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Dit is een vertaling uit het Nederlands van de Frequently Asked Questions (FAQ) op 

www.stad.gent/corona (versie van 23 maart 2020) 

 

Ky është një përkthim nga holandishtja i pyetjeve më të rëndësishme - Frequently Asked 

Questions (FAQ) tek www.stad.gent/corona (versioni 23 mars 2020) 

 

Edhe bashkia e Gent-it ka ndryshuar mënyrën e shërbimeve. Në këtë mënyrë ne duam të ndalojmë bashkë me 

ju, koronavirus-in. Këto masa hyjnë në fuqi në 18 mars dhe marrin fund normalisht në 5 prill, gjithmonë nëse 

nuk vendoset një datë tjetër. 

Nuk e gjeni përgjigjen e pyetjes tuaj? Na kontaktoni me anë të Gentinfo tek gentinfo@stad.gent ose 09 210 10 

10. 

Wat moet je doen als je ziek bent? 

Çfarë duhet të bëni nëse jeni sëmurë? 

• Keni temperaturë, dhimbje gryke, kollë, nuk mbusheni dot mirë me frymë, hundët që ju rrjedhin? Mos 

shkoni tek mjeku por kontaktoni mjekun tuaj të familjes me anë të telefonit. 

o Nga e hëna deri të premten nga ora 08:00 deri në 19:00 

▪ Merrni në telefon mjekun tuaj të familjes. 

▪ Nuk keni një mjek familjeje? Kontaktoni një mjek familjeje në lagjen tuaj. Këtu gjeni 

një pasqyrë të të gjithë mjekëve të familjes në Gent. 

o Nga e hëna deri të premten nga ora 19:00 deri në orën 08:00 dhe në fundjavë: 

▪ Merrni në telefon nr. 1733 

• Mjeku i familjes do t’ju vizitojë nëpërmjet telefonit dhe do të vendosë se cila është zgjidhja më e mirë 

në situatën tuaj. 

o Duhet të rrini në shtëpi në karantinë. 

OSE 

o Ju jepet një takim për një vizitë. 

• Keni shqetësime të tjera, keni nevojë për një raport të ri, etj? Gjithmonë kontaktoni fillimisht mjekun e 

familjes me anë të telefonit. 

De Dienstverlening 

Shërbimet e bashkisë 

1. Zyra e gjendjes civile (masat e vlefshme deri në 5 prill) 

o Është më mirë të na kontaktoni me anë të faqes së internetit dhe me anë të telefonit, si për 

takime në qendrën administrative (Administratie centrum) ashtu edhe për në qendrat e 

shërbimeve (dienstencentra).  

o Duhet të jeni patjetër prezent? Atëhere lini një takim online ose me anë të Gentinfo. Takimet 

janë vetëm të mundura paradite të hënën, të martën, të mërkurën dhe të premten nga ora 

09:00 deri në 12:30.  

o Tek sporteli për të huajt (Loket Migratie) dhe pika e informacionit për të huajt (Infopunt 

Migratie) nuk mund të lini takim as mund të shkoni pa orar. Këto sportele janë të 

disponueshëm me anë të telefonit dhe e-mail-it. 

▪ Sporteli për të huajt (Loket Migratie): 09 266 71 50 dhe loketmigratie@stad.gent.  

http://www.stad.gent/corona
http://www.stad.gent/corona
mailto:gentinfo@stad.gent
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/gezondheid/waar-kan-je-terecht/huisarts
https://stad.gent/nl/burgerzaken
https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/dienstverlening/maak-een-afspraak-bij-een-loket
https://stad.gent/nl/contact-en-meldpunten/gentinfo-contact-met-stad-gent
mailto:loketmigratie@stad.gent
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▪ Pika e informacionit për të huajt (Infopunt Migratie): 09 266 71 40 

dhe infopuntmigratie@stad.gent. 

o Qendra e shërbimeve e lëvizshme (Mobiel dienstencentrum) dhe qendrat e shërbimeve 

(dienstencentra) Muide-Meulestede dhe Sint-Kruis-Winkel janë të mbyllura. 

o Regjistrimet e veçanta 

▪ Për regjistrimin e një lindjeje nuk ka nevojë të vini tek ne. Në maternitet juve ju jepen 

formularët e nevojshëm. Këto ju I plotësoni dhe I dërgoni me e-mail tek 

geboorten@stad.gent. Procedura e njohjes së fëmijës (për çiftet e pamartuara) si 

fëmija yt do bëhet më vonë. 

▪ Për regjistrimin e një vdekjeje mund të lini patjetër një takim. 

 

2. Zyrat e OCMW’s për mirëqënien (welzijnbureaus) – (masa të vlefshme deri në 19 prill) 

o Keni një dosje te hapur tek ne? Atëhere kontaktoni punonjësin tuaj social mundësisht me anë 

të telefonit ose e-mail-it. 

o Nëse nuk arrini dot të lidheni me anë të telefonit apo e-mail-it, ejani në një nga zyrat tona 

midis orës 08:30 dhe 12:30 dhe midis orës 13:30 dhe 17:00 nga e hëna deri të premten. Zyrat 

janë hapur, por punojnë me kapacitet të limituar. 

o Ne i kemi anulluar të gjitha takimet, si vizitat në shtëpi ashtu edhe orarin e pritjes në zyrë. 

Punonjësit social ju kontaktojnë me anë të telefonit. 

o Ne do vazhdojmë t’ju paguajmë ndihmën financiare. Edhe kërkesat e reja për mbështetje 

financiare do shqyrtohen. 

3. Qendrat lokale të shërbimeve (lokale dienstencentra) – masa të vlefshme deri në 13 prill. 

o 11 qendrat lokale të shërbimeve të bashkisë së Gent-it janë të mbyllura dhe të gjitha 

aktivitetet janë anulluar. 

o Ne do vazhdojmë t’ju ofrojmë shërbimet tona: 

▪ Bashkëpunëtorët tanë do të mbështesin njerëzit në nevojë me vizita shtëpie dhe 

kontakte telefonike. 

▪ Vaktet e ngrohta do vazhdojnë të çohen në shtëpi. 

4. Azilet për të moshuarit - masa të vlefshme deri në 19 prill. 

o 5 qendrat e perkujdesjes ndaj të moshuarve (azilet) janë të mbyllura. Nuk lejohen vizitorë, 

përveç familjarve që përkujdesen për të moshuarin dhe vullnetarëve që janë regjistruar në 

azilin përkatës. 

5. Qendrat e lagjes (buurtcentra) dhe shtëpitë e hapura (open huizen) – deri në 19 prill. 

o Të gjitha shtëpitë e hapura dhe qendrat e lagjes janë të mbyllura. 

o Shtëpinë e hapur në qendren e lagjes Gentbrugge mund ta kontaktoni me anë të telefonit nga 

ora 08:30 deri në 12:30 dhe midis 13:30 dhe 17:00 nga e hëna deri të premten në numrin 

0478 93 25 73. 

o Qendrat janë të disponueshme për organizatat me të cilat bashkëpunojnë për ndarjen e 

ushqimit. Ato ndjekin të gjitha rregullat rreth sigurisë. 

Huwelijken 

Martesat 

o Shtyjeni martesën tuaj për një datë më të vonshme. Zyra e gjendjes civile (dienst Burgerzaken) do ju 
kontaktojë rreth kësaj. 

o Nëse martesa duhet të zhvillohet patjetër për arsye të forta, atëhere vetëm personat e mëposhtëm 
mund të jenë prezent: 

o Çifti që do martohet 
o 2 dëshmitarë 
o 1 fotograf 

Edhe në këtë rast duhet të mbani gjithnjë distancë prej 1.5 metrash nga njëri tjetri. 

mailto:infopuntmigratie@stad.gent
mailto:geboorten@stad.gent
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Begraafplaatsen 

Varrimet 

• Ne organizojmë varrime, por nuk lejohen më shumë se 20 persona present. 

o Kujdesuni për distancë të mjaftueshme midis njerëzve 

o Kujdesuni për distancë midis njerëzve dhe punonjësve të firmës funerale dhe bashkisë së 

Gent-it. 

• Përkujtimoret do ti shtyjmë. 

• Zyra në Westerbegraafplaats është e mbyllur. 

Afval 

Mbeturinat 

IVAGO do vazhdojë të mbledhi mbeturinat dhe plehrat e hedhura në vendet e gabuara sipas planit të 

paracaktuar. Mund ti nxirrni mbeturinat jashtë banesës si gjithmonë. 

Geloof 

Besimi 

Të gjitha shtëpitë e lutjes (kisha, xhami,…) janë të mbyllura për publikun. Vetëm ceremonitë mortore mund të 

organizohen me një numër njerëzish të kufizuar. 

Kinderopvang  

Mbajtja e fëmijëve 

• Mbajini fëmijët sa më shumë në shtëpi. Kjo është një direktivë e Këshillit Nacional për sigurinë. 

• Nëse fëmija juaj nuk shkon në çerdhe, kopsht, edukatore private, si pasojë e kësaj direktive, atëhere ju 

nuk duhet të paguani asgjë nga data 14 mars deri 5 prill dhe kjo as nuk regjistrohet si mungesë, nuk ka 

nevojë të përdorni ditët e pushimit të justifikuara (gafdagen). 

• Prindërit që duhet të vazhdojnë punën, sidomos ata që janë të punësuar në sektoret kyç dhe shërbimet 

esenciale mund ti sjellin fëmijët në kopshte, çerdhe, dhe edukatoret e bashkisë së Gent-it. 

