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COVID 19- ECONOMIC
PSE PUNËDHËNËSIT NUK KËRKOJNË NDIHMË 
FINANCIARE PER  PUNONJËSIT?! BIZNESET 
FAJËSOJNË PROCEDURAT DHE AFATET - Monitor.al

PROGRAMI I VETËPUNËSIMIT: NËSE JENI I PAPUNË 
DHE KENI NJË IDE BIZNESI, QEVERIA FINANCON 
DERI NË 500 MIJË LEKË - Monitor.al

PËRKEQËSOHET DEMOKRACIA NË SHQIPËRI - 
“FREEDOM HOUSE”: NIVELI MË I ULËT QË PREJ VITIT 
2013, NDIKUAN ZGJEDHJET LOKALE - Scan-tv.com
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Çfarë duhet të dimë gjatë Covid -19
O P T I M A  L E G A L  &  F I N A N C I A L

MASAT NDAJ PANDEMISË
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PROTOKOLLI I
KUQ I MASAVE 

HIGJENO-SANITARE 
COVID-19

MOSMARRËVESHJET 
KONTRAKTUALE

PËRMBLEDHJE MBI IMPAKTIN E COVID-19 DHE 
MASAVE TË NDËRMARRA NGA QEVERIA MBI TË 
DREJTËN KONTRAKTORE NË PËRGJITHËSI.

Kjo është një përmbledhje e pyetjeve të përsëritu-
ra që ne marrim aktualisht nga klientët që kanë lidhur 
kontrata të cilat parashikojnë ligjin shqiptar si ligj të 
zbatueshëm për kontratën dhe tani preken nga përhapja 
e shpejtë e COVID-19 dhe ndikimi i masave qeveritare të 
cilat kanë shkaktuar ndërprerje të biznesit në një shkallë 
kombëtare, por edhe botërore.

Kjo situatë paraqet probleme në lidhje me detyrimet 
kontraktuale dhe pasojat e mundshme të mosperfor-
mancës. Ne ofrojmë përgjigje për pyetjet kryesore mbi 
mjetet juridike që janë në dispozicion sipas ligjit shqip-
tar. Ju lutemi kini parasysh se parashikimet dhe llojet e 
kontratave ndryshojnë midis industrive dhe ato duhet të 
vlerësohen individualisht rast pas rasti. Kjo përmbledhje 
e shkurtër mund të shërbejë si një udhëzues i parë dhe 
jo një këshillë e detajuar ligjore për të vlerësuar hapat e 
ardhshëm në marrëdhëniet me partnerët e biznesit në 
situatën aktuale...

MENAXHIMI I SITUATËS
Sugjerime për drejtuesit e 
kompanisë
Çdo organizatë sot gjendet 
përballë vështirësive për 
të menaxhuar punën dhe 
kapitalin njerëzor. Më 
poshtë gjeni disa sugjerime 
rreth veprimeve që mund të 
ndërmerrni për të lehtësuar 
bashkëpunimin:
• Vlerësoni pozicionet e 
punës që keni aktualisht 

duke parë cilat punë mund 
të zhvillohen në distancë, 
çfarë nevojash ka për të me-
naxhuar pozicionet e tjera 
dhe cilat pozicione pune 
janë të domosdoshme për 
të qenë në terren. Një hap 
i rëndësishëm është edhe 
marrja e masave për të rritur 
sigurinë e stafit;
• Përcaktoni se cilat pozi-
cione pune apo detyra janë 
kritike dhe cilat mund të 

kryhen në një moment të 
dytë;
• Jini aty për njerëzit tuaj 
duke qenë prezent, që ata ta 
kuptojnë se ju i njihni dhe 
mirëkuptoni nevojat e tyre;
• Ndërtoni një plan komu-
nikimi, jepni informacion 
në kohë, jini transparent 
për situatën dhe atë që po 
ndodh me kompaninë dhe 
çfarë pritet të ndodh në 
vazhdim;

• Edukoni punonjësit tuaj 
për COVID 19, simptomat, 
si mund të parandalohet. 
Siguroni që në ambientet 
tuaja të punës të keni marrë 
masa për parandalimin e 
saj, ofroni sa më shumë in-
formacion në këtë drejtim;
• Ndërtoni një kanal komu-
nikimi me stafin, ku ata të 
kenë mundësi t’iu...

Roden Pajaj Anisë Abazi

Të punosh nga shtëpia!
MENAXHIMI I SITUATËS 
PARË NGA KËNDVËSHTRIMI 
I KAPITALIT NJERËZOR



...drejtohen në rast pyetjesh, paqa-
rtësish apo shqetësime të ndryshme që 
mund të kenë. Stresi, ankthi dhe pasig-
uria për punën janë ndër faktorët më tip-
ik të kësaj situate;
• Përgatituni edhe për situata të tjera 
kritike si mungesa në punë e stafit, 
refuzim për t’u angazhuar në vendin e 
punës etj.;
• Përditësoni politikat e riskut dhe nëse 
nuk keni një të tillë, është momenti për ta 
ndërtuar duke ngritur një ekip (task force) 
të cilët do të jenë përgjegjës për menax-
himin e situatës dhe hartimin e strateg-
jive për zgjidhjen e problemeve.

SI TË MAKSIMIZONI 
BASHKËPUNIMIN NË DISTANCË
Të punuarit në distancë apo në çdo formë 
tjetër të ndryshme nga përditshmëria 
sjell dhe shumë sfida. Më poshtë mund 
të gjeni disa këshilla për të menaxhuar 
marrëdhëniet me punonjësit:
• Qartësoni përgjegjësitë, objektivat, 
rolet dhe përgjegjësitë e secilit anëtarë të 
ekipit/punonjës;
• Qartësoni pritshmëritë tuaja për të 
punuarit në distancë: çfarë prisni nga 
secili anëtarë i ekipit në mënyrë që të 
shmangni keqkuptimet;
• Komunikoni në mënyrë të vazh-
dueshme me ekipin:
• Programoni takime të periodike, në të 
njëjtën orë;
• Programoni takime një-me-një, me 
çdo anëtar të ekipit tuaj (Check-in);
• Përcillni informacionin që ju keni marr 
me të tjerët;
• Nxisni bashkëpunimin mes anëtarëve 
të ekipit;
• Kushtojini rëndësi ndërveprimit per-
sonal;
• Lejoni hapësirë për ndërveprim social;
• Mbajini takimet virtuale sipas pro-
gramit të përcaktuar
• Informoni shkurtimisht për përditë-
simet më të fundit dhe jini fleksibël.

