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NJOFTIM I RËNDËSISHËM NGA POLICIA E SHTETIT

Policia e Shtetit ka njoftuar se të gjithë shtetasit të cilët duan të përdorin mjetet e tyre private në 
territorin e Republikës së Shqipërisë në oraret 07:00-08:00 dhe 16:00-17:00 për arsye pune dhe/ose 
motive mjekësore duhet të plotësojnë vetëdeklarimin online në linkun e mëposhtëm të aksesueshëm 
në faqen zyrtare të Policisë së Shtetit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrnlzjkZC_YzMahhAw-
ma887HbV66i5P0e6HKBsRSJwn7NA_A/viewform

Ky vetëdeklarim është i vlefshëm në të gjitha rastet kur Punëdhënësi nuk ofron transport për
Punëmarrësit. Për mjetet 4+1 lejohen deri në 3 persona në mjet, ku personat duhet të pajisen me 
masat mbrojtëse të nevojshme dhe mjeti duhet dezinfektuar vazhdimisht. Për motomjetet lejohet 
vetëm 1 person, i cili duhet të jetë i pajisur me kaskë dhe masë mbrojtëse.

Për lejimin e qarkullimit përtej orareve të cituara, duhet autorizim i veçantë nga organet e Policisë së
Shtetit.

Ky njoftim ka efekt vetëm mbi shtetasit që nuk kanë hyrë në Republikën e Shqipërisë 14 ditët e fundit.

Në përputhje me Aktin Normativ nr.3, datë 15.03.2020, çdo deklarim i pasaktë në formularin online i
ngarkon shtetasit me përgjegjësi civile, administrative dhe penale.
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IMPORTANT NOTIFICATION FROM THE STATE POLICE

The State Police has notified that all citizens who want to use their private vehicles in the territory of 
the Republic of Albania between 07:00-08:00 and 16:00-17:00 due to work and/or medical reasons 
must complete the online self-declaration form at the following link, accessible on the official website 
of The State Police: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrnlzjkZC_YzMahhAw-
ma887HbV66i5P0e6HKBsRSJwn7NA_A/viewform

The self-declaration is valid in all cases where the Employer does not provide transportation for its 
Employees. For 4+1 vehicles are allowed up to 3 persons, where these persons must be provided with 
the necessary protective measures and the vehicle must be continuously disinfected. Only one person 
is allowed for motor vehicles and must be fitted with a headgear and a protective mask.

To allow traffic beyond the quoted schedule, a special authorization by the State Police authorities is 
required.

This notification only affects citizens who have not entered the Republic of Albania in the last 14 days.

Pursuant to Normative Act no. 3, dated 15.03.2020, any inaccurate declaration on the online form, 
bears citizens with civil, administrative and criminal liability.