• Keni pyetje? Kontaktoni me anë të e-mail-it kinderopvang@stad.gent 

Onderwijs 

Arsimi 
• Mbajini fëmijët sa më shumë të jetë e mundur në shtëpi. Kjo është një direktivë e Këshillit Nacional për 

sigurinë. 

• Si rrjedhojë, të gjithë kopshtet, shkollat fillore dhe të mesme nuk japin mësim. 

• Ka mundësi qëndrimi në shkollë për të gjithë fëmijët, prindërit e të cilëve duhet të shkojnë në punë: 
o Në sektorin e shëndetit 
o Në një nga sektoret publike esenciale 
o Ose për prindër që nuk kanë mundësi tjetër përveçse ti çojnë fëmijët të rrinë te gjyshërit. 

 

Mobiliteit 

Transporti 

• Transporti publik do qëndrojë aktiv. Kontrolloni faqet e internetit të De Lijn dhe NMBS për oraret dhe 

kufizohuni vetëm tek lëvizjet e domosdoshme. Pagesat me para në dorë nuk janë më të mundshme në 

autobus, tram dhe dyqanet e De Lijn. Hipni ne derën e pasme në autobuz. 

• Biçikletën mund ta çoni për riparim tek Fietsambassade. Ata ofrojnë ndihmë për rastet kur biçikleta 

përdoret për lëvizje të domosdoshme. Kjo është e mundur vetëm pasi të lini takim me anë të 09 266 77 

https://www.ivago.be/nl/particulier/afval/ophaling
https://www.ivago.be/nl/particulier/afval/ophaling
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20200318_LIJ_lijst%20van%20cruciale%20sectoren%20en%20essentie%CC%88le%20diensten.pdf
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20200318_LIJ_lijst%20van%20cruciale%20sectoren%20en%20essentie%CC%88le%20diensten.pdf
mailto:kinderopvang@stad.gent
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20200318_LIJ_lijst%20van%20cruciale%20sectoren%20en%20essentie%CC%88le%20diensten.pdf
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00. Fietspunten (vendet ku mund të merrni me qera nje biçikletë) dhe Fietsendepot (magazina ku 

mblidhen biçikletat e parkuara gabim) do mbyllen. 

• Shërbimet shuttle midis Park&Ride Watersportbaan dhe Weba/Decathlon me qendrën e qytetit do 

vazhdojnë punën. 

• Ju mund të vazhdoni të përdorni makinat me qera, biçikletat me qera dhe steps me qera për lëvizjet e 

domosdoshme. Kjo nuk është e ndaluar. 

Lage-emissiezone (LEZ) 

Zona e emetimit të ulët 

• Bashkia e Gent-it do adaptojë rregullat e zonës së emetimit të ulët nga 18 marsi derisa qeveria 

federale të anullojë masat e marra rreth koronavirus-it. Kamerat do vazhdojnë të regjistrojnë 

automjetet që shkelin rregullat e zonës së emetimit të ulët, por ju nuk do të merrni gjobë. Në këtë 

mënyrë bashkia e Gent-it do të ndihmojë në mënyrë maksimale ata njerëz që përkujdesen për 

mirëqënien dhe shëndetin e të tjerëve. 

• Keni një pas ditor (dagpas) për zonën e emetimit të ulët apo keni blerë një leje të përkohshme për 

një kohë të gjatë, por për arsye të koronavirusit nuk mund të vini më në Gent? Kërkoni atëhere me 

anë të e-mail-it tek lez@stad.gent t’ju rimbursojnë, duke dërguar numrin e targës dhe datën e 

pasit ditor ose periudhën e lejes së përkohshme që kishit marrë. Specifikoni nëse doni të 

rimbursoheni apo doni që pasin ditor apo lejen e përkoshme të mund t’i përdorni më vonë. Ju 

duhet të anuloni para se pasi ditor apo leja e përkohshme të ketë filluar. Pra nëse përshembull 

kishit blerë një leje të përkohshme për ta përdorur në muajin prill 2020 në zonën LEZ, atëhere këtë 

mund ta anuloni në kohë deri në 31 mars 2020. 

• Keni pyetje rreth LEZ? 

o Mund të drejtoheni tek numri 09 210 10 30 ose mund ti nisni pyetjet tuaja me e-mail tek 

lez@stad.gent 

o Doni të vini fizikisht për një takim? Lëre takimin online. 

 

Handel en horeca 

Tregtia dhe horeca (hotelet, restorantet, kafenetë) 

o Cilat dyqane janë të hapura? 

o Dyqanet ushqimore (edhe dyqanet e natës deri ne orën 22:00) 

o Dyqanet me ushqime kafshësh 

o Farmacitë 

o Dyqanet e gazetave 

o Stacionet e benzinës dhe furnizuesit e lëndëve djegëse 

o Bankat dhe zyrat e postës 

o Lavanderitë 

o Garazhet (vetëm për riparimet urgjente) 

o Cilat dyqane janë të mbyllura? 

o Të gjitha dyqanet e tjera (jo esenciale) si psh.: dyqane rrobash, dyqane këpucësh, lavazhet e 

makinave, dyqane me materiale ndërtimi dhe dyqanet e elektronikës do jenë të mbyllura si 

gjatë javës ashtu edhe gjatë fundjavës. 

o Kafenetë dhe restorantet 

o Tregjet 

o Sallonet e bukurisë dhe solaret 

o Në supermarket duhet të keni parasysh këto rregulla: 

o Lejohen brenda në dyqan maksimumi 1 person për 10 metra katror. 

mailto:lez@stad.gent
mailto:lez@stad.gent
https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone-2020/lage-emissiezone-maak-een-afspraak
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o Mund të rrini maksimumi 30 minuta brenda në dyqan. 

o Nëse ka shumë njerëz, prisni jashtë. 

o Furnizimi dhe prodhimi i ushqimeve vazhdon normalisht. Pra nuk është e nevojshme të blini 

me sasi të mëdha, blini thjesht ato që ju duhen. 

 

Werken en ondernemen 

Puna dhe privatët 
 

o Jeni pronar i një kafeneje, restoranti apo hoteli? 
o Ju duhet ta mbyllni biznesin tuaj, por mund të pregatisni ushqime që i shisni të gatshme si 

‘take away’ nga ora 7:00 deri në 22:00. 
o Kjo do të thotë që dyqanet e patateve te skuqura (frituren)/dyqanet e sanduiçeve/restorantet 

etj. mund të vazhdojnë t’ju shërbejnë me  “take away” (blerjes së ushqimit të gatshëm për ta 
konsumuar në shtëpi) apo sjelljes në shtëpi. Respektoni gjithnjë masat rreth higjienës dhe 
mënjanoni rradhët e gjata. 

o Të hani ose të pini në njësinë shitëse nuk është e lejuar. As nëpër tarracat e këtyre njësive. 
Është e ndaluar të vendosni mobilje tarrace në zonën publike. 

o Konkretisht kjo do të thotë që ju duhet t’i hiqni të gjitha mobiljet e tarracës së 
kafenes/dyqanit/restorantit apo hotelit tuaj, nga rruga. 

o Foodtrucks (makinat që shesin ushqime të pregatitura) ndalohen, përveçse foodtrucks që 
shesin vakte ushqimore (pra nuk shesin akullore ose wafels). 

 

• A keni të drejtë për ndihmë financiare nëse firma juaj është në vështirësi si pasojë e masave ndaj 
koronavirus-it? 

o Si qeveria federale ashtu edhe qeveria Flamande kanë hartuar masa mbështetëse për firmat 
që kanë vështirësi si pasojë e koronavirus-it, si psh. një shpërblim në rast pengese 
(hinderpremie). Më shumë informacion gjeni tek Vlaio.be. 

o Bashkia e Gent-it ka marrë gjithashtu disa masa. 
▪ Bashkia e Gent-it ka shtyrë përshembull, të gjitha pagesat e taksave të firmave për 

vitin 2020 deri në 30 shtator 2020. 
▪ Taksat për aktivitete që nuk mund të zhvillohen (tarraca, reklamat që vihen në rrugë, 

pagesat për tezgat e tregjeve, ...) nuk duhet ti paguani qe prej 13 marsit deri sa këto 
masa të mos jenë më në fuqi. 

▪ Bashkia e Gent-it po shikon nëse mund të marri masa te tjera ekonomike. Sapo të 
kemi më shumë informacion rreth kësaj, do t’ju njoftojmë. 

Cultuur, sport en vrije tijd 

Kultura, sporti dhe koha e lirë 

• Ne anullojmë të gjitha aktivitetet për të rinjtë dhe evenimentet deri në 5 prill. 

• Edhe kampet e pushimit dhe aktivitetet për të rinjtë gjatë pushimeve të Pashkës janë anulluar. 

 

Gent Helpt: Extra hulp van vrijwilligers 

Gent-i ndihmon: ndihmë ekstra nga vullnetarët 

• Bashkia e Gent-it ka përmbledhur të gjitha kërkesat për ndihmë gjatë krizës së koronavirus-it tek faqja 

e internetit Gent Helpt.  

• Doni t’ju ofroni ndihmë fqinjëve tuaj? Ju mund të shkarkoni në internet një kartë të cilën mund ta 

ngjisni në dritaren tuaj ose tua jepni komshinjve tuaj (në kutinë e tyre të postës). Kështu ata do e dinë 

që mund të drejtohen tek ju. 

