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Akti Normativ dhe Udhëzimi për Përdorimin e Detyrueshëm të Maskave
Në Fletoren Zyrtare nr.182, u publikua Akti Normativ nr. 32 i Këshillit të Ministrave, datë 12.10.2020
“Për një ndryshim në aktin normativ nr. 3, datë 15.3.2020, të nr. 32, datë 12.10.2020 Këshillit të Ministrave, 
“Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar 
nga COVID-19”, të ndryshuar” (Akti Normativ 32).

Ky Akt Normativ hyri në fuqi menjëherë dhe i fillon efektet në datën 15.10.2020.

Në pikën 23 të nenit 3 të Aktit Normativ nr. 3 bëhen ndryshimet e mëposhtme:

 Barriera mbrojtëse (maska) është e detyrueshme të përdoret jashtë shtëpisë nga çdo individ.
 Individët, të cilët përjashtohen nga ky rregull, përcaktohen në udhëzimin e Institutit të Shëndetit
 Publik.

 Instituti i Shëndetit Publik nxjerr udhëzimin përkatës për mënyrën e përdorimit të barrierës
 mbrojtëse (maskës) jashtë shtëpisë.

 Mospërdorimi i barrierës mbrojtëse (maskës) nga individët jashtë shtëpisë dënohet me gjobë  
 në masën 3 000 (tre mijë) lekë dhe, në rast përsëritjeje, në masën 5 000 (pesë mijë) lekë. Të   
 drejtën e dhënies së masës administrative për mospërdorimin e barrierës mbrojtëse (maskës) e  
 ka Policia e Shtetit dhe Policia Bashkiake, sipas modelit të gjobës të miratuar prej tyre.

Në vijim te Aktit Normativ 32, u miratua Udhëzimi nr. 1163/1 prot., , datë 13.10.2020 i Institutit të
Shëndetit Publik “Udhëzues mbi përdorimin e detyrueshëm të maskave në ambientet jashtë shtëpisë” të 
publikuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. (Udhëzimi nr. 1163/1)

 I. Barriera Mbrojtëse (maska) është e detyrueshme:

Fëmijë mbi moshën 11 vjeç; gjatë të gjithë ditës gjatë të gjithë veprimtarisë jashtë banesës; në çdo 
dyqan, supermarket apo aktivitet tregtar; në të gjitha mjetet e transportit publik dhe jo publik kur në to 
gjenden persona të tjerë përveç drejtuesit të automjetit; gjatë ecjes në rrugë, gjatë qëndrimit në të 
gjitha vendet publike të hapura si park apo shesh; gjatë të gjithë aktivitetit të punës në zyra, të gjithë 
institucionet publike dhe jo publike, teatër, kinema, muze, biblioteka, etj; në hyrje dhe dalje nga banesa 
si dhe ashensorë; përpara dhe pas konsumit të ushqimit në bare dhe restorante; në motoçikletë kur 
merr një person tjetër jo anëtare të familjes; nëse jeni duke u kujdesur në shtëpi për një familjar me 
Covid-19; në të gjitha institucionet fetare; nga personat që e kanë kaluar Sars Cov -2 për t’u mbrojtur 
nga shkaktarët e tjerë infektivë respiratorë; në institucionet arsimore dhe ato të kujdesit shëndetësor.
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 II. Disa raste kur ju lejohet të hiqni atë apo të modifikoni përdorimin e saj:

Nëse kërkohet për qëllime të identifikimit personal nga zyrtarët përkatës në polici, në bankë, postë,
gjykatë, etj; gjatë ngrënies apo konsumimit të pijeve por në hyrje e në dalje nga baret dhe restorantet
maska duhet të vendoset; gjatë proçesit të manipulimeve dentare por në hyrje e në dalje nga klinika 
maska duhet të vendoset; nga personat që mbajnë/drejtojnë lutjen/shërbesën/ceremoninë fetare; nga 
persona me humbje të dëgjimit dhe të folurit ose për personat gjatë kohës së komunikimit me ta, nëse 
nuk kanë mundësi të përdorin maska të posaçme (transparente); nëse kërkohet nga stafi i dyqaneve 
ose marketeve përkatëse për identifikim të moshës, përfshirë blerjen e produkteve me moshë të 
kufizuar, siç janë duhani dhe alkooli; nga punëtorët që punojnë në ambiente të jashtme, gjatë procesit 
të punës kur sigurohet distance fizike jo më pak se 1.5m; nga të ftuarit në emisionet televizive me 
kusht që të ruhet distanca jo më pak se 1.5 metra.