KËSHILLA PËR EKIPET
Të gjendur përballë kësaj situate, lind 
nevoja për çdo drejtues ekipi/menax-
her/drejtor dhe çdo punonjës, për të 
ndërmarrë veprime proaktive për të 
lehtësuar bashkëpunimin.
Më poshtë disa këshilla për menax-
himin e ekipeve/grupeve të punës
Menaxhoni pritshmëritë
• Drejtuesit e ekipit duhet të rishikojnë 
dhe përditësojnë përgjegjësitë që ka çdo 
anëtar ekipi, duke siguruar qartësinë 
e roleve dhe objektivave ndërkohë që 
punojnë në distancë.
Check-ins
• Drejtuesit e ekipit duhet të caktojë 
takime të vazhdueshme me çdo punonjës 
në të cilat të diskutohet se çfarë po shkon 
mirë, çfarë mund të përmirësojmë në të 
ardhmen apo sugjerime të ndryshme 
që mund të lindin nga të dy palët. Me-
naxhimi i stresit dhe kënaqësia në punë 
duhet të monitorohen me kujdes gjatë 
gjithë kohës, për të siguruar një mar-
rëdhënie punësimi të shëndetshme.

Komunikim
• Të gjithë anëtarët e ekipeve janë përg-
jegjës për të siguruar komunikim të hapur 
dhe të vazhdueshëm me të gjithë anëtarët 
e tjerë të ekipit, zgjidhjen e konflikteve 
dhe keqkuptimeve potenciale në mënyrë 
efektive dhe në kohë;
• Komunikoni shpesh dhe në mënyrë të 
vazhdueshme, për të mos humbur kon-
taktin dhe për ndier pjesë e grupit;
Teknologjia virtuale
• Përdorni mjete të ndryshme që mund 
të keni në dispozicion për të siguruar 
bashkëpunimin e ekipit;
• Zhvilloni takime virtuale dhe video 
konferenca;
• Përdorni edhe SMS apo aplikacione 
të tjera;
• Përzgjidhni ato kanale komunikimi të 
cilat sigurojnë se mesazhi juaj është mar-
rë dhe kuptuar qartë p.sh. në disa raste 
telefoni është më i duhur dhe për situata 
specifike video konferenca;
Menaxhimi i riskut
• Sigurohuni që të gjithë të jenë të infor-
muar për politikat e kompanisë lidhur 
me sigurinë e informacionit, konfidenci-
alitetin dhe aksesimin e kompjuterëve;
• Siguroni edhe një kontakt për të zgjid-
hur çështje të IT-së.

TË PUNUARIT NË DISTANCË PËR 
PUNONJËSIT
Më poshtë disa këshilla për menax-
himin e situatës parë nga këndvësh-
trimi i punonjësve
Komunikoni shpesh

• Krijoni linja të hapura komunikimi, duke 
përfshirë edhe mbajtjen e komunikimit të 
vazhdueshëm me ekipin tuaj dhe me klientët;
• Dedikojini kohë nga dita juaj ndërvep-
rimit social nëpërmjet bisedave virtuale, 
grupeve në rrjetet sociale etj.
Jini i aksesueshëm
• Qëndroni i disponueshëm në telefon 
dhe në mjetet e tjera që përdoren nga 
kompania;
• Jini aktiv, jeni proaktiv dhe tregoni 
gatishmërinë tuaj për të ndihmuar apo 
për të marrë përsipër detyra të tjera;
• Kujdesuni që në fund të ditës të shkë-
puteni nga puna dhe të merreni me akti-
vitetet tuaja personale;
• Punoni në mënyrë efektive;
• Krijoni një ambient pune të dedikuar 
në shtëpi;
• Krijoni një rutinë të ditës që funksion-
on për ju dhe punën që bëni;
• Vendosni në kalendar oraret kur jeni 
të lirë dhe kur jeni duke u marr me diçka 
për të shmangur ndërprerjet.
Menaxhoni pritshmëritë
• Rishikoni në mënyrë të vazhdueshme 
performancën tuaj me drejtuesin e ekipit;
• Kërkoni ndihmë dhe informacion në 
çdo rast nga drejtuesi i ekipit apo nga 
shokët e skuadrës.

Përqafoni teknologjinë
• Përdorni mjetet teknologjike për të rrit-
ur sa më shumë bashkëpunimin mes jush;
• Zhvilloni takime virtuale dhe video 
konferenca;
• Përdorni SMS dhe aplikacione të tjera;
• Komunikoni nëpërmjet telefonit, 
e-mail, IM.
Këshilla të përgjithshme
• Jini proaktiv për të mbështetur çdo 
koleg i cili ka nevojë për ndihmë, apo 
kushtet e të cilit nuk lejojnë fleksibilitet 
në punë (rasti i kolegëve me fëmijë, koleg të 
cilët kanë probleme me sistemet e kompa-
nisë, apo që kanë dikë për t’u përkujdesur).