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-informatie-voor
https://vlaio.be/nl/nieuws/coronacrisis-bijkomende-maatregelen-om-bedrijven-te-ondersteunen
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/wat-is-de-corona-hinderpremie
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus-0
http://www.stad.gent/genthelpt
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20_00035_Kaartje_NL_ikhelpje.pdf
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• Keni vetë nevojë për ndihmë? Shkarkoni këtë kartë në internet dhe ngjiteni në dritaren tuaj ose futeni 

tek kutia e postës së fqinjëve. Kështu ata do ta dinë që ju keni nevojë për ndihmë. 

• Departamenti Ouderenzorg (Departamenti i kujdesit ndaj të moshuarve) i bashkisë së Gent-it ju kërkon 

të njoftoni situata kritike të të moshuarve në nr. e telefonit 09 266 91 39 ose me anë të e-mail-it 

communicatie.ouderenzorg@stad.gent 

Politie 

Polcia 

• Sportelet e pritjes janë mbyllur por dy sportele të mëdha të policisë janë hapur nga ora 08:00 deri në 

16:30: 

o Algemeen Politiecentrum Gent (Ekkergem) 
o Commissariaat Gent Centrum 

• Ju kërkojmë të shtyni për më vonë denoncimet jo-urgjente. 
o Disa lloj denoncimesh jo-urgjente mund t’i bëni me anë të faqes së internetit: Police-On-Web. 

Përshembull vjedhjet e biçikletës apo motoçikletës, vjedhje në dyqane, dëmtime apo grafite. 

• Jeni në rrezik, atëhere merrni numrin e emergjencës 101 ose 112.  

• Shikoni qe një dyqan, restorant apo kafene nuk i respekton masat e marra nga qeveria dhe është 
hapur, mund të lajmëroni në numrin 09 266 61 11 ose me anë të e-mail-it meldpunt@politie.gent.be.

https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20_00035_Kaartje_NL_wiljemehelpen.pdf
mailto:communicatie.ouderenzorg@stad.gent
https://www.politie.be/5415/contact/diensten/onthaal-apg-ekkergem
https://www.politie.be/5415/contact/commissariaten/gent-centrum
https://www.politie.be/nl/e-loket
file:///C:/Users/vandenem/Documents/meldpunt@politie.gent.be
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Aanpassingen van de maatregelen 7 april 2020 

Ndryshim i masave 7 prill 2020 

Bibliotheek 

Biblioteka 

▪ Biblioteka është e mbyllur. Ju mund të dorëzoni librat tek de Krook (biblioteka qëndrore) ose 

në bibliotekën e lagjes tuaj. Këtë mund ta bëni vetëm nëpërmjet kutive apostafat ku kthehen 

librat. Ju nuk mund të futeni brenda në bibliotekë. Leximin duhet ta bëni në shtëpi. As 

përdorimi i kompjuterit apo studimi nuk janë të mundura në bibliotekë. 

▪ Ju mund të merrni libra në bibliotekë, vetëm nëse i rezervoni online. Më pas merrni një 

konfirmim që mund të shkoni ta merrni në bibliotekë librin që rezervuat. 

Dienst Burgerzaken 

Zyra e Gjendjes Civile 

◾ Mund të shkoni vetëm nëse keni lënë takim. Kujdes! Ju mund të lini takim vetëm për diçka shumë 

urgjente që nuk mund ta zgjidhni dot online. 

◾ Këto sportele janë të hapura: AC Zuid (qendra administrative Zuid) dhe qendrat e shërbimit 

(dienstencentra) në Gentbrugge, Nieuw-Gent, Sint-Amandsberg dhe Wondelgem janë të hapura të 

hënën, të martën, të mërkurën dhe të premten paradite (nga ora 9:00 deri në orën 12:30). 

◾ Drongen, Ledeberg, Mariakerke, Oostakker, Sint-Denijs-Westrem dhe Zwijnaarde janë të hapura të 

hënën, të mërkurën dhe të premten paradite (nga ora 9:00 deri në orën 12:30). 

◾ Bashkia e Gent-it përpiqet që sa më shumë gjëra t’i zgjidhë në mënyrë dixhitale.   

◾ Jeni bërë me fëmijë? Regjistrimin e një lindjeje mund ta bëni vetëm në mënyrë dixhitale, pra jo  

pranë sportelit dhe as në spitalin ku lind. Në maternitet do t’ju japin formularët e duhur. Këto 

formularë duhet t’i plotësoni dhe ti dërgoni me e-mail tek geboorten@stad.gent. Procedura e 

njohjes së fëmijës (për çiftet e pamartuara), si fëmija yt do të bëhet më vonë. 

◾ Martesat mund të kryhen, por vetëm në praninë e personave që do të martohen dhe 

dëshmitarëve të tyre.  

◾ Jubiletë dhe 100-vjeçarët: deri në 19 prill nuk do ketë festime dhe vizita në shtëpi.  

Het Gentinfopunt 

Gentinfopunt 

Gentinfopunt tek sporteli i qendrës administrative Zuid (AC Zuid): të hënën, të martën, të mërkurën 

dhe të premten është hapur nga ora 9:00 deri në 12:30. Të enjten, të shtunën dhe të dielën është 

mbyllur. 

Ju mund të drejtoheni pa lënë takim tek sporteli i Gentinfopunt për gjërat e mëposhtme:  

mailto:geboorten@stad.gent
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• Marrja e qeseve të plehrave me një kupon në kuadrin e korrigjimit social (ata që nuk kanë 

shumë të ardhura, marrin qese plehrash falas).  

• Blerja e çeqeve për taksinë (taxicheques). 

• Vulosja e dokumenteve për papunësinë me kohë të pjesshme. (Kujdes: mos i ngatërroni me 

dokumentet e papunësisë së përkohshme). 

• Karikimi i kartës për sahatin/matësin buxhetor të elektricitetit (budgetmeter). 

Psychisch welzijn 

Mirëqënia mendore 

Po kaloni një periudhë të vështirë? Keni frikë, jeni nganjëherë në panik apo keni mendime negative: 

 
Ky film ju jep disa këshilla në gjuhë të thjeshtë. Kështu ju do të jeni mendërisht të shëndetshëm 
gjatë kësaj periudhe.  
 

Jeni të shqetësuar rreth koronavirus-it? Keni një pyetje rreth mirëqënies? Atëherë mund të merrni 
në telefon CAW Gent: 09 265 04 00. Ju edhe mund të dërgoni e-mail ose të chat-oni me CAW-në. Ka 

dhe një film në gjuhën Flamande të shenjave që mund ta shikoni në faqen e internetit.     
https://www.caw.be/contacteer-ons/  

 
Jeni duke kërkuar ndihmë psikologjike? Ju mund të chat-oni ose të merrni në telefon Tele-Onthaal. 
Shikoni faqen e internetit https://www.tele-onthaal.be/ ose merrni në telefon numrin 106.  
Çdo mbrëmje nga ora 18:00 deri në orën 23:00 dhe të mërkurën pasdite si dhe të dielën pasdite nga 
ora 15:00. 

 

Këtu mund të gjeni edhe këshilla në gjuhën Flamande të shenjave të një psikoterapeuteje që nuk 

dëgjon, Goedele De Clerck tek   https://www.doof.vlaanderen/nieuws/hoe-omgaan-

met-stress-bij-corona-goedele-de-clerck 

 

Jeni duke kërkuar tjetër ndihmë psikologjike? Tek kjo faqe e internetit mund të gjeni një 
përmbledhje të iniciativave dhe kontakteve në Gent.  

 

De Dienst Kinderopvang 

Shërbimi i kujdesit ditor për fëmijët (kinderopvang) 

Shërbimi i kujdesit ditor për fëmijët i bashkisë së Gent-it siguron përkujdesjen ndaj një grupi të 
caktuar fëmijësh gjatë pushimeve të Pashkës.  

https://www.youtube.com/watch?v=2FyHfeXa1FU&t=11s&fbclid=IwAR3FHIJ28kujMarXp2GVnbVIz0_gLcXTSBPzYg9Ja7sx5d3oadSXIg0zmCo
tel:092650400
https://www.caw.be/contacteer-ons/
https://www.tele-onthaal.be/
https://www.doof.vlaanderen/nieuws/hoe-omgaan-met-stress-bij-corona-goedele-de-clerck
https://www.doof.vlaanderen/nieuws/hoe-omgaan-met-stress-bij-corona-goedele-de-clerck
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/gezondheid/waar-kan-je-terecht/psychosociale-hulp


Vertaling Nederlands – Albanees. 
Dit is de vertaling Albanees van “FAQ eenvoudige taal”  en bevat identiek dezelfde informatie als de 
Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid wor 
 

• Fëmijët e prindërve të cilët punojnë në një sektor kyç 
• Fëmijë me një situatë të vështirë në shtëpi 
• Fëmijë të cenueshëm nga ana sociale ose mjekësore  

 

Këta fëmijë mund të shkojnë tek kujdesi ditor në shkollë ose tek një nismë e organizuar nga Bashkia 
e Gent-it. Nuk ka rëndësi se në çfarë shkolle shkojnë fëmijët. Kujdesi ditor është i hapur nga ora 7:00 
deri në 18:00. Kujdesi ditor në rast nevoje është falas.  

Ata prindër që duan të përdorin kujdesin ditor për fëmijët e tyre gjatë pushimeve të Pashkës, kanë të 
drejtë ta bëjnë këtë deri në ditën e fundit të pushimeve të Pashkës.  

