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Disa sqarime për qytetarët shqiptarë ne Itali mbi dekretin e Presidencës së Këshillit Italian të 

Ministrave te datës 9 Mars 2020. Informacione zyrtare të Policisë Italiane dhe Mbrojtjes 

Civile. 

11 Mars 2020 

 

 

ZONAT KU DEKRETI ËSHTË NË FUQI  

 

1. Ka ndonjë ndryshim mes zonave brenda territorit italian? 

 

Jo, sipas dekretit të Presidentit të Këshillit Italian të Ministrave, të datës 9 Mars 2020, 

rregullat janë të njëjta në gjithë territorin kombëtar dhe janë të vlefshme nga data 10 Mars 

deri më datë 3 Prill. 

 

2. Ekzistojnë ende të ashtëquajturat “zona të kuqe”? 

 

Jo, “zonat e kuqe” nuk janë më të parashikuara. Kufizimet që ishin parashikuar nga dekreti i 

datës 1 Mars (i cili i referohej territoreve “zona të kuqe”) nuk janë më të vlefshme. Tashmë, 

me dekretin e datës 9 Mars, rregullat janë të njëjta për të gjithë. 
 

 

LEVIZJET NË TERRITOR 

 

1. Çfarë nënkuptohet me frazën “të evitohet cdo lëvizje e personave fizikë”? Cilat janë disa 

veprime që konsiderohen të ndaluara? Mund të dal nga shtëpia për të shkuar në punë? 

Mund të lëvizin në territor personat të cilët i janë nënshtruar karantinës? 

Duhet evituar dalja nga shtëpia. Mund të dilni për të shkuar në punë ose për motive 

shëndetësore (këtu kini parasysh normat në fuqi në raste të simptomave nga virusi) ose për 

nevoja të tjera, për shembull blerja e ushqimeve ose të mallrave thelbësore jetikë. Gjithsesi 

duhet të jeni në gjëndje të vërtetoni motivin. Këtë mund ta bëni nëpërmjet moduleve të vetë-

deklarimit me të cilat janë të pajisura edhe forcat e rendit lokal ose shtetëror (më poshtë gjeni 

link-un ku mund të shkarkoni modulin e deklarimit). Kontrolle të mëtejshme do të vefifikojnë 

vërtetësinë e vetë-deklarimeve duke patur parasysh se deklaratat jo të vërteta përbëjnë 

krim. Kur është e mundur, këshillohet për të gjithë puna në distancë ose të merrni një periudhë 

pushimi të parashikuar nga pozicioni i punës (ferie e congedi).  



Për të mirën e përbashkët dhe të gjithë popullatës, nëse nuk keni arsye të vlefshme për të dalë, 

ju kërkohet dhe është e nevojshme të qëndroni në shtëpi. 

Për personat të cilët janë vendosur në karantinë ose që rezultojnë të prekur nga virusi, 

është absolutisht e ndaluar dalja nga shtëpia. 

Klikoni këtu për të shkarkuar modulin për vetë-deklarimin: 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_10.3.2020.pdf 

 

2. Nëse punoj në një komunë tjetër nga ajo në të cilën banoj, mund të bëj udhëtimin punë-

shtëpi dhe anasjellas? 

Po, konsiderohet lëvizje e justifikuar për nevoja pune. 

3. A ka kufizime në lëvizje për personat që kanë simptoma të infeksionit të rrugëve të 

frymëmarrjes dhe temperaturë trupi mbi 37,5? 

Në këto raste rekomandohet zbatimi i rreptë i masave kombëtare. Pra, duhet të qëndroni në 

shtëpi, të kontaktoni mjekun tuaj dhe të kufizoni në maksimum kontaktet me persona të tjerë. 

4. Çfarë do të thotë “nevoja pune të verifikueshme” (“comprovate esigenze lavorative”)? 

Si mund t’i vërtetojnë këto nevoja punëtorët autonomë? 

