
Urdhër nr. 257, date 10.04.2020
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka publikuar Urdhrin nr. 257, date 10.04.2020 
“Për detajimin e aktiviteteve sipas nomenklaturës së aktiviteteve ekonomike” (Urdhër 257)

Në Urdhrin 257 parashikohet si më poshtë:

 Aktivitete e përcaktuara në tabelën bashkëlidhur Urdhërit nr. 193 datë 20.03.2020 “Për  
 mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqpërisë” detajohen sipas 
 nomenklaturës së aktiviteteve ekonomike dhe miratohen sipas listës bashkëlidhur 
 këtij urdhri.

 Aktivitetet e lejuara sipas tabelës bashkëlidhur këtij urdhëri dhe Urdhërit nr. 193, datë  
 20.03.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë” e ushtrojnë 
 aktivitetin bazuar në udhëzimet e miratuara nga Instituti i Shëndetit Publik për 
 mospërhapjen e infeksionit të shkatuar nga Covid-19.

Urdhri hyn në fuqi menjëherë.

Për listën e aktiviteteve të hapura si dhe Udhëzuesin nga ISHP “Për rekomandime të 
përgjithshme ndaj subjekteve të biznesit që lejohen të zhvillojnë aktivitetin në kushtet e 
lehtësimit të masave të marra për kufizimin e përhapjes së COVID-19”, drejtoheni në link-et më 
poshtë:

https://e-albania.al/PopupBizneset/Lista_e_aktiviteteve_te_hapura.pdf

https://e-albania.al/PopupBizneset/Protokollet_qe_duhet_te_zbatojne_bizneset_e_hapura.pdf
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Order no. 257, dated 10.04.2020
The Ministry of Health and Social Protection has published Order no. 257, dated 10.04.2020 
“On detailing the activities as the nomenclature of economic activities” (Order 257)

Order no.257 provides for the following:

 The activities defined in the table attached to Order no. 193, dated 20.03.2020 “On the  
 closure or restriction of movements in the Republic of Albania” are detailed according   
 to the nomenclature of economic activities and approved according to the list attached  
 to this order.

 The activities allowed according to the table attached to this order and the Order   
 no.193, dated 20.03.2020 “On the closure or restriction of movements in the Republic of  
 Albania” exercise the activity based on the instructions approved by the Institute of   
 Public Health regarding the limitation of spreading of the infection caused by Covid-19.

The order enters into force immediately.

With regard to the list of open activities as well as the Guidelines from ISHP “On general
recommendations to business entities that are allowed to carry out the activity in terms of eased 
measures taken to limit the spread of COVID-19”, refer to the following links:

https://e-albania.al/PopupBizneset/Lista_e_aktiviteteve_te_hapura.pdf

https://e-albania.al/PopupBizneset/Protokollet_qe_duhet_te_zbatojne_bizneset_e_hapura.pdf
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