KËSHILLA TË PËRGJITHSHME PËR 
TË MENAXHUAR SITUATËN
Me të punuarit në distancë lind edhe 
nevoja për të menaxhuar mënyrën sesi ju 
punoni. Më poshtë, gjeni disa sugjerime 
për të maksimizuar kohën tuaj.
	Merrni përgjegjësi të plotë për 
kohën tuaj
o Krijoni një rutinë të përditshme;
o Përcaktoni qartë kohën se kur nis dita 
juaj e punës dhe kur përfundon;
o Përcaktoni një orar për pushime të 
shkurtra dhe për kohën e drekës;
o Kryeni çfarë mund të kryeni, diskutoni 
çfarë nuk mundeni 
	Jini proaktiv
o Qartësoni prioritetet dhe diskutoni 
sesi do të kryhen detyrat;
o Vendosni afate të qarta për realizimin 
e detyrave;
o Foksohuni tek zgjidhjet; 
o Mbani më shumë shënime se zakon-
isht (pikat kryesore të idesë tuaj, hapat e 
ardhshëm, shënimet nga mbledhjet) 
	Mbaj kontakt të vazhdueshëm me 
ekipin me të cilin punon. Është shumë e 
rëndësishme të ndani mes njëri- tjetrit.
o Çfarë po shkon mirë;
o Çfarë nuk po shkon dhe aq mirë;
o Mënyrën sesi po ndiheni;
o Ku keni nevojë për ndihmë.
	Krijoni kufijtë mes jetës tuaj perso-
nale dhe punës në distancë
o Krijoni një ambient pune nga i cili 
mund të largoheni në fund të ditës; 
o Lëreni kompjuterin në vendin e dedi-
kuar punës; 
o Mund të përdorni teknika të 
ndryshme si ndryshimi i rrobave, për të 
sinjalizuar trurin se kur jeni duke punuar 
dhe kur ka përfunduar orari i punës;
o Krijoni kufij me personat e tjerë të 
dashur gjatë kohës që jeni duke punuar; 
o Informoni personat e tjerë me të cilët 
ndani hapësirën se do jeni në takime vir-
tuale për pjesën në vazhdim të ditës;
o Menaxhoni ndërprerjet e mundshme 
si telefoni, biseda private.
	Mbani lart humorin
o Njihni dhe mirëkuptoni ndjenjat e të 
tjerëve dhe shqetësimet e tyre;
o Njihni dhe përsërisni aspektet pozitive 
të situatës aktuale;
o Skeduloni kohë për biseda jo formale që 
të qëndroni të përditësuar mbi njëri-tjetrin.

MENAXHIMI 
i  SITUATËS  

parë nga këndvështrimi i Kapitalit Njerëzor
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A mundet një palë në një kontratë të 
përdorë efektin e ngjarjes së COVID-19 si 
shkak për mospërmbushjen e detyrimeve 
të saj?

Është parim i të drejtës sonë kontrak-
tore, nenet 422 dhe 455 të Kodit Civil, që 
palët duhet të sillen ndaj njeri-tjetrit me 
mirëbesim dhe me korrektesë. Kjo do të 
thotë që në gjithë vijimësinë e kontratës 
palët duhet të bëjnë përpjekjet e tyre mak-
simale të arsyeshme për të bërë të mundur 
përmbushjen e detyrimeve dhe për të min-
imizuar çdo efekt të jashtëm të dëmshëm 
që mund të kanosë zbatimin e kontratës.

Në rastin e pandemisë COVID-19 të 
shoqëruar me masa kufizuese qeveritare 
në mjaft kontrata, palëve u është kufizuar 
aftësia apo mundësia për të performuar 
në mënyrë të plotë ose në mënyrën e duhur 
detyrimet e tyre. Legjislacioni shqiptar si 
dhe shumë legjislacione të tjera të ven-
deve të sistemit ‘civil law’ nuk parashikon 
definicion për forcë madhore force ma-
jeure ndonëse si koncept dhe rrethanë ai 
njihet dhe trajtohet edhe në legjislacione të 
tjera. Po kështu, forca madhore, ndonëse 
e padefinuar, përmendet në Kodin Civil, 
si për shembull në rastet e pezullimit të 
parashkrimit apo mund të përdoret në 
mënyrë incidentale edhe në pjesë të tjera 
të legjislacionit. Zakonisht force majeure - 
forca madhore - parashikohet në kontrata 
të ndryshme ku për nga natyra e tyre ka 
shumë gjasa që  implementimi i të drejtave 
dhe detyrimeve të ndikohet nga efeket e saj.

COVID-19 për nga natyra,  efektet, 
shtrirja e tij si dhe natyra e masave të mar-
ra qeveritare për ta përballuar atë mund 
të barazohet me fuqinë e një force mad-
hore pasi ka karakteristikat e një ngjarje 
që nuk mund të parashikohej në mënyrë 
të arsyeshme në momentin e lidhjes së 
kontratës si dhe pamundëson objektivisht 
zbatimin e detyrimeve të palëve pa fajin e 
këtyre të fundit, në referencë të Nenit 476 
të Kodit Civil. Kur themi pa faj nënkupto-
jmë që sjellja e palës kontraktore ka qenë 
e tillë që pavarësisht masave të marra nga 
ana e saj, pamundësia e zbatimit të dety-
rimit si gjendje faktike dhe juridike vërte-
tohet. Në kushtet e mësipërme parimisht 
çdo mangësi apo mospërmbushje e dety-
rimit të palës që do t’i atribuohej prezencës 
së COVID-19 do të mund të justifikohej së 
pari dhe mbi të gjitha nga fakti nëse kjo 
palë ka marrë të gjitha masat për të mini-
mizuar dëmin eventual si dhe përmbush-
jen e detyrimit në përmbajtjen e tij për aq 
sa ishte e mundur sikur COVID-19 të mos 
ekzistonte dhe kjo gjendje vërtetohet rast 
pas rasti. Pra, një palë mund të përdorë sit-
uatën e COVID-19 si shkak për mospërm-
bushje detyrimi nëse kjo mospërmbushje 
është objektivisht e pamundur dhe që 
pala në fjalë ka ndërmarrë të gjitha masat 
e nevojshme dhe të arsyeshme pa asnjë 
neglizhencë për minimizimin e dëmeve 
që mund t’i shkaktohen palës tjetër nga 
mospërmbushja e detyrimit si dhe përm-

bushjen e detyrimit qoftë edhe në mënyrë 
të pjesshme - në çdo rast kur kjo është e 
mundur dhe e paafektuar nga ndikimi i 
COVID-19.

A mbetet përgjegjëse një palë 
kontraktore për përmbushjen e 
detyrimeve të saj para veprimit të 
COVID-19?

Sigurisht pala kontraktore duhet të 
përmbushë detyrimin e saj sipas përmba-
jtjes, mënyrës dhe kohës së parashikuar 
në kontratë dhe për çdo detyrim të pa-
përmbushur sipas kritereve të mësipërme, 
jo për shkak të veprimit të COVID-19, ajo 
mban përgjegjësi.

Çfarë ndodh nëse si pasojë e veprimeve 
të marra nga autoritetet shtetërore 
për shkak të COVID-19 ekzekutimi 
i detyrimeve i njërës palë bëhet i 
pamundur?

Nëse ekzekutimi i detyrimit bëhet i 
pamundur si pasojë e veprimeve të au-
toriteteve shtetërore - pra kontrata ka 
humbur bazën dhe funksionalitetin e saj 
- atëherë palët mund ta përfundojnë atë 
dhe secila palë duhet të kthejë mbrapsht 
atë që ka marrë nga lidhja e kësaj kontrate. 
Gjithsesi kjo masë shikohet si masë eks-

treme apo fundore. Palët rekomandohen 
të hyjnë në negociata për të amenduar 
apo përshtatur kushtet e kontratës me rre-
thanat e reja.