Është gjithnjë e mundur të dilni për të shkuar në punë edhe pse këshillohet, si më sipër, që të 

punohet në distancë ose të merrni pushime të përkohshme nga puna. Termi “të verifikueshme” 

ose “që jeni në gjëndje t’i vërtetoni” (“comprovate”), do të thotë që duhet të jeni në gjendje të 

vërtetoni që jeni duke shkuar ose jeni duke u kthyer nga puna, nëpërmjet vetë-deklarimit të 

detyrueshëm ose nëpërmjet provave të tjera. Kujtojmë përsëri se deklaratat jo të vërteta 

përbëjnë krim.  

Në rast kontrolli, duhet të deklarohet dhe vërtetohet lidhja e nevojës për të lëvizur me punën 

tuaj. Autoritetet përkatëse do të verifikojnë vërtetësinë e deklaratës së dhënë dhe parashikohen 

sanksione përkatëse në rast të deklaratave të rreme. 

5. Si duhet të sillen personat që janë të detyruar të kalojnë kufirin për motive pune 

Personat në fjalë mund të dalin ose të hyjnë nga territori për të shkuar në vendin e punës dhe 

për t’u kthyer në shtëpi. Të interesuarit mund të vërtetojnë motivin e lëvizjes për nevoja 

profesionale me cdo mjet në dispozicion.  

6. Do të ketë postblloqe për të kontrolluar respektimin e masave të ndërrmara? 

Për respektimin e masave do të kryhen kontrolle. Duke qënë se rregullat vlejnë për gjithë 

territorin kombëtar italian, nuk do të ketë postblloqe fikse për të penguar lëvizjen e personave. 

Do të jenë forcat e rendit në nivel lokal dhe kombëtar, që gjatë ushtrimit të aktivitetit të tyre 

të kontrollit të territorit, do të kontrollojnë edhe zbatimin rigoroz të rregullave të vendosura 

nga dekreti. 

7. Ka pengesa për personat të cilët ndodhen momentalisht jashtë territorit të vendbanimit 

të tyre dhe dëshirojnë të kthehen? 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_10.3.2020.pdf


Jo, çdo person ka të drejtë të kthehet në vendbanimin e tij, duke patur parasysh që pas 

momentit që është kthyer, mund të kryejë lëvizje vetëm në rastet e sipërpërmendura: nevoja 

pune, nevoja jetike bazë ose për motive shëndetësore. 

8. Mund të dal për të blerë ushqime? Do të jenë gjthmonë të disponueshme ushqimet në 

dyqane apo supermarkete? 

Po, dalja për të blerë ushqime do të jetë gjithmonë e lejuar. Autoritetet italiane sigurojnë se 

ushqimet do të jenë gjithmonë të disponueshme prandaj nuk ka nevojë për të rendur në këtë 

moment me qëllimin e sigurimit të rezervave ushqimore. 

9. A lejohet aktiviteti sportiv? 

Po, aktiviteti sportiv lejohet në ambjente të hapura, por vetëm në mënyrë individuale dhe 

asnjëherë në grup. 

 

10. A mund të dal për të blerë mallra të tjerë që nuk janë ushqime? 

Po, por vetëm në rastin e mallrave vërtetë të nevojshëm si psh: mund të blini llampa në rastin 

kur ju nevojiten në shtëpi.  

11. Mund të shkoj për të ndihmuar të afërm të moshuar të cilët kanë nevojë për asistencë? 

Po, kjo përbën një nga kushtet e nevojave të motivuara. Duhet të keni parasysh se të moshuarit 

janë grupmosha më e brishtë në këtë moment prandaj mundohuni t’i mbroni nga kontaktet sa 

më shumë të jetë e mundur. 

12. Mund të shkoj për vizitë ose për të ngrënë te të afërmit? 

Jo, sepse kjo nuk përbën një nevojë jetike ose thelbësore të vlefshme. 

13. Çfarë ndodh për personat që nuk respektojnë kufizimet? 

Mos respektimi i rregullave të mësipërme ndëshkohet me arrest deri në 3 muaj dhe gjobë prej 

206,00 euro, sipas artikullit 650 të kodit penal mbi mos respektimin e masave të ndërmarra 

nga një autoritet. Ndëshkime më të ashpra mund të ndërmerren në raste specifike. 

