COVID-19 (ALB)
NJOFTIM 44

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka publikuar Urdhrin No. 351 datë 29.05.2020
“Për marrjen e masave të vecanta dhe kuﬁzimeve për parandalimin e përhapjes së COVID-19”
Urdhri parashikon:
1. Lejimin e lëvizjes për të gjitha kategoritë (këmbësorë, automjete, bicikleta etj.) në të gjithë vendin pa
kuﬁzim orari.
2. Lejohet ushtrimi i aktivitetit për të gjitha llojet e bizneseve duke respektuar masat dhe protokollet e
sigurisë të miratuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të cilat mund t’i gjeni duke
klikuar këtu.
3. Bizneset/aktivitetet të cilat nuk mund të ushtrojnë ende aktivitetin deri në një njoftim të dytë janë si
më poshtë:
- Klubet e natës;
- Aktivitetet kulturore, teatro, kinema etj,
- Pishinat;
- Transporti publik.
4. Ndalohen grumbullimet masive në vende të mbyllura apo të hapura deri në një njoftim të dytë.
5. Hapen zonat e gjelbërta duke nisur nga data 1 qershor 2020.
6. Hapen kurset e formimit profesional, edukativ dhe argëtues, këndet e lojrave për fëmijë në
ambientet e hapura, palestrat, qendrat e internetit sipas protokolleve dhe rregullave të miratuara
për distancimin social dhe masat higjieno-sanitare.
7. Lejohet kryerja e konkurseve për punësimin e personelit dhe konkurseve të shkollimit e specializimit
duke nisur nga data 1 qershor 2020, sipas protokolleve dhe rregullave të miratuara për distancimin
social dhe masat higjieno-sanitare.
8. Hapen plazhet vetëm për strukturat akomoduese nga data 1 qershor 2020. Plazhet publike do të
hapen nga data 6 qershor 2020, sipas protokolleve dhe rregullave të miratuara për distancimin
social dhe masat higjieno-sanitare.
9. Lejohet hyrja e udhëtarëve dhe automjeteve private nga pikat tokësore të kalimit kuﬁtar. Personat
që do të hyjnë në territorin e Republikës së Shqipërisë nuk do të kenë detyrimin për vetëkarantinim
14 ditë, me përjashtim të rasteve të miratuara nga autoritetet kompetente.
10. Çdo parashikim që bie në kundërshitm me këtë urdhër, shfuqizohet.
Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

COVID-19 (ENG)
NOTICE 44

The Ministry of Health and Social Protection has published the Order no. 351 dated 29.05.2020
“On adoption of special measures and restrictions to prevent the spread of COVID-19”
The order provides for the following:
1. Movement is allowed for all categories (pedestrians, vehicles, bicycles, etc.) throughout the
country without any time limit.
2. It is allowed to exercise the activity for all types of businesses by respecting the security measures
and protocols approved by the Ministry of Health and Social Protection, which you can ﬁnd by
clicking here.
3. Businesses/activities which are not yet able to operate until further notice are as follows:
- Nightclubs;
- Cultural activities, theaters, cinemas, etc.
- Swimming pools;
- Public transport.
4. Mass gatherings in outdoor or indoor areas are prohibited until further notice.
5. Green areas are opened starting from June 1, 2020.
6. Professional, educational and entertainment training courses, playgrounds for children in outdoor
spaces, gyms, internet centers are allowed to carry out their activities as well, in accordance with
the protocols and rules approved for social distancing and health and safety measures.
7. It is allowed to conduct competitions for staﬀ recruitment purposes and competitions of education
and specialization starting from June 1, 2020, in accordance with the protocols and rules
approved for social distancing and hygene-sanitary measures.
8. Beaches are opened only for accommodation structures from June 1, 2020. Public beaches will be
opened from June 6, 2020, in accordance with the protocols and rules approved for social
distancing and hygene-sanitary measures.
9. The entry of passengers and private vehicles in the territory of the Republic of Albania from the
land borders are allowed. Individuals who will enter the territory of the Republic of Albania will
not have the obligation to self-quarantine for 14 days, except for the cases approved by the
competent authorities.
10. Any provision that is inconsistent with this order is repealed.
This order enters into force immediately.

