
 

 

INSPEKTORATI SHTETËROR SHËNDETËSOR 

 

LIST VERIFIKIMI MBI INSPEKTIMIN E MASAVE PËR 

PARANDALIMIN E PËRHAPJES SË COVID 19 PËR BARE, 

RESTORANTE NË MJEDISE TË HAPURA 

 

- LIGJI 15/2016 DATË 10.03.2016 “PËR PARANDALIMIN DHE LUFTIMIN E 

INFEKSIONEVE DHE SËMUNDJEVE INFEKTIVE”. 

  

- AKT NORMATIV Nr. 2, datë 11.3.2020 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË 

LIGJIN NR.15/2016, “PËR PARANDALIMIN DHE LUFTIMIN E INFEKSIONEVE 

DHE SËMUNDJEVE INFEKTIVE” 

 

- AKT NORMATIV NR. 3 DATË 15.03.2020 “ PËR MARRJEN E MASAVE TË 

VECANTA ADMINISTRATIVE GJATË KOHËZGJATJES SË PËRIUDHËS SË 

INFEKSIONIT TË SHKAKTUAR NGA COVID-19”. 

 

- URDHER I MINISTRIT TE SHENDETESISE NR. 266 DATË 21.04.2020 “ PËR 

PËRCAKTIMIN E KATEGORIVË TË BIZNESEVE SIPAS NIVELEVE TË RISKUT 

DHE MIRATIMIN E PROTOKOLLEVE TË MASAVE HIGJIENO SANITARE DHE 

DISTANCIMIT SOCIAL PËR PARANDALIMIN E PËRHAPJES SË COVID-19” 

 
  

 

 

NR. 

 

BAZA LIGJORE 

 

PYETJE 

 

PO 

 

JO 
 

1. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 
Urdher i Ministrit te 

Shendetesise nr. 266 datë 

21.04.2020. 

A kryen personi fizik/administratori/personi i 

autorizuar/cdo dite vetëvlerësimin, dhe  vlerësimin e 

gjendjes së punonjësve dhe raportimin në nr. 127 në rast 

dyshimi për COVID-19? 
 

  

Komente: 

 
2. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 
Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdher i Ministrit te 

A raporton për çdo rast menjëherë strukturat përkatëse, 
veçanërisht Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor dhe 

Institutin e Shëndetit Publik? 

  



Shendetesise nr. 266 datë 
21.04.2020. 

Komente: 

 

 
3. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 
Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdher i Ministrit te 

Shendetesise nr. 266 datë 
21.04.2020. 

A kryejnë personat e punësuar  çdo ditë vetëvlerësimin 
personal  sipas checklistës së miratuar apo të deklarojnë 

nëse kanë patur kontakt me persona të cilët rezultojnë apo 

kanë rezultuar pozitiv me COVID-19? 

  

Komente: 

 

 
4. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 
Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdher i Ministrit te 
Shendetesise nr. 266 datë 

21.04.2020. 

A vepron subjekti vetëm në orarin e lejuar?   

Komente: 

 

 

5. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 
Urdher i Ministrit te 

Shendetesise nr. 266 datë 

21.04.2020. 

A kryhet sa më shumë shërbim taksi (delivery) në adresë 

dhe ofrohet mundësia e blerjes online/telefon? 

  

Komente: 
 

 

6. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 
Urdher i Ministrit te 

Shendetesise nr. 266 datë 

21.04.2020. 

A siguron subjekti bar - kafe ose restorant, vazhdimisht dhe 

me mjetet e tij në çdo moment, sapun, letër për pastrimin e 

duarve, maskat, dorezat dhe dezinfektantë për pastrimin e 
sipërfaqeve si dhe kosha plehrash të mbyllur të cilët duhen 

pastruar çdo ditë? 

  

Komente: 

 

 

7. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 
11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdher i Ministrit te 

Shendetesise nr. 266 datë 
21.04.2020. 

A ofron subjekti në hyrje produktin higjenizues të duarve 

me minimalisht 60% alkool, për klientët ?  

  

Komente: 

 

 
8. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 
Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdher i Ministrit te 

Shendetesise nr. 266 datë 
21.04.2020. 

A përdor personeli i punësuar në çdo moment dorezat 
mbrojtëse dhe maskën mbrojtëse duke mbuluar hundën dhe 

gojën? 

  



Komente: 

 

9. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 
11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdher i Ministrit te 

Shendetesise nr. 266 datë 
21.04.2020. 

A siguron subjekti higjenën e duhur të larjes së duarve nga 

ana e punonjësve të tij me sapun për 20 sekonda dhe 
dezinfektim me higjenizues me të paktën 60% alkool? 