 III. Rastet përjashtimore të përdorimit të barrierës mbrojtëse (maskës):

Në të gjitha rastet kur përdorimi i maskës dëmton shëndetin sipas rekomandimit të mjekut të familjes;
nga persona me sëmundje që i bëjnë të paaftë për përdorimin maskës; gjatë ushtrimit të aktiviteteve
sportive; nga persona të cilët lëvizin të vetëm me biçikletë, motoçikletë apo monopatinë; kur në 
makinë është vetëm drejtuesi i mjetit ose persona që kanë lidhje familjare me të; në aktivitete që 
mund të shkaktojnë lagien e maskës (si p.sh. gjatë larjes në pishinë, liqen ose në det); në shtëpi me 
anëtarët e ngushtë të familjes.
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The Normative Act and Instruction on the Obligatory Use of Masks.
On the official Gazette no. 182, was published the Normative Act of the Council of Ministers no. 31,
dated 12.10.2020 “For an amendment in the normative act no. 3, dated 15.3.2020, of no. 32, dated
12.10.2020 of the Council of Ministers, “On special administrative measures during the period of infection 
caused by COVID-19”, as amended” (Normative Act 32).

This Normative Act entered into force immediately and takes effect on 15.10.2020.

The following changes are made under point 23 of article 3 of the Normative Act 32:

 Protective barriers (masks) are mandatory to be used outdoors by any individual. Individuals  
 who are exempted from this rule are defined in the instruction of the Institute of Public Health.

 The Institute of Public Health issues the relevant instruction on how to use the protective 
 barrier (mask) outdoors.

 Failure to use the protective barrier (mask) by individuals outdoors is punishable by a fine of
 3,000 (three thousand) ALL and, in case of repetition, 5,000 (five thousand) ALL. The State
 Police and the Municipal Police have the right to impose the administrative penalty for not   
 using the protective barrier (mask).

Following the Normative Act no. 32, it was approved the Instruction no. 1163/1 prot, dated 
13.10.2020 of the Institute of Public Health “Instruction on the mandatory use of masks outside” 
published by the Ministry of Health and Social Protection. (Instruction no. 1163/1)

 I. Protective Barrier (mask) is mandatory:

Whenever you leave your house; for children over the age of 11; all day during all activity outdoors; in
any shop, supermarket or commercial activity; in all means of public and non-public transport when 
there are persons other than the driver in them; while walking outdoors , while staying in all open 
public places such as parks or squares; during all work activity in offices, all public and non-public 
institutions, theatres, cinemas, museums, libraries, etc ; at the entrance and exit of the household as 
well as elevators; before and after food consumption in bars and restaurants; on the motorcycle when 
picking up another non-family member; if you are taking care for a family member with covid-19; in all 
religious institutions; by persons who have previously Sars Cov -2 to protect themselves from other 
respiratory infectious agents; in educational and health care institutions according to previous 
recommendations.
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 II. Some cases when you are allowed to remove it or modify its use:

If required for personal identification purposes by relevant officials in the police, bank, post office, 
court, etc; during meals or consumption of beverages provided that masks are used at the entrance 
and exit; during the process of dental manipulations provided that masks are used at the entrance and 
exit of the clinic; by persons holding/conducting religious prayer/service/ceremony; by persons with 
hearing and speech impairments or for persons during the time of communication with them, if they 
are not able to use special (transparent) masks; if required by staff of relevant shops or markets for 
age identification related to the purchase of products for the elderly, such as tobacco and alcohol; by 
workers working outdoors, during the work process when a physical distance of not less than 1.5m is 
assured; from the guests on the TV shows provided that the distance is not less than 1.5 meters.

 III. Exceptional cases of using a protective barrier (mask):

In all cases when the use of the mask deteriorates the health according to the recommendation of the
family doctor; by persons with diseases that make them incapable of using the mask; during the 
exercise of sports activities; by persons moving alone by bicycle, motorbike or kick scoter; when driving 
alone or with family related to; in activities that the mask may get wet (e.g. while bathing in the pool, 
lake or sea); at home with close family members.

* Those who due to age, health or due to disability do not wear a mask, will be required health 
documentation that verifies the status.
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