Në kushtet e efekteve të COVID-19, a 
mund të bëhet zgjidhja e njëanshme e 
kontratës?

Nëse në kontratë është parashikuar 
si forcë madhore epidemia apo pan-
demia, apo kjo forcë është përshkruar 
në mënyrë të zgjeruar si një akt i Zotit 
apo natyrës, siç është rasti konkret me 
COVID-19 dhe kjo forcë madhore është 
parashikuar shprehimisht si shkak 
për zgjidhje të njëanshme të kontratës, 
atëherë ky shkak mund të përdoret nga 
pala që ndërmerr zgjidhjen e njëanshme 
të kontratës. Nëse sa më sipër nuk është 
parashikuar, gjithsesi pala që kërkon të 
çlirohet nga detyrimi i saj mund ta për-
dorë si opsion, por gjithmonë në kushtet 
që ky opsion mbetet i vetmi, si dhe të jenë 
ezauruar të gjithë hapat e mëparshëm ku 
mund të përfshihet fare mirë negocimi 
dhe përshtatja e kontratës me rrethanat 
e reja. Kujdes duhet bërë me kontratat e 
punës ku përfshihen edhe elemente të 
politikës publike të rregulluara posaçër-
isht nga Kodi i Punës. 

Çfarë ndodh nëse në funksion të 
përmbushjes së detyrimeve veprimet 
e njërës palë bien në kundërshtim me 
vendimet apo veprimet e autoriteteve 
shtetërore të ndërmarra në kuadër të 
COVID-19?

Çdo veprim i ndërmarrë nga pala kon-
traktore që do të bjerë ndesh me një normë 
urdhëruese të parashikuar në vendimet 
apo aktet e deritanishme qeveritare - përf-
shirë edhe aktin për shpalljen e gjendjes 
së fatkeqësisë natyrore në Republikën e 
Shqipërisë - në kuptim të ligjit konsidero-
het si veprim nul dhe pa asnjë efekt juridik. 
Në të tilla raste pala duhet t’i përmbahet di-
namikës së vendimeve, akteve ligjore dhe 
normativave shtetërore duke pezulluar 
përkohësisht aktivitetin, të ndjekë evolu-
imin e këtyre rregullave dhe të përshtasë 
aktivitetin bazuar në këtë dinamikë. Çdo 
kërkesë për dëmshpërblim si pasojë e 
pezullimit të aktivitetit të bizneseve për 
shkak të COVID-19 duhet të adresohet si-
pas rrugëve dhe mjeteve ligjore në rast se 
masat e shpallura nga Qeveria në aktet lig-
jore të hyra në fuqi për shkak të COVID-19, 
ndonëse formalisht të bazuara,  janë 
joporporcionale, neglizhente apo bien 
ndesh me mbrojtjen që iu bëhet të drejtave 
ekonomike bazike të biznesit nga vetë 
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, 
edhe në rrethana të jashtëzakonshme.

Në kushtet e veprimit të COVID-19 ku 
ekzekutimi i detyrimit nga njëra palë 
pamundësohet ose është i mangët - a 
mund të aplikohet nga pala tjetër e 
drejta që ia njeh kontrata për të aplikuar 
penalitet?

Përgjigja ndaj kësaj pyetjeje varet rast 
pas rasti, por penaliteti zakonisht apliko-
het për sjellje me faj në mospërmbushjen e 
detyrimeve - që nuk është rasti. Edhe nëse 
aplikohet penaliteti, pala tjetër e cila ka 
qenë subjekt i kësaj mase mund ta adreso-
jë këtë çështje direkt në gjykatë duke e 
konsideruar penalitetin eksesiv dhe të 
vënë në rrethanë të papërshtatshme.

Në cilat rrethana është e detyrueshme 
të pezullojmë ose kufizojmë operacionet 
tona të biznesit?

Ne ju rekomandojmë që të vëzhgoni 
nga afër situatën aktuale, pasi po zhvil-
lohet mjaft shpejt dhe ndryshon çdo ditë. 
Nëse biznesi juaj është nën ndalesat e për-
caktuara nga Qeveria shqiptare, ju duhet 
të pajtoheni me to dhe të pezulloni aktivi-
tetin e biznesit ashtu siç kërkohet. 

Duke marrë parasysh masat aktuale të 
paraqitura nga Qeveria, jam i detyruar 
të mbyll biznesin tim. A mund të kërkoj 
rimbursim të dëmeve nga Qeveria?

Pretendimet për dëmtime nuk ka të 
ngjarë të kenë sukses për sa kohë që au-
toritetet shtetërore kanë vepruar ligjërisht 
dhe pa neglizhencë. Sidoqoftë, autoritetet 
janë duke punuar në fondet e kompensim-
it për dëmet që vijnë për shkak të situatës 
aktuale. Ne ju rekomandojmë të vëzhgoni 
nga afër zhvillimet e herëpashershme. 

A ka ndonjë ndikim në periudhat 
procedurale apo afatet e parashkrimit?

Po. Qeveria ka urdhëruar ndërprerjen 
e të gjitha periudhave procedurale (me 
përjashtim të disa procedurave me interes 
të së drejtës publike) deri në zgjidhjen e 
situatës së COVID-19. Kjo do të thotë se të 
gjitha periudhat do të ndërpriten dhe do 
të fillojnë përsëri në një moment të dytë të 
pacaktuar deri më tani.

Mosmarrëveshjet 
KONTRAKTUALE

ÇFARË DUHET TË DIMË GJATË COVID -19
» Vijon nga faqja 1

ÇFARË HAPA DUHET TË NDËRMARR TANI?
1. Kontrolloni përditësimet nga qeveria çdo ditë.
2. Kontaktoni partnerët tuaj të biznesit nëse parashikoni që të mos jeni 
në gjendje të përmbushni detyrimet tuaja kontraktore. Duke bërë këtë, ju 
gjithashtu respektoni detyrën tuaj për të limituar dëmet.
3. Rishikoni kontratat tuaja për çdo klauzolë force madhore ose klauzola të 
tjera përfundimi të kontratës.
4. Para se të përfundoni kontratat duke u bazuar në forcën madhore ose sepse 
baza për kontratën ka pushuar së ekzistuari, përpiquni të amendoni apo nego-
cioni kontratën me partnerin tuaj të biznesit nëse është e mundur.