  

Komente: 

 

 
10. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 
Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdher i Ministrit te 

Shendetesise nr. 266 datë 
21.04.2020. 

A zbatohen nga punonjësit të gjitha momentet e larjes së 
duarve sipas protokollit të kuq për baret dhe restorantet? 

  

Komente: 

 

11. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 
Urdher i Ministrit te 

Shendetesise nr. 266 datë 

21.04.2020. 

A i dezinfekton klienti duart në hyrje dhe dalje nga bari ose 

restoranti me higjenizues me nivel përmbajtje alkooli 60% 

të vënë në dispozicion nga subjekti? 

  

Komente: 

 

 

12. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 
11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdher i Ministrit te 

Shendetesise nr. 266 datë 
21.04.2020. 

A garanton dhe respekton subjekti bar apo restorant  në çdo 

moment distancën prej 1.5 metra midis personelit të 
punësuar dhe këtyre të fundit e klientëve? 

  

Komente: 

 

 
13. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 
Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdher i Ministrit te 

Shendetesise nr. 266 datë 
21.04.2020. 

A dezinfektojnë duart punonjësit e arkës pas çdo veprimi 
me “cash”? 

  

Komente: 

 

 
14. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 
Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdher i Ministrit te 
Shendetesise nr. 266 datë 

21.04.2020. 

Nëse pagesa bëhet në arkë, a ka vendosur  subjekti i bar - 
kafesë ose restorantit  xhamin  mbrojtës (plexiglass) midis 

punonjësit dhe klientit? 

  

Komente: 

 



 
15. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 
Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdher i Ministrit te 

Shendetesise nr. 266 datë 
21.04.2020. 

A janë të vendosura tavolinat në  atë mënyrë, që distanca 
nga pjesa e pasme e një karrige në pjesën e pasme të një 

karrige tjetër të jetë të paktën 1m larg, e për rrjedhojë, 

klientët ta shohin përballë njëri - tjetrin nga një distancë 

prej të paktën 2m? 

  

Komente: 

 

 
16. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 
Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdher i Ministrit te 
Shendetesise nr. 266 datë 

21.04.2020. 

A ka siguruar subjekti një korridor të dedikuar për klientët 
deri në nivelin e arkës dhe një korridor për daljen nga 

ambjenti. (në varësi të sipërfaqes në dispozicion)? 

 

  

Komente: 

 

 

17. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 
Urdher i Ministrit te 

Shendetesise nr. 266 datë 

21.04.2020. 

A ka vendosur subjekti shenjat vizuale në 

dysheme, shirita me ngjyra, ose shenja për t’u treguar 

klientëve respektimin e distancës fizike ? 

  

Komente: 

 

18. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 
11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdher i Ministrit te 

Shendetesise nr. 266 datë 
21.04.2020. 

A lejohen furnizuesit dhe shpërndarësit vetëm të pajisur 

me maska dhe doreza mbrojtëse dhe më pas te kryejnë 
dezinfektimin e duarve? 

  

Komente: 

 

 
19. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 
Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdher i Ministrit te 
Shendetesise nr. 266 datë 

21.04.2020. 

A sigurohet pastrimi dhe dezinfektimi i sipërfaqeve me 
nivel të lartë prekje të shpeshta, si: dorezat e dyerve, 

tavolinat, tabakatë e  shërbimit dhe banakët e lokaleve? 

  

Komente: 

 

 

20. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 

Urdher i Ministrit te 
Shendetesise nr. 266 datë 

21.04.2020. 

A kryhet larja dhe  dezinfektimi i  ambjentit  para hapjes 

dhe pas mbylljes të paktën 2 herë në ditë sipas udhëzimeve 

të Ministrisë së Shëndetësisë? 

  

Komente: 
 

 

21. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

A përdorin punonjësit gjatë punës apo ndërimit të turneve  

mjetet apo vendin e punës së kolegëve pa kryer 

  



11.03.2020, neni 3, pika c, 
Urdher i Ministrit te 

Shendetesise nr. 266 datë 

21.04.2020. 

dezinfektimin? 

Komente: 
 

 

22. 

Ligji 15/2016 neni 7, pika 4 

Akt normativ nr. 2 datë 

11.03.2020, neni 3, pika c, 
Urdher i Ministrit te 

Shendetesise nr. 266 datë 

21.04.2020. 

A janë të afishuara në subjekt i gjithë dokumentacioni i 

miratuar në protokoll, ne hyrje të subjektit dhe në vende të 

dukshme (Postera, listën e simptomave sipas check listës së 
miratuar, protokolli i kuq, deklarata për zbatimin e 

protokollit)? 

  

Komente: 

 

 

 

    

Komente: 

 

 

 

    

Komente: 

 

 

 

    

Komente: 

 

 




