
COVID-19 (ALB)
NJOFTIM 3

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ka publikuar Urdhërin nr. 164, datë 
12.03.2020 “Për mbylljen e bareve, restoranteve, lokaleve, fast-food dhe kufizimin e 
shërbimeve që ofrohet nga Strukturat Akomoduese që ofrojnë shërbim për klientin”.

Urdhëri përcakton:

Detyrime për Bare, Restorante, Catering, Fast –Food, lokale:

 Mbylljen e bareve, restoranteve, fast-food, lokaleve që ofrojnë shërbim për klientët, në të gjithë
 vendin, deri më datë 03.04.2020.

 Përjashtim nga rregulli i përcaktuar më sipër bëhet vetëm për shërbimin në banesë (delivery), i
 cili duhet të kryhet duke respektuar rregullat higjenike të miratuara.

Detyrime për Strukturat Akomoduese:

 Përdorimi i shërbimeve të bareve dhe restoranteve të strukturave akomoduese vetëm për   
 qytetarët e akomoduar në strukturat akomoduese përkatëse, deri në datën 03.04.2020.

 Strukturat akomoduese ndalohen të ofrojnë shërbim bar dhe restorant për qytetarët që nuk janë
 klientë të strukturës akomoduese, deri në datën 03.04.2020.

 Ngarkohet për zbatimin e këtij urdhëri Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor, Operatori i 
 Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor dhe subjektet që ushtrojnë aktivitetet e përcaktuara në këtë
 Urdhër.
 Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor mbikqyr zbatimin e Urdhërit dhe vendos masën e gjobës,
 sipas legjislacionit në fuqi.
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COVID-19 (ENG)
NOTICE 3

The Ministry of Health and Social Protection has published Order no. 164, dated 
12.03.2020 “On the closure of bars, restaurants, coffee shops, fast-food and the 
restriction of services of Accommodation Structures that provide customer service”.

The Order establishes:

Obligations for Bars, Restaurants, Catering, Fast Food, coffee shops:

 Closing of bars, restaurants, fast food, coffee shops and other facilites that provide for customer  
 services in the entire country, until 03.04.2020.

 Exception to the rule set out above shall apply only for home delivery services, which must be   
 carried out in accordance with approved hygiene rules.

Obligations for Accommodation Structures:

 Bars and restaurants services of the accommodation structures shall be used and offered only  
 for citizens accommodated in relevant accommodation structures, until 03.04.2020.

 Accommodation structures are prohibited from offering bar and restaurant service to citizens  
 who are not clients of the accommodation structure, until 03.04.2020.

 The State Health Inspectorate, the Health Care Operator and the entities that carry out the 
 activities specified in this Order are responsible for the implementation of these provisions.
 The State Health Inspectorate monitors the implementation of the Order and imposes fines,
 according to the applicable legislation in force.
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