Për më shumë informacion dhe regjistrimin: https://stad.gent/inschrijven-noodopvang-paasvakantie 

Keni një pyetje urgjente? Dërgoni një e-mail tek: buitenschoolse.kinderopvang@stad.gent 

 

Huisvuil 

Plehrat 

Plani për ndërrimin e qeseve të mbeturinave nga të verdha në jeshile është shtyrë. IVAGO do t’i 
marrë qeset e verdha me gërmat e kuqe deri në 1 korrik. Furnizimi i dyqaneve dhe supermarketeve 
me qeset jeshile është në proçes.  

Edhe për familjet që përdorin kontenier me chip ose kontenier nëntokë, ndryshimi i tarifave do 
shtyhet. Tarifat e reja do hyjnë në fuqi nga 1 qershori. 

Mobiliteit 

Transporti 

Shërbimet shuttle midis Park&Ride Watersportbaan dhe Weba/Decathlon me qendrën e qytetit do 

vazhdojnë punën nga e hëna deri të premten me këtë orar: 

• Nga ora 7:00 deri në orën 10:00: çdo 15 minuta. 

• Nga ora 16:00 deri në orën 19:00: çdo 15 minuta. 

 

Jashtë këtij orari nuk do të ketë shërbime shuttle.  

Autobuzat shëtitës (wandelbussen) nuk do të funksionojnë. 

Parkeren 

Parkimi 

Nga 23 marsi deri në 19 prill nuk do të ketë kontrolle rreth pagesës së parkimit në Gent.  

https://stad.gent/inschrijven-noodopvang-paasvakantie
mailto:Buitenschoolse.kinderopvang@stad.gent


Vertaling Nederlands – Albanees. 
Dit is de vertaling Albanees van “FAQ eenvoudige taal”  en bevat identiek dezelfde informatie als de 
Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid wor 
 
Kujdes: Të gjitha rregullat e tjera qëndrojnë të vlefshme dhe do të kontrollohet zbatimi i tyre. 
Përshembull: vendet e parkimit për banorët janë për banorët, nuk lejohet të parkoni tek trotuari apo 
tek rruga për biçikletat dhe parkimi në zonën e këmbësorëve vazhdon të jetë i ndaluar. 

LEZ: 

Zona e emetimit të ulët 

Në zonën e emetimit të ulët kamerat do të vazhdojnë të funksionojnë, por nuk do të vihen gjoba. 

Kjo masë u mor në 18 mars dhe do të jetë e vlefshme derisa masat e marra nga qeveria të 
lehtësohen. Nëse ju futeni në zonën LEZ me një automjet i cili normalisht nuk lejohet në këtë zonë, 
ju nuk do të gjobiteni. Por do t’ju dërgojnë një letër me informacion. Në këtë mënyrë Bashkia e 
Gent-it  

do të ndihmojë në mënyrë maksimale ata njerëz që përkujdesen për mirëqënien dhe shëndetin e të 
tjerëve. 

 

Buitenland 

Jashtë shtetit 

A më nevojitet një leje kalimi për të takuar partnerin/partneren jashtë shtetit?  

Jo. Duhet të keni një dokument identitifikimi dhe një vërtetim që personi që doni të takoni është 

partneri ose partnerja juaj. Ky dokument mund të jetë i nënshkruar nga ju vetë dhe 

partneri/partnerja juaj. Në këtë dokument përcaktohet që ju jeni partnerë. 
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UPDATE FAQ 18/05/2020 
 

Ndryshimet e FAQ1 18/05/2020 
 

Snelzoeker: wanneer is wat open in Gent?  
Përmbledhje: çfarë është e hapur në Gent dhe kur? 
 
Kjo tabelë nuk është e plotë dhe përditësohet rregullisht. 

KATEGORIA GJATË JAVËS GJATË FUNDJAVËS 

Farmacitë PO PO 

Arkiva e Gent-it JO JO 

Dyqanet e bukës PO PO 

Bibliotekat 
Vetëm për të marrë libra, rezervimi 
është i detyruar!  JO 

Buurthuizen (shtëpitë e lagjes) JO JO 

Kafenetë (përfshirë dhe hapësirën 
e jashtme) JO JO 

Kampingu i Blaarmeersen JO JO 

Carwash (lavazhi i makinave) PO PO 

Kinema-ja JO JO 

Parku i kontejnerëve PO PO 

Streha për kafshët JO JO 

Dyqanet me ushqime për kafshët PO PO 

Kopshtet zoologjike / fermat për 
fëmijë PO PO 

Diskotekat JO JO 

Dyqanet “bëje vetë” (me 
materiale ndërtimi) PO PO 

Dyqanet me artikuj të përzier PO PO 

Qendra fitness-i JO JO 

Dyqanet me gjëra të skuqura 
(frituren) Vetëm për të marrë porosinë Vetëm për të marrë porosinë 

Sallat e festave JO JO 

Garazhet e makinave PO PO 

Klubet e golf-it PO PO 

Hotelet dhe mundësi të tjera 
fjetjeje dhe qëndrimi 

PO, por nuk ka shërbim në 
bar/restorant/hapësirat e çlodhjes. 
Shërbimi në dhomë është i 
mundur. 

PO, por nuk ka shërbim në 
bar/restorant/hapësirat e çlodhjes. 
Shërbimi në dhomë është i 
mundur. 

                                                           
1 FAQ = Frequently Asked Questions = Pyetjet më të shpeshta 
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KATEGORIA GJATË JAVËS GJATË FUNDJAVËS 

Floktoret PO, me takim. PO, me takim. 

Dyqanet e rrobave dhe këpucëve PO PO 

Dyqanet e gazetave PO PO 

Tregjet PO PO 

Muzeumet  PO PO 

Dyqanet e natës Deri në orën 22:00 Deri në orën 22:00 

Rrobaqepësitë PO PO 

Shtëpitë e hapura (open huizen) JO JO 

Opera dhe teatri JO JO 

Restorantet (përfshirë hapësirën e 
jashtme)  

JO, por porositë për t’jua sjellë 
ushqimin në shtëpi, marrja e 
porosisë në restorant dhe porositja 
dhe marrja e ushqimit pa zbritur 
nga makina (drive-in) lejohen.  

JO, por porositë për t’jua sjellë 
ushqimin në shtëpi, marrja e 
porosisë në restorant dhe porositja 
dhe marrja e ushqimit pa zbritur 
nga makina (drive-in) lejohen. 

Sallonet e bukurisë PO, me takim. PO, me takim. 

Qendrat tregtare PO PO 

Kasapët PO PO 

Kopshtet e lojrave (edhe në parqe) JO JO 

Sallat sportive (përfshirë trajnimin 
personal) JO JO 

Dyqani i bashkisë (stadswinkel) PO JO 

Dyqanet e pëlhurave PO PO 

Supermarketet PO PO 

Pikat e karburantit PO PO 

Dyqane kopshtarie PO PO 

Shërbimet e sjelljes së blerjeve në 
shtëpi PO PO 

Lavanderitë PO PO 

 

Dienstverlening Stad Gent 
Shërbimet e bashkisë së Gent-it 
Kan ik mijn adreswijziging nog doorgeven? 
A mund të lajmëroj për ndryshimin e adresës? 
Po,  kjo është e mundur. Por duhet ta bëni online. Që nga 4 maji policia kryen sërish kontrolle 
banese. 
 
 
 
 

https://extra-web-04.extranet.cevi.be/eloket/Formulier.aspx?FormId=227506&tnr_site=35
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Hoe maak ik een afspraak om langs te komen in het AC Zuid of een 
dienstencentrum? 
 

Si mund të le një takim për të ardhur tek qendra administrative Zuid ose në një 
qendër shërbimesh? 
 
Ju mund të lini sërish një takim për të ardhur tek qendra administrative Zuid ose në një qendër 
shërbimesh. Takimin duhet ta lini online ose nëpërmjet Gentinfo. 
 
Ju mund të vini pasi të keni lënë një takim në këto ditë/orare: 

• Të hënë, të martë, të mërkurë dhe të premte nga ora 9:00 deri në 12:30 dhe nga ora 14:00 
deri në orën 16:00. 
 

Përveç kësaj ju mund të lini një takim për të ardhur në darkë: 

• Të hënën në darkë në qendrat e vogla të shërbimeve (dienstencentra) nga ora 16:30 deri në 
orën 19:00: Drongen – Mariakerke – Oostakker – Sint-Denijs-Westrem – Wondelgem – 
Zwijnaarde. 

• Të martën në darkë nga ora 16:30 deri në orën 19:00 në qendrën administrative Zuid (AC 
Zuid). 

• Të martën në darkë në qendrat e mëdha të shërbimeve nga ora 16:30 deri në orën 19:00: 
Gentbrugge – Nieuw Gent – Sint-Amandsberg – Wondelgem. 

 
Të enjten, të shtunën dhe të dielën qendra administrative Zuid dhe qendrat e shërbimeve janë të 
mbyllura. 
Qendrat e shërbimeve Muide-Meulestede dhe Sint-Kruis-Winkel janë çdo ditë të mbyllura. 
 
 

Hoe verloopt de dienstverlening aan het GentinfoPunt AC Zuid op dit moment? 
 
Si ndodh dhënia e shërbimeve në këtë moment tek GentinfoPunt AC (qendra 
administrative) Zuid? 
 
