
CERTIFIKATA PËR HEQJEN DORË NGA 

ZHVENDOSJA 

Sipas pikës 3 të vendimit të datës 23 mars 2020, në të cilin tregohen masat e përgjithshme të 

nevojshme për t’u përballur me epideminë COVID-19, brenda kuadrit të gjendjes së emergjencës 

shtetërore 

unë, i nënshkruari,  

Z. / Znj.: 

Lindur më: 

To: 

 
Adresa: 

 
vërtetoj se zhvendosja ime ka lidhje me arsyen e mëposhtme (shëno kutinë) të autorizuar nga pika 2 e 

vendimit të datës 23 mars 2020, në të cilin tregohen masat e përgjithshme të nevojshme për t’u 

përballur me epideminë COVID-19, brenda kuadrit të gjendjes së emergjencës shtetërore1: 

Lëvizjet nga shtëpia dhe vendi i punës, kur është e domosdoshme për të kryer ato aktivitete 

që nuk mund të kryhen në formën “teleworking” ose udhëtimet e punës që nuk mund të 

shtyhen2. 

Lëvizjet për të blerë gjërat e nevojshme për një aktivitet profesional dhe gjërat e nevojshme 

bazë3 në vendet ku ato aktivete vazhdojnë të jenë të autorizuara (lista e plotë mund të 

gjendet në gouvernement.fr). 

Konsultimet dhe kujdesi shëndetësor që nuk mund të jepet në distancë dhe që nuk mund të 

shtyhet; konsultimet dhe kujdesi shëndetësor për pacientët që vuajnë nga sëmundje afat-

gjata. 

Lëvizjet për arsye familjare, për të ndihmuar personat në nevojë ose për t’u 

kujdesur për fëmijët. 

Lëvizjet e shkurtra, jo më tepër se një orë në ditë dhe në një distancë maksimale prej një 

kilometri nga shtëpia, të cilat lidhen qoftë me aktivitetin fizik individual të personave, duke 

përjashtuar praktikën e sporteve kolektive dhe çdo afërsi tjetër me persona të tjerë, qoftë 

ecjen vetëm me ata persona që rrinë së bashku në të njëjtën shtëpi, qoftë për nevojat e 

kafshëve shtëpiake. 

Urdhrat e gjykatës ose urdhrat administrativë. 

 

Pjesëmarrje në misionet me interes të përgjithshëm me kërkesë të autoritetit administrativ. 

 

Nënshkruar në: 

 
Më: në  h 

(Duhet të përmendet data dhe ora e daljes) 

 

Nënshkrimi: 

 
1 Personat që duan të përfitojnë nga këto përjashtime, nëse është e nevojshme, kur largohen nga 

shtëpia, duhet të kenë një dokument që u jep mundësinë të vërtetojnë se lëvizja në fjalë futet te 

ndonjë prej këtyre përjashtimeve. 

2 Duhet të përdoret nga punonjësit e vetëpunësuar, kur nuk mund të kenë një dokument udhëtimi nga 

punëdhënësi. 

3 Duke përfshirë blerjet falas (dërgesat ushqimore, etj.) dhe udhëtimet që kanë të bëjnë me marrjen e 

përfitimeve sociale dhe tërheqjet e parave. 