Fatos Lazimi
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Assisted with 
food relief an 
entire village

Riu Mermer

The Social 
Responsibility 
is part of 
Riu Mermer

LAJME ANËTARËSH

No child should 
be left behind
in education

Donated 5,000 smart 
devices to children 
with no access to 
digital education

V O D A F O N E 
A L B A N I A
Fondacioni Vodafone Albania në përgjigje të 
iniciativës #RedForKids ka dhuruar 5 mijë pajisje 
smart për fëmijët që aktualisht nuk kanë mundësi të 
ndjekin shkollën dhe platformat edukative on-line. 
Pajisjet po shpërndahen nga Ministria e Arsimit 
tek nxënësit në zona të ndryshme të Shqipërisë, për 
t’u dhënë atyre mundësinë të ndjekin mësimin dhe 
të aksesojnë platformat edukative on-line. Asnjë 
fëmijë nuk duhet të qëndrojë larg edukimit edhe në 
kohë pandemie. 
Dhoma Amerikane vlerëson Vodafone për aktin e 
ndihmës, përmes së cilit fëmijët nuk do të humbasin 
mundësinë e ndjekjes së mësimeve on-line. 

R I U
M E R M E R
Kompania ‘Riu Mermer’ është një prej 
kompanive që ka shfaqur solidaritetin e 
vet në kohën e krizës, duke ndihmuar një 
fshat të tërë me ndihma ushqimore. Fshati 
Shkumbat i Sllovës në Dibër ka marrë pako 
me ushqime për të gjithë familjet në këtë 
fshat të thellë. 
Përgjegjësia sociale e kompanisë ‘Riu 
Member’, që në këto kohë të vështira ka 
menduar të ofrojë ndihmën e vet për zona të 
thella të privuara nga furnizimi ushqimor, 
është përshëndetur edhe nga banorët dhe 
autoritetet lokale të zonës.  

Has distributed 
500 food 
packages to 
families in need

Being close to 
communities in need 
is a moral and human 
obligation

T E U TA  C O M PA N Y
Kompania Teuta është sensibilizuar dhe ka dhënë 
kontributin e saj në këto kohë të vështira të krizës 
pandemike, duke bashkëpunuar me Bashkinë e qytetit 
të Durrësit, por edhe me organizata humanitare. 
Gjatë kësaj periudhe, kompania Teuta ka ndihmuar 
Bashkinë e Durrësit, t’i gjendet pranë me ndihma 
ushqimore zonës së Spitallës, duke dërguar 35 pako 
ushqimore në një nga zonat më problematike të këtij 
rrethi. Gjithashtu, në bashkëpunim me organizatën 
“Fundjavë Ndryshe”, kompania e mirënjohur ka 
shpërndarë 500 pako ushqimore për familjet në nevojë. 
Për kompaninë Teuta është një detyrim moral dhe 
njerëzor që të gjendet pranë komuniteteve në nevojë 
dhe do të vazhdojë të bëjë punën e saj humanitare.

AMCHAM ËSHTË KRENARE 
PËR ANËTARËT E SAJ. 

AMCHAM ËSHTË KRENARE 
PËR ANËTARËT E SAJ. 

AMCHAM ËSHTË KRENARE 
PËR ANËTARËT E SAJ. 
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Subjekti fillimisht verifikon objektin e veprimtarisë së tij duke vetëpërcaktuar 
nivelin e riskut sipas kodeve të veprimtarisë. Në rast të aktiviteteve me natyrë 
të përzier ku një subjekt ushtron disa aktivitete, vetëpërcaktimi do të kryhet 

sipas adresave sekondare dhe llojit të çdo aktiviteti.
Subjekti lejohet të veprojë vetëm në orarin e caktuar.Këtij protokolli i 

nënshtrohen edhe aktivitetet që kanë mbi 50 punonjës që punojnë në një 
ambient të përbashkët të mbyllur. 

Subjekti detyrimisht ka të punësuar personin përgjegjës për shëndetin në 
punë. Administratori i subjektit ka detyrimin e njoftimit pranë Inspektoriatit 

Shtetëror Shëndetësor dhe Inspektoriatit Shtetëror të Punës dhe 
Shërbimeve Shoqërore të gjeneraliteteve dhe numrit të liçensës e personit 

përgjegjës për shëndetin në punë. 
Personi përgjegjës për shëndetin në punëdhe/ose administrator janë 

përgjegjës për implementimin e masave sipas këtij protokolli sipas 
detyrimeve të secilit prejt tyre. 

I MASAVE HIGJENO-SANITARE COVID-19
PROTOKOLLI i KUQ 

PERSONI PËRGJEGJËS PËR 
SHËNDETIN NË PUNË:
• Kryen çdo ditë vlerësimin për 
prezencën e simptomave të COVID-19 
në personat e punësuar dhe të kujtdo 
që hyn e del në ambientet e punës, përf-
shirë administratorin, transportuesit, 
shpërndarësit, palë të treta që janë pjesë 
e zinxhirit te furnizimit, shpërndarjes, 
shitjes,etj. Në rast të simptomave nuk 
duhet lejuar në asnjë rast vijimi i aktivi-
tetit nga personi përkatës dhe duhet të 
raportohet menjëherë si rast në numrin 
127. Nëse personi shfaq simptoma 
ndërkohë që është duke punuar apo pas 
punës, ky person duhet të karantinohet 
në një ambient të veçuar të ndërmarrjes 
derisa të merren masat përkatëse nga 
shërbimet shëndetësore;
• Për çdo rast personi përgjegjës për 
shëndetin në punëdhe administratori 
lajmërojnë menjëherë strukturat për-
katëse veçanërisht Njësinë Vendore të 
Kujdesit Shëndetësor dhe Inspektoriatin 
e Shëndetit Publik;
• Mat temperaturën e punjësve/admin-
istratorit apo çdo personi tjetër në hyrje 
dhe dalje me termometër infrareddhe 
mban librin përkatës me shënimet çdo 
ditë për temperaturat me të larta se 37,5 
gradë apo të shfaqjes së simptomave të 
tjera. Personi përgjegjës për shëndetin në 
punëadministron të dhënat mjekësore 
në përputhje me ligjinpër mbrojtjen e të 
dhënave personalee ne menyre te veçante 
te dispozitave per mbrotjen e te dhenave 
personalesensitive dhe ka detyrimin e 
ruajtjes së konfidencialitetit.