A keni një takim tek Zyra e Gjendjes Civile (Dienst Burgerzaken) në qendrën administrative Zuid? 
Paraqituni fillimisht tek Gentinfopunt. Kjo është e mundur të hënën, të martën, të mërkurën dhe të 
premten nga ora 09:00 deri në orën 12:30. 

 
Nuk keni lënë takim? Ju mund të paraqiteni të hënën, të martën, të mërkurën dhe të premten nga 
ora 09:00 deri në orën 12:30 tek sporteli i GentinfoPunt për gjërat e mëposhtme: 

• Marrjen e qeseve të plehrave me një kupon në kuadrin e korrigjimit social (ata që nuk kanë 
shumë të ardhura, marrin qese plehrash falas).  

• Blerjen e çeqeve për taksinë (taxicheques). 
• Vulosjen e dokumenteve për papunësi me kohë të pjesshme. (Kini kujdes: nuk është e njëjta 

gjë me dokumentet për papunësinë e përkohshme). 
• Karikimin e kartës për sahatin/matësin buxhetor të elektricitetit (budgetmeter). 

 
 
 
 

https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/dienstverlening/maak-een-afspraak-bij-een-loket
https://stad.gent/nl/contact-en-meldpunten/gentinfo-contact-met-stad-gent
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Kan ik nog terecht bij Loket Migratie en Infopunt Migratie? 
A mund të drejtohem tek Sporteli për të huajt (Loket Migratie) dhe Pika e 
informacionit për të huajt (Infopunt Migratie)? 
 
Ju mund të lini përsëri një takim tek Sporteli për të huajt (Loket Migratie) për kërkesën, marrjen dhe 
zgjatjen e afatit të kartave elektronike të qëndrimit dhe vërtetimin e regjistrimit (kartat e qëndrimit 
ngjyrë portokalli). 
 
Të gjitha shërbimet e tjera bëhen online. Ju do të gjeni një përmbledhje të shërbimeve të 
përkohshme online tek websiti i bashkisë. 
 
 
Pika e informacionit për të huajt (Infopunt Migratie) është e mbyllur. Ju mund të merrni në telefon 
ose të dërgoni një e-mail: 

• Sporteli për të huajt (Loket Migratie): 09 266 71 50 dhe loketmigratie@stad.gent 
• Pika e informacionit për të huajt (Infopunt Migratie): 09 266 71 40 dhe 

infopuntmigratie@stad.gent 
 

 
Is de Stadswinkel open? 
A është i hapur dyqani i bashkisë? 
 
Dyqani i bashkisë është i hapur (nga e hëna deri të premten nga ora 09:00 deri në orën 17:00). 
 
Dyqani Van Eyck poshtë kullës së Belfort-it është i hapur sipas orarit normal (çdo ditë nga ora 10:00 
deri në orën 18:00). 
 

Gaan huwelijken in het stadhuis nog door? 
A mund të organizohen martesa tek godina e bashkisë? 
Ju mund ta shtyni falas datën e martesës në një datë të mëvonshme. 
Ju dëshironi që ta bëni martesën? Lejohen maksimumi 30 persona prezent. Përfshirë edhe 
punonjësin e zyrës civile, çiftin dhe dëshmitarët e mundshëm. 
 

Wat met religieuze huwelijken, uitvaartplechtigheden en gebedshuizen? 
Po martesat fetare, ceremonitë funerale dhe shtëpitë e lutjes? 

• Martesat fetare mund të organizohen. Vetëm bashkëshortët, dëshmitarët e tyre dhe 
predikuesi i ceremonisë mund të jenë prezent. 

• Ceremonitë funerale organizohen me rrethin e ngushtë (vetëm familja). Në varrime lejohen 
maksimumi 30 veta me kusht që të respektohen rregullat e mbajtjes së distancës.  

• Shtëpitë e lutjes nuk organizojnë shërbime fetare. Asnjë fe nuk e bën këtë. 
  

Hoe gebeurt de aangifte van een geboorte? 
Si bëhet regjistrimi i një lindjeje? 

Regjistrimi i lindjes nuk bëhet në spital. Ju duhet ta bëni këtë regjistrim tek një sportel. Nuk preferoni 

të vini tek qendra administrative Zuid ose tek një qendër shërbimesh (dienstencentrum)? Ju mund ta 

bëni regjistrimin edhe me anë të një formulari në maternitet. 

https://stad.gent/nl/burgerzaken/migratie-integratie/verblijf-inschrijving
mailto:loketmigratie@stad.gent
mailto:infopuntmigratie@stad.gent
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Samenleven, Welzijn en Gezondheid 
Bashkëjetesa, Mirëqënia dhe Shëndeti 
 

Zorgt de Stad Gent voor mondmaskers? 
A do të kujdeset Bashkia e Gent-it për maska fytyre? 

Po, çdo banor i Gent-it mbi 12 vjeç do të marrë falas një maskë fytyre në kutinë e postës. Maskat e 
fytyrës përbëhen nga dy shtresa dhe janë të ripërdorshme. Janë prej pambuku 100%. Ju mund t’i lani 
në 60 gradë. Furnizimi pritet të vijë në fund të majit dhe më pas posta do t’i shpërndajë për të gjithë 
banorët e Gent-it. 
 
Maskat e fytyrës janë bërë në bazë të direktivave të Shërbimit të Qeverisë Flamande për Shëndetin e 
popullsisë (FOD Volksgezondheid). Maskat janë me dy shtresa, ku në mes mund të vendoset një 
filter. Ky filter nuk është i detyruar për të përdorur maskën në mënyrë korrekte. Më shumë 
informacion rreth filtrave do të vijojë më vonë. 
 
Ju mund të bëni dhe vetë maska fytyre. Si? Këtu gjeni më shumë informacion 
www.maakjemondmasker.be. Nuk ju nevojitet makina qepëse. 
 
Ju mund edhe të blini një maskë fytyre tek farmacia ose në supermarket. Nuk keni ende një maskë 
fytyre dhe nuk mund të bëni një vetë? Atëherë mund të përdorni një shall ose një bandana (lloj 
shamie/shalli) për të mbuluar gojën dhe hundën. 
 
 

Zijn de lokale dienstencentra van de Stad Gent open? 
A janë të hapura qendrat lokale të shërbimeve të bashkisë së Gent-it? 

Të gjitha qendrat e shërbimeve të Bashkisë së Gent-it janë të mbyllura deri në 7 qershor. 
 
E rëndësishme: dhënia e ndihmës nuk është pezulluar. Punonjësit vazhdojnë të ndihmojnë banorët e 
lagjes, të cilët ndodhen në pozita të vështira me anë të vizitave në shtëpi dhe kontakteve 
telefonike. Vaktet e ngrohta sillen në shtëpi. Të gjitha aktivitetet janë anulluar. Sallat e takimeve dhe 
aktiviteteve janë mbyllur. 
 

Zijn de woonzorgcentra in Gent open? 
A janë të hapura qendrat e përkujdesjes ndaj të moshuarve? 

Që nga 18 maji qendrat e përkujdesjes ndaj të moshuarve mund të lejojnë përsëri vizitorë në 

mënyrë të kufizuar, nëse garantohet siguria për banorët, vizitorët dhe personelin. Qendrat e 

përkujdesjes  mund të vendosin vetë nëse dhe kur lejohen vizitat dhe në ç’mënyrë. Kontaktoni 

qendrën e përkujdesjes për t’u informuar nëse mund të shkoni për vizitë. 

 

Kan mijn kind nog naar school gaan? 
A mund të shkojë fëmija im në shkollë? 

Mësimet dhe aktivitetet do rifillojnë për nxënësit e klasës së parë, të dytë dhe të gjashtë të shkollës 
fillore dhe për klasën e gjashtë të shkollës së mesme. 

http://www.maakjemondmasker.be/
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Për fëmijët që nuk mund të ndjekin mësim në shkollë, ata mund të qendrojnë në shkollë 
(schoolopvang) nëse prindërit: 

• Punojnë në sektorin e shëndetësisë dhe/ose sektorin social. 
• Punojnë në një nga sektoret publike esenciale. 
• Nuk kanë mundësi tjetër përveçse t’i çojnë fëmijët tek gjyshërit për ti mbajtur. 

 

 

Studenten 
Studentët 

Ik ben momenteel op mijn kot, mag ik terugkeren naar mijn ouders? 
Unë ndodhem momentalisht në dhomë, a mund të kthehem tek prindërit e mi? 

Është e këshillueshme që studentët të zgjedhin 1 vend fiks qendrimi. Ju mund të rrini në dhomën e 

studentit, por mund edhe të banoni në shtëpinë e prindërve gjatë periudhës së krizës. 

 

Zijn universiteiten en hogescholen open? 
A janë të hapura universitetet dhe shkollat e larta? 

Jo, universitetet dhe shkollat e larta janë të mbyllura. Ju i ndiqni mësimet online. 

 

In welke gevallen mag ik nog naar mijn kot? 
Kur më lejohet të shkoj në dhomën time të studentit? 

Rregullat bazë ngelen: 
• Mundohuni të rrini sa më shumë me të njëjtën flluskë sociale (shoqërohuni me të njëjtët 

njerëz) dhe studioni para dhe gjatë sezonit të provimeve në të njëjtin vend. 
• Mund të shkoni në dhomën tuaj për të marrë materialet e studimit. 
• Ndërrimi i vendbanimit në mënyrë urgjente, lejohet, nëse ju ka mbaruar kontrata. 

Respektoni gjithnjë distancën sociale. 
• Shtyjeni datën e shpërnguljes nëse nuk është urgjente. 

