
Shërbimet elektronike “Leje për dalje për këmbësorë/automjet” dhe “Vërtetim për 
aktivitet ekonomik të hapur” të publikuara në e-Albania.

Në portalin e-Albania është publikuar shërbimi elektronik “Leje për dalje për këmbësorë/
automjet” i cili u mundëson qytetarëve të aplikojnë online për t’u pajisur me:

 leje për këmbësorë (për pazar, farmaci apo arsye të tjera urgjente) gjatë fashës orare  
 05.00 deri në 17.30 dhe kohëzgjatja e lejes ditore është 90 minuta;
 leje për mjet për punë vetëm për itinerarin strikt vajtje-ardhje në vendin e punës gjatë  
 fashave orare 05.00 deri në 08.00 të mëngjesit dhe 16.00 deri në 17.30 të pasdites.

*Për qytetarët të cilët punojnë me turne lejohet vendosja e orareve specifike të vajtjes dhe kthimit 
nga puna për secilën nga ditët e javës përfshire dhe fundjavën.

Aplikimet e mësipërme, si për shtetasit shqiptarë si për shtetasit e huaj, mund të kryhen dhe 
me anë të SMS në numrin 55155.

Të gjitha autorizimet e marra deri tani përmes e-mail nga Policia e Shtetit janë të vlefshme 
edhe për javën nga 20 deri 26 prill. Për lejet pas datës 26 prill, nevojitet te riaplikoni sërish 
pranë e-Albania.

Për më tepër informacion në lidhje me lejet e mësipërme, drejtoheni në linkun më poshtë:
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13761

Gjithashtu në e-Albania është publikuar edhe shërbimi elektronik “Vërtetim për aktivitet 
ekonomik të hapur” i cili u mundëson subjekteve të aplikojnë online për t’u pajisur me 
vërtetim që dëshmon se subjekti është i autorizuar të ushtrojë aktivitetin gjatë periudhës së 
gjendjes së jashtëzakonshme për shkak të COVID-19, në përputhje me urdhrin e Ministrisë së 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

*Ky vërtetim duhet të mbahet gjatë gjithë kohës në ambientet e subjektit dhe t’i tregohet inspek-
torëve ose punonjësve të policisë në rast kontrolli.

Për shtetasit e huaj që janë administratorë të një biznesi në Shqipëri, aplikimi mund te kryhet 
me anë të SMS në numrin 55155, me këtë format: VS NIPT NID.

Për më tepër informacion në lidhje me vërtetimin e mësipërm, drejtoheni në linkun: 
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13761
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Electronic services “Pedestrian / vehicle exit permit” and “Certificate for open economic 
activity” published in e-Albania.

The electronic service “Pedestrian/ vehicle exit permit” has been published on the 
e-Albania portal, which enables citizens to apply online and obtain:

 pedestrian exit permit (for shopping, pharmacy or other urgent reasons) during the  
 time slot 05.00 to 17.30 and will have a duration of 90 minutes;
 vehicle permit for work only for the strict round trip to the workplace during the time  
 slots 05.00 to 08.00 in the morning and 16.00 to 17.30 in the afternoon.

*For citizens who work in shifts, it is allowed to set specific hours of going and returning from work 
for each of the days of the week, including the weekend.

The above applications, both for Albanian citizens and for foreign citizens, can be performed 
through SMS via the number 55155.

All authorizations obtained so far via e-mail from the State Police are valid for the next week 
of April 20 to april 2026. For permits after April 26, it is required to apply again in portal 
e-Albania.

For more information on the above permits, refer to the following link:
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13659

The e-Albania portal it has been also published the “Certificate for open economic activity” 
which enables entities to apply online and obtain a certificate attesting that the entity is 
authorized to exercise the activity during the period of emergency due to COVID-19, in 
accordance with the order of the Ministry of Health and Social Protection.

*This certificate must be kept at all times in the premises of the entity and exhibit to inspectors or 
police officers in case of control.

For foreign citizens, administrators of a business in Albania, the application can be performed 
through SMS via the number 55155, with this format: VS NIPT NID.

For more information on the above certification, refer to the following link:
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13761
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