SUBJEKTI DUHET TË:
•Sigurojë vazhdimisht dhe me mjetet 
e tij në çdo moment doreza mbrojtëse, 
maska dhe higjenizues duarsh me 
mbi 60% alkol;
•Sigurojë vazhdimisht dhe me mjetet 
e tij në çdo moment sapun, letër për 
pastrimin e duarve, dezinfektantë për 
pastrimin e sipërfaqeve si dhe kosha 
plehrash të mbyllur të cilët duhen 
pastruar çdo ditë;
•Ofrojë, në hyrje dhe dalje, 
produktinhigjenizues të duarve 
për personelin dhe këdo që hyn e 
del në ndërmarrje dhe të kujdeset 
për rimbushjen e tyre. Përqindja 
e substancës aktive duhet të jetë 
minimalisht 60% alkol;
•Garantojë dhe respektojë në çdo 
moment distancën prej 2 metra midis 
personelit të punësuar. Subjekti 
riorganizon punën e tij me turne sipas 
një plani individual në mënyrë që të 
respektojë detyrimin e mësipërm;
•Kryejë dezinfektim të ambientit 
dhe larje para hapjes dhe pas 
mbylljes dhe të paktën 5 herë në 
ditë. Sipërfaqet e papastra lahen 
fillimisht me ujë dhe sapun e më pas 
dezinfektohen me produktet e tjera. 
Secili punonjës kryen dezinfektimin 
me produktet e higjenës të tavolinave, 
banaqeve, telefonave dhe çdo 
hapësireku ka patur kontakt prekje 
në fillim dhe përfundim të turnit. 
Produktet përdoren në përputhje me 
udhëzimet përkatëse nga prodhuesi/
shitësi apo Minsitria e Shëndetësisë;
•Afishojë listën e simptomave të 

COVID-19 sipas checklisttë miratuar;
•Afishojë posterin informues mbi 
uljen e riskut të COVID-19 sipas 
formatit të miratuar;
•Afishojë deklaratën për zbatimin 
e protokollit të kuq sipas formatit 
të miratuar ku përfshihet detyrimi 
për vetëvlerësim të simptomave nga 
personeli i punësuar/adminstratori/
çdo person tjetër palë e tretë që hyn 
e del në ndërmarrje sipas formatit të 
miratuar ku përmendet përgjegjësisa 
administrative apo penale për 
personin që nuk merr masat sipas 
detyrimeve ligjore dhe numri jeshil 
për denoncim;
•Afishojë të plotë protokollin e kuq 
sipas tekstit të miratuar. Materialet 
e mësipërme afishohen në hyrje 
të subjektit si dhe në vende të 
dukshme në brendësi të ndërmarrjes.
Punonjësit:
•Kryejnë çdo ditë vetëvlerësimin 
personal nëse kanë simptoma të 
COVID-19 sipas checklisttë miratuar. 
Në rast të simptomave personi duhet 
të njoftojë menjëherë duke telefonuar 
numrin 127 dhe personin përgjegjës 
për shëndetin në punë. Nuk duhet 
lejuar në asnjë rast vijimi i aktivitetit 
nga personi përkatës dhe sipas rastit 
duhet të karantinohet në ambientine 
paracaktuar;
•Janë të detyruar të deklarojnë 
te administratori dhe personit 
përgjegjës për shëndetin në punë 
nëse ka patur kontakt me persona të 
cilët rezultojnë apo kanë rezultuar 
pozitiv me COVID-19;
•Nëse vërejnë shenja klinike gjatë 
qëndrimit në banesë nuk duhet 
të paraqitet në punë dhe duhet të 
lajmërojë menjëherë administratorin 
dhe personin përgjegjës për 
shëndetin në punë. Punonjësi duhe 
të telefonojënumrin127 dhe mjekun e 

familjes;
•Gjatë punës nuk duhet të përdorin 
mjetet apo vendin e punës 
sëkolegëve.

RREGULLA TË PËRGJITHSHME:
•Vajtja dhe ardhja në punë në këmbë 
kryhet duke ruajtur distancën 2 metra 
dhe jo duke krijuar grupime. Në rast 
të vajtje ardhjes në punë me shërbim 
transporti me autobuzë, punonjësit 
ulen në anësoret e dritareve të 
autobuzit dhe duke lënë një hapësirë 
rreshti bosh pas tyre. Në autobus apo 
automjet duhet mbajtur detyrimisht 
maska dhe dorezat dhe të shamnget 
prekja e sipërfaqeve. Autobusi 
dezinfektohet dhe ajroset çdo ditë. 
Për lëvizjen me automjet të zbatohen 
masat e publikuara nga Policia e 
Shtetit;
•Personeli i punësuar/administratori/ 
personat e tjerë duhet të mbajnë 
maskën mbrojtëse duke mbuluar 
hundën dhe gojën.Ata gjithashtu 
duhet të përdorin dorezat 
mbrojtësesipas këshillave;
•Kollitja dhe tështitja kryhen duke 
përdorur bryllin apo letër hundësh;
•Në çdo rast të sigurohet ventilim 
(ajrimi) natyral të paktën 5 herë 
në ditë. Subjektet të marrin masat 
përkatëse për ndërhyrje në sistemet e 
ventilimit ku të kalohet në modalitetin 
e ajrit natyral apo përmes shtimit të 
dritareve;
•Në asnjë rast nuk lejohet kontakti 
fizik mes punonjësve apo mes palëve 
të treta si transportues, shpërndarës 
etj.,përfshirë përshëndetjet;
•Gjatë pushimit apo orarit të ngrënies 
të shmanget grumbullimi i personave 
në ambiente si guzhina, dhoma 
ngrënie apo ambiente të jashtme 
qoftë të subjetit apo publike.
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RREGULLORJA

I MASAVE HIGJENO-SANITARE COVID-19

PROTOKOLLI
JESHIL

COVID-19
LAJME EKONOMIKE

----
Ulje të normave të interesit, 
injeksion të likuiditetit, para 
fizike, forma si Banka e 
Shqipërisë po reagojnë ndaj 
Covid-19 - Monitor.al 
Banka e Shqipërisë ka bërë 
publik informacionin “Përgjigjja 
e Bankës së Shqipërisë ndaj 
COVID-19”, mbi masat e marra 
nga Banka e Shqipërisë për 
zbutjen e efekteve në ekonomi 
dhe në tregjet financiare nga 
pandemia Covid-19. Përgjigjet 
kanë qenë në të gjitha fushat, si 
politika monetare, mbështetja 
ndaj qytetarëve, furnizimi me 
para fizike etj.