 
Doni të ktheheni patjetër në dhomën tuaj për sezonin para dhe gjatë provimeve? Do ndiqni mësim 
nga 18 maji? 14 ditët e para ndiqni këto rregulla. Mos u ktheni në shtëpi. 
Keni pyetje të tjera rreth studentëve që rrinë në dhoma studentësh? 
Shikoni pyetjet më të rëndësishme tek FAQ2 për studentët në dhoma gjatë krizës së koronës tek 
Kotatgent. 
 

IVAGO 
Zijn de recyclageparken open? 
A janë të hapura parqet e riciklimit? 

5 parqet e riciklimit janë hapur:  
• Gent - Proeftuinstraat 
• Gent - Maïsstraat (nga Gaardeniersweg) 

                                                           
2 Frequently Asked Questions – Pyetjet më të shpeshta 

https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20200318_LIJ_lijst%20van%20cruciale%20sectoren%20en%20essentie%CC%88le%20diensten.pdf
https://stad.gent/nl/student-gent/nieuws-evenementen/richtlijnen-kotstudenten-tijdens-blok-en-examenperiode
https://stad.gent/nl/student-gent/kotatgent/faq-voor-kotstudenten-tijdens-de-coronacrisis
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• Gentbrugge - Jan Samijnstraat 
• Drongen - Koninginnelaan 
• Oostakker – Lourdesstraat 
 
Tek parku i riciklimit në Gentbrugge mund të futen maksimumi 7 makina brenda. Në parqet e tjera të 
riciklimit lejohen maksimumi 12 makina brenda. Më shumë informacion gjeni tek websiti i Ivago-s. 

 
Mobiliteit - Transporti 
Kan ik het openbaar vervoer blijven gebruiken? 
A mund të vazhdoj të përdor transportin publik? 

Po, transporti publik vazhdon punën. Shikoni websitet përkatëse rreth shërbimit të ofruar nga 
shoqëritë e ndryshme të transportit publik. Bëni vetëm lëvizjet e domosdoshme me transportin 
publik. Ju nuk mund të paguani me para në dorë në autobuz, tram dhe dyqanet e De Lijn. Hipni nga 
dyert e pasme. 
Kujdes: të gjithë udhëtarët nga 12 vjeç e sipër, janë të detyruar të vënë një maskë fytyre ose një 
bandana/shall që mbulon gojën dhe hundën kur duan të përdorin transportin publik. 
 

Kan ik nog terecht bij het Mobiliteitsbedrijf? 
A mund të drejtohem tek Zyra e qarkullimit rrugor? 
 
Sportelet e zyrës së qarkullimit rrugor janë të mbyllura. Ju mund të kontaktoni: 

• Me anë të telefonit: 09 266 28 00 
• Me anë të e-mailit: mobiliteit@stad.gent 

A keni lënë një takim? Atëherë ne do ju kontaktojmë dhe udhëzojmë nëpërmjet telefonit. 
 

Rijden de shuttlediensten en de wandelbussen? 
A e vazhdojnë punën shërbimet shuttle dhe autobuzët shëtitës? 

Shërbimi shuttle midis Park&Ride Weba/Decathlon me qendrën e qytetit dhe shërbimi shuttle midis Park&Ride 

Watersportbaan dhe qendrës, lëvizin në këto orare: 

Nga e hëna deri të premten:  
• Nga ora 7:00 deri në orën 10:00: çdo 15 minuta. 
• Nga ora 10:00 deri në orën 16:00: çdo 30 minuta. 
• Nga ora 16:00 deri në orën 19:00: çdo 15 minuta. 
 
Të shtunën shërbimi shuttle është nga ora 9:00 deri në orën 19:00 çdo 30 minuta.  
Ju duhet të vini një maskë. 
Autobuzët shëtitës nuk janë në shërbim. 
 

Kan ik mijn fiets laten herstellen bij De Fietsambassade? 
A mund të shkoj për të riparuar biçikletën tek Fietsambassade?  

Fietsambassade është përsëri e hapur. Çdokush është i mirëpritur tek Fietsendepot, pika e 

biçikletave në Dampoort, pika e biçikletave Gent Sint-Pieters dhe pika e biçikletave Kattenberg. 

Pika e biçikletave Gent Centrum është e mbyllur për momentin. 

https://www.ivago.be/nl/particulier/afval/corona
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Më shumë informacion gjeni këtu. 

 
Ju mund të vazhdoni të përdorni makinat me qera, biçikletat me qera dhe steps me qera për lëvizjet e 

domosdoshme. Kjo nuk është e ndaluar. 

 

Kan ik nog deelauto’s, deelfietsen en deelsteps gebruiken? 
A mund të përdor makina, biçikleta dhe steps me përdorim të përbashkët? 

Po. Makinat, biçikletat dhe steps me përdorim të përbashkët ne i konsiderojmë si mjet transporti. 

Mund t’i përdorni. 

 

Kan ik mijn rijbewijs nog halen? 
A mund të marr patentën? 

Mësimet e teorisë dhe praktikës si dhe provimet do rifillojnë. Ushtrimi në rrugë konsiderohet si një 
lëvizje e lejuar. 
 

Kan ik nog een taxi nemen? 
A mund të marr një taksi? 

Po. Ju mund të merrni një taksi. Midis personave të ulur duhet të ketë një distancë minimale prej 1.5 
metrash. Sa persona merr një taksi, varet nga sa e madhe është ajo. 
Një familje mund të futet në një taksi, në këtë rast nuk merret parasysh rregulli i distancës.  
E njëjta gjë vlen dhe për carpooling. 
 

Wordt er nog gecontroleerd op betalend parkeren? 
A ka kontrolle rreth pagesës së parkimit? 

Po. Që nga 18 maji ka sërish kontrolle rreth pagesës së vendit të parkimit. 

 

Lage-emissiezone 
Zona e emetimit të ulët 

Is de lage-emissiezone nog van kracht? 
A është akoma e vlefshme zona e emetimit të ulët? 

Po. Që nga 18 maji vihen përsëri gjoba nëse futeni në qytet me një mjet që nuk lejohet në zonën e 
emetimit të ulët. 
 

Ik heb een LEZ-afspraak in het AC Zuid. Kan die doorgaan? 
Unë kam një takim rreth zonës së emetimit të ulët tek qendra administrative Zuid. A 

do zhvillohet takimi? 

Deri në datën 2 qershor ju mund të lini një takim për të hënën paradite, të mërkurën paradite dhe të 
premte paradite. 
Doni të lini një takim të ri? Mund ta lini tek kjo faqe e internetit. 

https://fietsambassade.gent.be/nl/nieuws-en-evenementen/heropstart-maandag-115
https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone/lage-emissiezone-maak-een-afspraak
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Mund edhe të kontaktoni me anë të telefonit në numrin 09 210 10 30. 
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Handel en horeca 
Tregtia dhe ho.re.ka (hotelet, restorantet, kafenetë) 

Welke winkels zijn open? 
Cilat dyqane janë të hapura? 

Dyqanet u hapën që në 11 maj, me kushtin e respektimit në mënyrë strikte të distancimit social. 
Në dyqanet me sipërfaqe më pak se 20 metra katrorë, lejohen brenda në dyqan 2 vizitorë në të 
njëjtën kohë, për sa kohë distanca prej 1.5 metrash është e garantuar. 
 
Përjashtime (vazhdojnë të jenë mbyllur): 
• Sallonet e masazhit 
• Qendrat wellness, përfshirë edhe saunat 
• Qendrat e fitness 
• Kazinotë, sallat e lojrave dhe lokalet e basteve 
 
Për këto kategori të përjashtuara nuk lejohet as sjellja e shërbimeve në shtëpitë e klientëve.  
 
Zbuloni këtu disa këshilla se si të kujdeseni kur shkoni në dyqan.  

 
Zijn cafés en restaurants open? 
A janë të hapura kafenetë dhe restorantet? 

Të gjitha kafenetë, ambjentet e argëtimit dhe sallat e festave janë të mbyllura. 
Restorantet që sjellin porositë në shtëpi, kanë shërbim catering ose ofrojnë drive-in, lejohet të 
hapin kuzhinën. Edhe këtu duhet patur parasysh rregulli i mbajtjes së distancës midis personave 
(minimumi 1.5 metra) dhe mënjanimi i rradhëve të gjata. 
 
Vajtja për të marrë ushqimin e porositur është e lejuar (përfshirë edhe akulloreshitësit). Nuk lejohet 
të porosisni vetëm pije, as në bar-kafe. 
 
Ngrënia ose konsumimi i pijeve në restorante, kafene, dyqane me gjëra të skuqura (frituur), 
restorante me porosi, sandviçeritë dhe snackbar-et nuk lejohet, as në mensat e firmave/kompanive. 
 
Kujdes: menaxherët e kafeneve, restoranteve, snackbar-eve, sandviçerive dhe dyqaneve me gjëra të 
skuqura janë të detyruar ti vënë brenda mobiljet që mund të kenë në hapësirën e jashtme të 
biznesit të tyre. 
 

 

Ik wil de lokale Gentse handelaars steunen, maar hoe kan ik nu lokaal kopen? 
Unë dëshiroj të mbështes tregtarët e Gent-it, por si mund të blej lokalisht? 

Ju mund të blini prodhime lokale në Gent. Këtu do të gjeni një përmbledhje të disa platformave 

interesante online si dhe iniciativa lokale.  

