
KORONAVIRUS: 
C’FAREË DUHET TË BËJ DERI ME DATË 3 PRILL?
çëfare distance duhet te mbaje me personat e tjere? Te pakten 1 meter

Në qofte se kam temperatur? Mbi 37,5 ° C, duhet ti telefonosh mjekut të familjes , duhet ndejtur në 
shtëpi dhe NUK duhet të shkohet ne urgjenc

A mund te shkoj në komunat e tjera? Në asnje mënyr JO, duke përjashtuar situatat e nevojshme.

A mund të lëviz per arsye shëndetesore? Po, gjithmon.

A mund të leviz për arsye pune? Edhe në një komun tjetër? Po, lëvizjet per arsye pune janë të 
lejuara. Në lëvizjet për pune , ndër komuna të ndryshme, është mir të keni me vete autocertifikatën.  

Jam jasht nga zona e kuqe/portokalli a mund të kthehem? Po, jan të lejuara hyrjet në komunën ku 
jetoni.

Kush duhet të rri absolutisht në shtëpi? Të moshuarit dhe personat me imunitet të lulet ose me 
sëmundje të tjera.

A do të kryhen meshat ose funksionet e tjera fetare? Jo.

Sipërfaqe mesatare dhe te medhaja shitjeje? Të mbyllura të shtunave dhe të djelave, përvec 
ushqimoreve.

Farmaci e parafarmaci? Jan të hapura normalisht.

çerdhe, shkolla, Universitete? Jan të mbyllura deri me 3 Prill

Mbledhje, konferenca, evente, manifestime? NUK lejohen

Pub, kinema, palestra, pishina, diskoteka, muzet, biblioteka? Të mbyllura

Zyrat bashkiake? Gati të gjitha shërbimet mund të konsultohen online. Janë të garantuara shërbimet 
esenciale dhe urgjente.

A mund te bëj pazarin? Po, një person për familje.

A mund të shkoj të ha tek njerëzit e afërm? Nuk është një lëvizje e nevojshme. Llogjika e dekretit është 
ndejtja sa më e mundshme në shtëpi për të shmangur përhapjen e virusit.

A mund të dal te bëj një shëtitje me fëmijët? Po, ne vëndet ku NUK ka mbledhje njerëzish duke 
mbajtur distancen e duhur.Nuk është e ndaluar dalja, por duhet ti shmangemi gjithmon situatave ku ka 
mbledhje njerësish (jo familjar, do të thote persona që jetojne ne te njëjtën banesë).

A mund të ndihmoj  të afërmit e mi të moshuar të pa aftë ? Ky është një kusht i nevojshem. 
Kujtohuni që të moshuarit janë personat që janë më në rrezik, përpiquni ti mbroni nga ngjitja e virusit sa më 
shum të jet e mundur.

A mun të shkoj të bej pazarin në qytet? Po, është e mundur, por tregtareve ju kërkohet të fusin nëpër 
dyqane ose supermakete  jnë numer maxsimal klientash  duke garantuar distancën  e një metrit ndërmjet 
personave. Në çdo kusht supermaketet  dhe qëndrat komerciale do të jenë të mbyllutra të shtunën dhe të 
djelën

Korrieret e madhrave  mund të qarkullojnë? Po, ato mund të qarkullojnë.
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