
 
 
 
 
 
MËNYRA PËR HYRJEN NË AMBASADËN E ITALISË NË TRANË DHE MËNYRAT E SJELLJES BRENDA SAJ 
 
Në kuadër të masave parandaluese me qëllim kufizimin e përhapjes së COVID-19, të gjithë vizitorët 
duhet t’i përmbahen masave të renditura më poshtë: 

 
- brenda Ndërtesës është i detyrueshëm përdorimi i maskave mbrojtëse dhe i dorezave me 
një përdorim; 
- është i detyrueshëm respektimi i distancës së sigurisë prej të paktën një metër mes 
personave; 
- nuk lejohen grumbullimet në zyra, në mjediset e përbashkëta, në hapësirat e kalimit e në 
çdo pikë tjetër të ndërtesës; 
- ata që kanë patur kontakte, në 14 ditët e fundit, me persona të cilët kanë risultato pozitivë, 
nuk mund të hyjnë në ndërtesë si dhe nuk mund të qëndrojë në rast se simptomat I janë 
shfaqur pas hyrjes në të; 
- hyrja në  ndërtesë do të lejohet vetëm pas kontrollit paraprak të temperaturës trupore në 
respektim të plotë të privatësisë dhe sipas mënyrave që vijojnë: 

 
- matja  e temperaturës  do të kryhet nga personeli i sigurisë i ngarkuar enkas dhe i 
trainuar; 
- gjatë procedurës së matjes së temperaturës do të respektohet gjithnjë distanca e 
sigurisë prej të paktën 1 metëur mes persona e; 
- në rast të temperaturës më të ulët apo prej  37,5° C, personi i interesuar mund të 
hyjë në Ndërtesë dhe të dhënat e matjes do fshihen menjëherë; 
- në rast të temperaturës më të lartë se 37,5° C, rezultati I matjes do t’i tregohet 
personit të interesuar i cili do të shoqërohet drejt një pjese të oborrit të brendshëm 
apo në një zonë tjeter të ajrosur larg nga pjesa ku kalojnë njerëzit. Pas pak minutash 
do të kryhet një matje tjetër e temperaturës. Nëse pas matjes së dytë temperatura 
do të rezultojë më e ulët ose ed barabartë me 37,5° C, personi i interesuar mund të 
hyjë në Ndërtesë, përndryshe i interesuari nukdo të lejohet të hyjë; 
- të dhënat e temperaturës trupore nuk do t’I komunikohen personave të tretë dhe 
do të fshihen menjëherë pas matjes. 

 
Matja e temperaturës trupore është fakultative por nëse i interesuari nuk pranon t’i 
nënshtrohet kontrollit, nuk do t’i lejohet hyrja në Ndërtesë. 
 
Të dhënat e temperaturës trupore do të trajtohen sipas parimit të korrektësisë dhe të 
transparencës në mbrojtje të të drejtave dhe të liriche themelore të personave fizikë. 
Trajtimi i këtyre të dhënave është nën kujdesin e Ambasadës së Italisë në Tiranë dhe bën 
pjesë në masat për luftën dhe kufizimin e përhapjes së virusit COVID-19 të MJBN, në zbatim 
të nenit 1, gërma b), të  DKM datë 26 prill 2020. 