A njihni dhe ju vetë një iniciativë apo platformë online? Na e dërgoni në adresën e e-mailit 
puurgent@stad.gent. 
 
 

https://stad.gent/nl/shoppen-en-toerisme/koop-lokaal-gent
https://stad.gent/nl/shoppen-en-toerisme/koop-lokaal-gent
mailto:puurgent@stad.gent
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Zijn kappers en schoonheidssalons open? 
A janë të hapura floktoret dhe sallonet e bukurisë? 
Po. Kini parasysh rregullat e mëposhtme:  

• 1 klient për çdo 10 metra katrorë. Nëse biznesi juaj është më i vogël se 20 metra katrorë 
atëherë ju mund të lini 2 klientë brenda nëse ata mund të mbajnë 1.5 metra distancë. 

• Ju duhet të kini lënë një takim tek floktorja ose salloni i bukurisë. 

• Klientët presin jashtë. 

• Tualetet (përveçse në rast nevoje) nuk lejohen të përdoren nga klientët. 

• Nuk serviren pije apo gjëra për të ngrënë. 

• Duhet të ketë një distancë prej 1.5 metrash midis vendeve të punës. 

• Mbajtja e maskave të fytyrës është e detyruar për personelin dhe klientët nga 12 vjeç 

• Sallonet solare janë të hapur. Masat higjenike përcaktojnë që të përdoren kabina 
individuale, me 1 person për çdo kabinë. Kabina dezinfektohet pas përdorimit. 

 
 
 

Blijven alle logementen open in Gent? 
A do të jenë të hapura të gjitha vendet e fjetjes në Gent?  

 
Hotelet mund të jenë të hapur, por vetëm për të qëndruar në dhomë. Bar-i, restorantet (sallat e 
përbashkëta), sallat e mbledhjes dhe hapësirat për argëtim janë të mbyllura. Shërbimi në dhomë 
është i lejuar. Pra, ju mund të hani dhe pini në dhomë. 
 
Kini kujdes, shumë hotele do të qëndrojnë të mbyllur. Për më shumë informacion shikoni websitin e 
hotelit. 
 
Mobiljet në hapësirën e jashtme (tarracë) të biznesit tuaj, duhet t’i futni brenda. 
 
Banesat turistike dhe rekreative janë të mbyllura. Përshembull shtëpitë e pushimeve, kampingjet, 
Bed and Breakfast, parqet e pushimit dhe AirBnB-të. 
 

  

Gaan de markten en ambulante handel door? 
A do të hapen tregjet dhe shit-blerja ambulante? 

Që nga 11 maji shitësit ambulantë mund të rifillojnë aktivitetet e tyre. Që nga 18 maji tregjet lejohen 
përsëri.  
Situata duhet të jetë e sigurt. Masat duhet të respektohen. 
Më shumë informacion për masat gjeni këtu. 

 

Werken en ondernemen 
Puna dhe sipërmarrja 

Is het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent bereikbaar? 
A është e hapur Zyra për mbështetjen ndaj sipërmarrësve në Gent? 

https://stad.gent/nl/ondernemen/nieuws-evenementen/markten-en-ambulante-handel-coronavrij-opstarten
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Po, por janë të disponueshëm vetëm me anë të e-mailit ondernemen@stad.gent  ose telefonit 09 

210 10 60.  

Është më mirë t’i bëni pyetjet me anë të e-mailit. Mund të merrni në telefon nga e hëna deri të 

premten nga ora 09:00 deri në 12:30 dhe nga ora 14:00 deri në 16:00. Nëse nuk përgjigjen, mund të 

lini një mesazh. Ata do t’ju kontaktojnë sa më shpejt të jetë e mundur. 

 

Gaan wijk-werkopdrachten nog door? 
A mund të bëhen punët-e-vogla-në-lagje3? 

Vetëm punët e përkujdesjes ndaj personave në shtëpinë e tyre ose në instancat e përkujdesjes 

mund të kryhen. Punët mund të bëhen vetëm nëse të dyja palët janë dakord dhe rregullat rreth 

higjenës dhe distancës respektohen. 

 

Zijn de Werkpunten van de Stad Gent open? 
A janë të hapura pikat e informacionit rreth punës në bashkinë e Gent-it? 

Këto pika informacioni janë përkohësisht të mbyllura. 

Ju mund të na kontaktoni me anë të werk@stad.gent ose në numrin 09 266 83 00 nga e hëna deri të 

premten nga ora 09:00 deri në 12:30 dhe nga ora 14:00 deri në orën 16:00. 

Ik moet voor mijn werk de grens over. Wat moet ik doen? 
Unë duhet të kaloj kufirin për arsye pune. Çfarë duhet të bëj? 

• Punëtorët që punojnë matanë kufirit në sektorë jetësor dhe që kanë profesione esenciale 
Shkarkoni këtu këtë emblemë në mënyrë që të kaloni pa probleme kufirin. Kërkojini 
punëdhënësit tuaj ta printojë këtë emblemë me ngjyra. Vendoseni më pas tek xhami i përparmë 
i makinës, nga ana e shoferit. 
 

->Shkarkoni këtu emblemën në Holandisht 
->Shkarkoni këtu emblemën në Frëngjisht 
->Shkarkoni këtu emblemën në Anglisht 
->Shkarkoni këtu emblemën në Gjermanisht 
 
Listën me profesionet në sektoret kyç e gjeni në shtojcën e VKM-së të 18 marsit 2020. 
  
• Ata që punojnë matanë kufirit JO në një sektor jetësor ose profesion kyç 

Me anë të formularit  “Certificate proving the need to cross the border”  ju tregoni që duhet 
të kaloni kufirin për arsye pune. Plotësojeni formularin vetëm një herë dhe tregojeni sa herë 
duhet të kaloni kufirin.  

 

Mag ik kortingsacties organiseren? 
A mund të ofroj ulje? 

                                                           
3 Këto punë në lagje bëhen nga persona që nuk kanë një punë fikse dhe ndërkohë mund të përfitojnë 
eksperiencë duke kryer punë të ndryshme për personat që janë të interesuar për krahë pune për diçka të vogël 
e të përkohshme. 

mailto:ondernemen@stad.gent
mailto:werk@stad.gent
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/20200321_vignet_bel_cruciale_sector_n.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/20200321_vignet_bel_cruciale_sector_n.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/20200321_vignette_bel_secteur_crucial_f.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/20200321_vignette_bel_vital_sector_e.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/20200321_vignet_bel_cruciale_sector_d.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_-_23-maart.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Certificateneedtocrosstheborder.pdf
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Po. Uljet lejohen përsëri.    
 
 
 

Hoe kan ik mijn handelszaak/bedrijf veilig heropstarten? 
Si mund ta rihap biznesin tim në mënyrë të sigurt? 

Që të mund të rihapni biznesin tuaj në një mënyrë të sigurt dhe me kujdes për shëndetin, ne kemi 
përmbledhur se çfarë duhet të bëni në rast se keni një firmë, një dyqan ose një dyqan ambulant. 
 

 
Cultuur, sport en vrije tijd 
Kultura, sporti dhe koha e lirë 

Mogen recreatieve activiteiten nog? 
A lejohen aktivitetet rekreative? 

Aktivitetet kulturore, sociale, festive, folklorike dhe rekreative janë të ndaluara. 
Si në sferën publike ashtu dhe në atë private. 
 
Lëvizja në ajër të pastër është e lejuar, madje e këshilluar. Mund të dilni me familjarët që jetojnë 
nën të njëjtën çati me ju dhe/ose me dy shokë/shoqe. Duhet të jenë gjithnjë të njëjtët persona. 
Është e rëndësishme të mbani distancë. 
  
Të përdorësh makinën në funksion të një aktiviteti fizik apo një shëtitjeje, është e lejuar vetëm për 
vajtjen/ardhjen (përshembull për të shkuar deri tek një pyll që është pak larg për të shëtitur apo për 
të vajtur në klubin sportiv). 
Doni frymëzim për aktivitetet që bëhen në Gent? Mund të zbuloni disa zgjidhje krijuese dixhitale tek  
uitingent.be  
 
 

Cultuur 
Kultura 
 
Kan ik de Gentse musea en de historische huizen bezoeken? 
A mund t’i vizitoj muzeumet dhe shtëpitë historike në Gent? 
 
Po, muzeumet e Gent-it dhe shtëpitë historike janë përsëri të hapura që nga 18 maji. Muzeumet 
mund t’i vizitoni gjatë orareve kur janë hapur normalisht. Muzeumin mund ta vizitoni vetëm ose me 
familjarë. Ka një numër maksimal të vizitorëve që lejohen brenda në muze. Biletat mund të shiten 
ose rezervohen që përpara. Ndiqni shenjat e vëna përtokë gjatë vizitës. Vini një maskë. 
Më shumë informacion. 
 

 
Gaan de Gentse Feesten door dit jaar? 
A do të zhvillohen festat e Gent-it këtë vit? 

https://stad.gent/nl/ondernemen/nieuws-evenementen/samen-veilig-heropstarten-zo-doe-je-het
https://stad.gent/nl/ondernemen/ondersteuning-en-premies-voor-ondernemers/detailhandel/je-winkel-coronavrij-houden
https://stad.gent/nl/ondernemen/nieuws-evenementen/markten-en-ambulante-handel-coronavrij-opstarten
https://uitin.gent.be/blikvangers
https://stad.gent/nl/cultuur-sport-vrije-tijd/nieuws-evenementen/musea-en-historische-huizen-klaar-voor-veilige-heropening-vanaf-18-mei
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Festat e Gent-it nuk do të zhvillohen. Të gjitha evenementet e mëdha janë të ndaluara deri në 31 

gusht 2020. Festat e Gent-it, të planifikuara nga 17 deri në 26 korrik 2020 nuk do të organizohen. 