----
Makinat private mund të 
lëvizin lirshëm nga 11 maj - 
Exit.al 
Ministri deklaroi se pas 11 
maj, shoferët nuk do të kenë 

më nevojë të bëjnë kërkesë për 
autorizim për të kaluar në zonat 
e gjelbërta, por kjo ka të ngjarë të 
zgjatet në të gjithë vendin. Zonat 
e gjelbra janë zona me rrezik të 
ulët të përcaktuara nga qeveria 
që kanë masa më pak të rrepta të 
bllokimit.

----
Baret dhe kafenetë shqiptare 
hapen nga 18 maj - Exit.al 
Më 18 maj, baret dhe restorantet 
në Shqipëri do të rihapen por 
me udhëzime të rrepta për 
distancimin shoqëror. Sipas 
një postimi në Facebook 
nga Kryeministri Edi Rama, 
bizneset e tilla do të lejohen të 
hapen deri në orën 17:30 dhe 
vetëm zonat e jashtme mund të 
përdoren. Pronarët dhe klientët 
duhet të respektojnë kërkesat 
e distancimit shoqëror dhe 
higjenës.

Subjekti fillimisht verifikon objektin e veprimtarisë së tij duke vetëpërcaktuar 
nivelin e riskut sipas kodeve të veprimtarisë. Në rast të aktiviteteve me 

natyrë të përzier ku një subjekt ushtron disaaktivitete, vetëpërcaktimi do të 
kryhet sipas adresave sekondare dhe llojit të çdo aktiviteti. Subjekti lejohet 
të veprojë vetëm në orarin e caktuar. Personi i caktuar nga administratori/
personi fizik kryen çdo ditë vetëvlerësimin personal dhe të personave të 
punësuar nëse kanë simptoma të COVID-19 sipas checklist të miratuar. 

Në rast të simptomave nuk duhet lejuar 
në asnjë rast vijimi i aktivitetit nga per-
soni përkatës dhe duhet të raportohet 
menjëherë si rast në numrin 127. Për çdo 
rast administratori/personi fizik treg-
tar lajmëron menjëherë strukturat për-
katëse veçanërisht Njësinë Vendore të 
Kujdesit Shëndetësor dhe Inspektoriatin 
Shëndetesor Shteteror.

SUBJEKTI DUHET TË:
• Ofrojë në hyrje produktin hig-

jenizues të duarve për klientët dhe 
të kujdeset për rimbushjen e tyre. 
Përqindja e substancës aktive duhet 
të jetë minimalisht 60%;

• Afishojë në një vend të dukshëm në 
fasadë mundësinë e blerjeve online, 
mundësinë e rezervimit të takimit 
onlineapo me telefon;

• Vendosë xham mbrojtës (ose 
plexiglass) klient-shitës dhe shirit 
distance në banakun e arkës;

• Kryejë dezinfektim të ambientit dhe 
larje para hapjes dhe pas mbylljes, 
sidomos të tavolinave, banaqeve, 
telefonave dhe çdo hapësire ku ka 
patur kontakt prekje;

• Sigurojë ajrim sipas mundësisë 
minimalisht 3 herë në ditë. Ky 
detyrim për subjektet si parfumeri 
apo gjatë të cilave prodhohen gazra 
duhet të kryhet 6 herë në ditë;

• Afishojë detyrimin për vetëvlerësim 
të simptomave nga klientët dhe 
personeli i punësuar/adminstratori/
personi fizik tregtar sipas formatit 
tëmiratuar ku përmendet përgjeg-
jësisa administrative apo penale 

për personin që nuk merr masat 
sipas detyrimeve ligjore si dhe num-
rinjeshil për denoncim;

• Afishojë listën e simptomave të 
COVID-19 sipas checklisttë miratu-
ar;

• Shërbejë vetëm një klient në am-
bient, ndërkohë që të tjerët presin 
jashtë në rradhë me distancë 2 
metra nga njëri-tjetri. Në ambientet 
më hapësirë mbi 30 metra katrorë 
mund të lejohet proporcionalisht 
një klient tepër për çdo 10 metra 
katrorë shtesë ambienti duke orien-
tuar klientët në ruajtjen e distance

PERSONELI I PUNËSUAR/
ADMINISTRATORI/PERSONI FIZIK 
TREGTAR DUHET TË:
• Përdorë dorezat mbrojtësesipas 

këshillave;
• Mbajë maskën mbrojtëse duke mb-

uluar hundën dhe gojën. 

RREGULLA TËPËRGJITHSHME:
• Punonjësi i arkës lan duart dhe i 

dezinfekton ato paraveshjes dhe 
pas zhveshjes se dorezave;•Në 
asnjë rast nuk lejohet kontakti fizik 
shitës-klient;

• Duhet të garantohet dhe respekto-
het në çdo moment distanca prej 2 
metra midis klientit dhe personelit 
të punësuar;

• Klienti dezinfekton duart në hyrje 
dhe dalje nga subjekti. Klienti mban 
dorezat dhe maskën mbrojtësesip-
as këshillave
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LAJME EKONOMIKE

----
Pse punëdhënësit nuk 
kërkojnë ndihmë financiare 
per  punonjësit?! Bizneset 
fajësojnë procedurat dhe afatet 
- Monitor.al 
Paketa e dytë financiare 
parashikon që të përfitojnë 
një pagë prej 40 mijë lekësh 
vetëm një herë për 176 mijë të 
punësuar, ndërsa e para jepte 
26 mijë lekë për tre muaj për 
të punësuarit në subjektet e 
vogla në slitën e aktiviteteve 
të mbyllura me urdhër të 
Ministrisë së Shëndetësisë. Por, 
kur ka kaluar më shumë se një 
javë nga hapja e aplikimeve, për 
paketën e dytë financiare, deri 
në 4 prill kanë aplikuar rreth 98 
mijë persona, sipas të dhënave 
të përditësuara të tatimeve, ose 
rreth 56% e personave që është 
parashikuar të përfitonin.

