approved Ordinance No.11,
regarding the measures for the prevention and fight with COVID-19 in the gastronomy
sector.

The approved measures are:
 The distance between the seat and the back of the seat cannot be less than  
 1.5 meters;
 The distance between seats within the table has to be at least 1 meter apart;
 No more than 4 people can be seated at the same table, only if the persons  
 are from the same family;
 Disinfectants have to be easily accessible for the clients;
 The staff must be equipped with masks;
 No serving on counters;
 The serving in tables (placement of knives, forks, spoons etc.) has to be done  
 during the serving of the order;
 The menu has to be for single use or has to be disinfected after every order;
 The working spaces have to be disinfected and ventilated/aired out;
 The manual for protection from the spread of COVID-19 devised from the  
 Ministry of Health has to be published.

This Ordinance No.11 has entered into power on 18.06.2020.

This document is delivered for informative purposes only. It does not constitute legal/tax
counsel and/or commitments of any nature. For any further clarification please contact:
tax_legal-alko@deloittece.com
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