 

TRANSPORTET 

 

1. Do të ketë kufizime për transportin e mallrave? 

Jo, asnjë kufizim. Transportimi i mallrave (dhe jo vetëm atyre jetike) do të lejohet në gjithë 

territorin italian. Transporti i mallrave konsiderohet si një nevojë pune: personeli që nget 

mjetet e transportit mund të lëvizë në limitet e tërheqjes dhe dorëzimit të mallrave. 

2. A mund të lëvizin korrierët e dorëzimit të mallrave? 

Po, korrierët do të lejohen të levizin 

3. Jam një auto-transportues. Ka kufizime për aktivitetin tim të punës? 

Jo, nuk janë parashikuar kufizime për lëvizjen dhe ngarkim-shkarkimin të mallrave. 



4. Ka kufizime për transportin publik dhe taksitë? 

Jo, nuk ka kufizime të transportit publik apo të aktivitetit të taksive apo NCC.  

 

AKTIVITETET TREGTARE 

 

1. Baret dhe restorantet do të qëndrojnë hapur? 

Do të lejohet aktiviteti i bareve dhe restoranteve në orarin 06:00 – 18:00. Është detyrë e 

personit përgjegjës të aktivitetit të bëjë të mundur respektimin e distancës së sigurisë 

ndërpersonale prej të paktën 1 metër. Në rast të kundërt parashikohet pezullimi i aktivitetit. 

2. Mund të bëhet dorëzimi në banesë i ushqimeve apo pijeve? 

Orari 06:00 – 18:00 i referohet orarit të hapjes së aktivitetit për publikun. Mund të vazhdohet 

aktiviteti me dyer të mbyllura pas këtij orari me qëllim dorëzimit në banesa të ushqimeve apo 

pijeve. Përgjegjësi i aktivitetit apo i platformës është i detyruar të sigurojë evitimin e kontaktit 

në momentin e dorëzimit. 

3. Jam menaxheri i një pub-i. Mund të vazhdoj të ushtroj aktivitetin tim? 

Dekreti parashikon ndalimin e cdo aktiviteti tjetër përveç atij të shërbimit të pijeve dhe 

ushqimeve në oraret dhe kushtet e sipërpërmendura për baret dhe restorantet. Duhen pezulluar 

të gjitha aktivitet e tjera që mund të jenë burim për grumbullimin e personave (si p.sh: evente 

muzikore live, projektimi në ekrane etj).  

4. Çfarë parashikohet për teatrot, kinematë, muzetë, arkivat, bibliotekat dhe vendet e tjera 

të kulturës? 

 

Parashikohet mbyllja për publikun në gjithë territorin kombëtar. 

 

 

SHKOLLAT DHE UNIVERSITETET 

 

1. Çfarë parashikon dekreti për shkollat? 

 

Në periudhën deri më 3 Prill 2020, është pezulluar aktiviteti në klasë i të gjitha shkollave dhe 

universiteteve të të gjitha tipologjive. Mbetet i mundur zhvillimi i aktiviteteve mësimore në 

distancë. Nuk ndërpritet aktiviteti kërkimor. 

 

Studentët universitarë duhet të konsultojnë faqet web të universiteteve përkatëse për sa i 

përket mundësive për të dhënë provime në distancë apo aktivitete të tjera të lidhura me 

procesin mësimor dhe kërkimor dhe diplomimin. 

 

Përjashtohen nga pezullimi i aktiviteteve kurset specializuese në fushat mjekësore. 

 

 

CEREMONITË DHE EVENTET 



 

1. Çfarë parashikon dekreti për ceremonitë, eventet dhe spektaklet? 

Në gjithë territorin kombëtar italian janë pezulluar të gjitha manifestimet e organizuara si edhe 

eventet në vende publike apo private, duke përfshire aktivitete të karakterit kulturor, sportiv, 

fetar etj. 

2. Mund të shkoj në vende të kulteve fetare? Mund të celebrohen ritet fetare? 

Deri më datë 3 Prill janë të pezulluara në gjithë territorin italian të gjitha ceremonitë civile 

apo fetare, duke përfshirë funeralet.  

Lejohet mbajtja hapur dhe hyrja në vendet e kulteve fetare, duke marrë parasysh evitimin e 

grumbullimit të personave dhe të garantohet distanca minimale prej 1 metër ndërmjet tyre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