----
Programi i vetëpunësimit: Nëse 
jeni i papunë dhe keni një ide 
biznesi, qeveria financon deri 
në 500 mijë lekë - Monitor.al 
Nëse je i papunë dhe ke një ide 
biznesi, mund të përfitosh nga 
qeveria deri në 500 mijë lekë 
për ta vënë në jetë atë, përmes 
një procesi konkurrues aplikimi. 
Një program për nxitjen e 
vetëpunësimit është miratuar 
nga Këshilli i Ministrave me 
propozimin e ministrit të 
Financave dhe Ekonomisë, 
Këshilli i Ministrave.

----
Kodi jeshil, i verdhë dhe i kuq, 
Bizneset ndahen në tre kategori 
rreziqesh për COVID-19; Lista 
dhe rregullat që duhet të 
ndjekin të gjithë - Monitor.al 
Një urdhër i Ministrisë së 
Shëndetësisë ka kategorizuar 

bizneset, sipas niveleve të riskut 
të përhapjes së infeksionit të 
shkaktuar nga COVID-19, në 
kategori me risk të ulët (kodi 
jeshil), me risk të mesëm (kodi i 
verdhë) dhe me risk të lartë (kodi i 
kuq). Për secilën nga këto kategori 
janë miratuar protokollet e 
posaçme për plotësimin e masave 
higjieno-sanitare, distancimit 
social dhe masave specifike, 
për parandalimin e përhapjes 
së infeksionit të shkaktuar nga 
COVID-19.

----
Raporti i KE: Qeveria shqiptare 
pret një humbje prej 540 milion 
eurosh në të ardhura në 6 muajt 
e parë; Goditje nga turizmi dhe 
fqinjët - Monitor.al 
Raporti i tremujorit të parë 2020 
për vendet potenciale kandidate, 
i publikuar nga Komisioni 
Europian pasqyron efektet që 
po sjell shpërthimi i Covid-19 
në ekonomitë rajonale. Për 
Shqipërinë, raporti thekson se 
vendi do i ndiejë më shumë pasojat 
për shkak të varësisë së lartë nga 
turizmi dhe nga marrëdhëniet me 
fqinjët, ndërsa shton se qeveria 
pret që të ketë humbje prej 540 
milionë eurosh në 6 mujorin e parë.

----
Përkeqësohet demokracia në 
Shqipëri - “Freedom House”: 
Niveli më i ulët që prej vitit 2013, 
ndikuan zgjedhjet lokale - Scan-
tv.com 
Demokracia në Shqipëri është 
përkeqësuar thotë “Freedom 

House” në raportin më të fundit 
për demokracinë në vendet në 
tranzicion. Në total janë 29 shtete, 
kryesisht të Europës qendrore dhe 
lindore si dhe të Azisë qendrore, të 
gjitha vende të dala nga diktatura 
të stërgjatura. Shqipëria shënon 
rënie në indikatorin e përgjithshëm 
të “Freedom House” për 
demokracinë, duke prekur nivelin 
më të ulët që prej vitit 2013.

----
Wiiw gjithashtu ul parashikimet 
- Bashkohet me FMN dhe BB, 
ekonomia shqiptare do të bjerë 5% 
këtë vit - Scan-tv.com 
Instituti i Vienës për Studime 
Ekonomike Ndërkombëtare 
(Wiiw) është i treti institucion pas 
Fondit Monetar Ndërkombëtar 
dhe Bankës Botërore që projekton 
një rënie të ekonomisë shqiptare 
në masën 5% këtë vit. Fillimisht 
ishte FMN që bëri një projeksion të 
tillë. Instituti i Vienës për Studime 
Ekonomike Ndërkombëtare 
ka rishikuar kështu ndjeshëm 
efektin e pandemisë globale në 
ekonominë shqiptare.

----
Të gjithë automjetet që kalojne në 
territorin bullgar do të paguajnë një 
taksë shtesë. Agjencia Shqiptare 
e Zhvilimit të Investimeve bëri me 
dije këtë të mërkurë se Ambasada 
e Republikës së Bullgarisë në 
Tiranë, ka komunikuar se ka 
nisur aplikimi i një takse të re 
rrugore(toll), që nga data 1 mars 
2020, për mjetet që qarkullojnë 
në seksionet rrugore të territorit 

bullgar. Kjo taksë do paguhet 
nga të gjithë përfshirë mjetet 
shqiptare.

----
Tregtia / Automjetet shqiptare që 
kalojnë nëpër rrugët e Bullgarisë 
do të paguajnë taksa - Monitor.al 
Nga paketa e dytë financiare e 
cila ka nisur të shpërndahet që 
prej 21 prillit numri më i ulët i 
përfituesve është për punonjësit 
në sektorin e turizmit. Nga 
të dhënat e përditësuara nga 
Tatimet deri më 5 maj, kërkesa 
për ndihmë 40 mijë lekë u 
aprovua për 1,930 individë. 
Qeveria parashikon që për këtë 
sektor të përfitojnë 10 mijë të 
punësuar për 1,214 biznese. Por 
deri tani vetëm 19% e atyre që 
parashikohet të përfitojnë u është 
miratuar kërkesa për pagën.

----
Udhëheqësit e BE-së dhe 
Ballkanit do të riafirmojnë 
lidhjet ne mes te krizës së  
pandemise- Nytimes.com 
Udhëheqësit e Bashkimit 
Evropian dhe Ballkanit do të 
zhvillojnë bisedime të Mërkurën 
që synojnë të sigurojnë 
gjashtë vende në rajonin e 
paqëndrueshëm se BE mbetet 
partneri i tyre më i rëndësishëm, 
veçanërisht pasi koronavirus 
shkatërron ekonomitë botërore. 
Mes vonesave për fillimin e 
bisedimeve të anëtarësimit në BE 
për Shqipërinë dhe Maqedoninë 
e Veriut, duke zgjatur tensionet 
midis Serbisë dhe territorit të saj 
të mëparshëm të Kosovës, dhe një 
perceptim që BE ishte e ngadaltë 
për të ndihmuar partnerët e saj në 
Ballkan të përballen me virusin, 
shqetësimi ka rritur që Rusia dhe 
Kina mund të përfitojë.
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