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Vendimi i datës 17/06/2020, i miratuar nga e Qeveria e Republikës së Kosovës, rreth 
aprovimit të kërkesës së Ministrisë së Shëndetësisë pas rritjes së rasteve pozitive me 
COVID-19 (Vendimi Nr.02/06).

Më 17/06/2020 Ministria e Shëndetësisë së Republikës së Kosovës ka bërë kërkesë ndaj
Qeverisë, të aprovoj masa e reja për mbrojtjen ndaj COVID-19, kërkesë të cilën qeveria e
ka aprovuar.

Masat të cilat janë aprovuar janë si në vijim:
 Të gjitha institucionet publike dhe private në Kosovë janë të obliguara të  
 organizojnë punën me stafin e tyre (duke respektuar distancën fizike ose nga  
 shtëpitë e tyre/online)

 Këto institucione (publike dhe private) duhet të shtojnë kontrollet në hyrjet e  
 tyre për të siguruar bartjen e maskave;

 Të gjitha institucionet obligohen të zbatojnë dhe organizojnë punën e tyre në
 përputhje të plotë me manualin për mbrojtje dhe përhapjen e COVID-19;

Ky Vendim Nr.02/06 është në fuqi nga data 17/06/2020.

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



Decision dated 17/06/2020, approved by the Government of the Republic of Kosova 
regarding the approval of the Ministry of Health after the increase of positive cases 
with COVID-19 (Decision No.02/06).

On 17/06/2020, the Ministry of Health of Republic of Kosova has requested from the
Government to approve new measures with the intent of protection toward COVID-19,
request that has been approved from the Government.

The approved measures are:
 All public and private institutions in Kosova are obliged to organize their  
 operations with their staff (by respecting the physical distance or by working  
 from home/online).

 These institutions (public and private) have to increase the checkups in their
 entrances to ensure the use of masks;

 All institutions are obliged to adhere and organize their operations in full  
 compliance with the manual of protection and limiting the spread of  
 COVID-19.

This Decision No.02/06 entered into power on 17.06.2020.

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:
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