Më shumë informacion. 

 
 

Sport  
 
Zijn de zwembaden en sportaccommodaties open? 
A janë të hapura pishinat dhe terrenet sportive? 

Të gjithë terrenet sportiv të brendshëm, midis të tjerave pishinat dhe sallat e sportit do të jenë të 
mbyllur deri në 7 qershor.  
Terrenet sportiv të jashtëm mund të hapen me kusht: 

- Të jetë një sport pa kontakt 
- Distanca sociale mund të garantohet 
- Respektimi i rregullave të koronës 
- Dhomat e zhveshjes, dushet dhe bar-kafeja do jenë të mbyllura 

 
Mësimet rreth sportit dhe sesionet e trajnimit mund të zhvillohen vetëm jashtë. Ju mund të jeni 
maksimumi dy persona që bëni sport. Mbani gjithnjë 1.5 m distancë. 
 
Në parkun rekreativ dhe të sportit, Blaarmeersen, të gjithë terrenet e jashtme të tenisit janë hapur 
për të gjithë. Shikoni këtu kushtet. Patinazhi në parkun e patinazhit (tek parkingu qendror) dhe lloje 
të ndryshme sporti janë të lejuara tek sheshi i basketbollit. Mund të jenë maksimumi 20 persona 
prezent, prej të cilëve 1 i rritur. Nuk lejohen garat/ndeshjet. Të gjitha gjërat e tjera si parkingu dhe 
kampi do vazhdojnë të jenë të mbyllura. 

 
Mogen we als club trainingen of groepslessen geven? 
A mundemi ne si klub të japim trajnime ose mësime në grup? 

Po. Me këto kushte: 

• Aktiviteti duhet të zhvillohet jashtë. 

• Distanca prej 1.5 m duhet respektuar edhe gjatë trajnimeve.   

• Dhomat e zhveshjes, dushet, tualetet dhe bar-kafeja do vazhdojnë të qëndrojnë mbyllur.   

• Këshillohet të përdorni gjithnjë materialet tuaja ose të kujdeseni që ato të dezinfektohen. 

• Si përfundim, një trajner duhet të jetë gjithnjë prezent dhe grupi nuk mund të jetë më i 
madh se 20 veta.  
 
Ik had al een reservatie in een sportzaal. Wat nu? 
Unë kisha rezervuar sallën e sportit. Po tani? 
 
Përkohësisht të gjitha rezervimet e infrastrukturave sportive indoor (brenda) janë anulluar deri në 7 
qershor. 
Për trajnime në grup në vende outdoor (jashtë) të gjitha rezervimet janë anulluar falas deri në 31 
maj. 
Përdoruesit e përhershëm të cilët duan të stërviten përsëri, mund të rezervojnë me anë të e-mailit. 
(sportdienst@stad.gent) duke përmendur: 

https://stad.gent/nl/cultuur-sport-vrije-tijd/nieuws-evenementen/gentse-feesten-gaan-niet-door-stad-gent-blijft-organisatoren-ondersteunen
https://stad.gent/nl/blaarmeersen
mailto:sportdienst@stad.gent
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• Rezervimin e dëshiruar të klubit dhe infrastrukturën si dhe vendin, orën dhe për çfarë grupi. 
• Një shpjegim të shkurtër se si do e organizoni stërvitjen duke patur parasysh rregullat në 
kuadrin e koronës. 
 
Keni bërë një rezervim në një infrastrukturë sportive që nuk është e bashkisë? Kontaktoni 
organizatorin e aktivitetit sportiv. 
 
 

Wat zijn de afspraken voor de Topsporthal? 
Çfarë duhet të dini rreth Topsporthal? 

Të gjitha aktivitetet në Topsporthal, edhe ato të Sport Vlaanderen, pezullohen përkohësisht deri në 7 
qershor. 

• Për rezervime për një aktivitet që do organizohej para 8 qershorit, ju mund të 
zgjidhni nëse doni paratë mbrapsh apo të ndryshoni datën e rezervimit. Për 
aktivitete nga 8 qershori kushtet e përgjithshme rreth anullimeve mbeten të 
vlefshme. 

• Qëndrimet me fjetje në kuadrin e aktiviteteve sportive mund t’i shtyni për një 
periudhë tjetër gjatë 2020. 

• Për klasat sportive akoma nuk janë përcaktuar rregullat. 
 
Keni akoma pyetje? Merrni në telefon Sport Vlaanderen në numrin 09 244 72 22, ose dërgoni një e-
mail tek gent@sport.vlaanderen ose ndiqni të rejat tek www.sport.vlaanderen. 
 

Ik volg een sportcursus bij de Sportdienst, maar de lessen zijn geannuleerd. Worden 
deze ingehaald of terugbetaald? 
Unë ndjek një kurs sporti tek Shërbimi Sportiv, por mësimet janë anulluar. A do të 

zëvendësohen apo rimbursohen? 

Mësimet do të anullohen. Ato nuk do të zëvendësohen. Kurset janë ndërprerë. Pjesëmarrësit kanë 
marrë një e-mail rreth kësaj. Normalisht rimbursimi juaj është në rregull. 
 
 

Kan ik nog inschrijven voor een kamp of cursus? 
A mund të regjistrohem për një kamp ose kurs? 

Po. Rezervoni online një kamp ose kurs, telefononi 09 266 80 00 ose dërgoni një e-mail tek 
sportdienst@stad.gent. 
 

Mijn zwemabonnement of sportkaart verloopt binnen enkele weken. Kan ik dit 
verlengen? 
Abonimi im i notit ose karta e sportit skadon brenda disa javëve. A mund ta rinovoj? 

Nëse keni një abonim për notin, ose një kartë disapërdorimshe, ju mund t’i zgjasni këto pas krizës 

me numrin e muajve që vendi ku zhvilloni sportin ka qenë i mbyllur. Për këtë nuk ka nevojë të 

ndërmerrni ndonjë hap në këtë moment. Pas përfundimit të masave këtë mund ta rregulloni në 

vend. 

 

mailto:gent@sport.vlaanderen
http://www.sport.vlaanderen/
mailto:sportdienst@stad.gent
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Zijn watersporten toegestaan? 
A lejohen sportet e ujit? 

Po, sportet e ujit si peshkimi, zhytja, vozitja, vozitja në kajak lejohen përsëri. Ato duhet të ndodhin 
jashtë dhe ju duhet të ruani distancën e duhur (1.5 metra). Ju mund t’i ushtroni këto sporte vetëm 
me personat me të cilët jetoni nën një çati dhe/ose me dy shokë/shoqe (gjithnjë të njëjtët persona). 
Nga e hëna 18 maj mund t’i ushtroni këto sporte edhe me klubun tuaj, jashtë dhe me maksimumi 20 
persona nën drejtimin e një trajneri. 
 

Vrije tijd 
Koha e lirë 

Hoe verloopt het winkelen in Gent vanaf 11 mei? 
Si do organizohet shopping në Gent nga 11 maji? 

Bashkia e Gent-it bashkë me policinë dhe partnerët e jashtëm kanë përpiluar një plan aksioni. Në 
këtë mënyrë ju mund të bëni shopping në mënyrë të sigurt. 
Mbani anën e djathtë në rrugët e dyqaneve. Do të ketë udhëzues. Në qendër do ketë mundësira për 
të larë duart. 
Më shumë informacion. 

 
Groen en Milieu 
Natyra dhe ambjenti 

Gaat plaagdierbestrijding nog door? 
A vazhdojnë të bëhen shfarosjet e insekteve/brejtësve? 

Për njoftime rreth shqetësimeve nga buburrecat dhe brejtësit mund të drejtoheni tek Groendienst. 
Nga e hëna deri të premten mund të merrni në telefon shërbimin për shfarosjen e 
insekteve/brejtësve nga ora 8:00 deri në orën 13:00 në numrin 09 323 66 66. 
 
Gjatë vizitës në shtëpi ne ju kërkojmë: 

• Ajroseni mirë shtëpinë para takimit 

• Mbani distancën e duhur 

• Prisni në një ambjent tjetër 

• Jeni sëmurë? Atëhere punonjësit e bashkisë nuk mund të futen brenda 
 
 

Mag ik nog tuinieren in mijn volkstuin of buurtmoestuin? 
A mund të punoj në kopshtin e përbashkët të vënë në dispozicion nga bashkia 

(volkstuin) ose në kopshtin e përbashkët të lagjes (buurtmoestuin)? 

Ju mund të punoni në këto kopshte nëse respektoni rregullat e mëposhtme: 

• Ndiqni në mënyrë strikte rregullat e higjenës 

• Distanca sociale – mbani distancë: qëndroni në një distancë minimale prej 1.5 m nga njëri 

tjetri. Ju mund të punoni me anëtarë të familjes që jetojnë nën të njëjtën çati dhe/ose me 2 

shokë/shoqe, gjithnjë të njëjtët persona. 

https://stad.gent/nl/ondernemen/nieuws-evenementen/alle-neuzen-dezelfde-richting-actieplan-voor-veilige-heropening-winkels
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• Nuk lejohen grumbullimet 

Ju mund të shkoni me makinë te këto kopshte. 

 

 

 

 

 
 


