
Lëvizshmëria  
 
1. Kam të drejtë për të lëvizur brenda lagjes, qytetit dhe si do të realizohet lëvizja e 
këmbësorëve? Më nevojitet leje? 
 
Prej datës 27 prill masat e distancimit social, dhe të lëvizshmërisë si këmbësor apo me 
automjet, janë ndarë në dy kategori kryesore: 
- Masat në Zonat e Gjelbra, 
- Masat në Zonat e Kuqe. 
 

a. Masat në Zonat e Gjelbra 
 
Në zonat e gjelbërta automjetet private do të lëvizin pa autorizim nga ora 09.30 deri në orën 
17.30, por me rregullin e vetëm 2 personave në makinë, nga i cili përjashtohen kategorikisht 
pensionistët 
Pensionistët do të lëvizin lirisht në këmbë, deri në orën 08.30 dhe deri në këtë orë asnjë 
këmbësor tjetër përveç atyre që kanë autorizim për punë, ndalohet të dalë nga shtëpia 
Nga ora 9.30 deri në 17.30 të gjithë të tjerët mund të dalin nga shtëpia, por kujdes(!), ndalohet 
lëvizja në këmbë e më shumë se dy personave 
Ndalohet rreptësisht qëndrimi në një vend i më shumë se dy personave dhe nuk lejohet 
frekuentimi i parqeve publike në 14 ditët e ardhshme 
 
*Përjashtim bëjnë qytetarët që kanë autorizim pune të cilët nuk kufizohen nga këto orare. 
Autorizimi për punë merret në e-Albania.  
 

a. Masat në Zonat e Kuqe 
 
1. Lëvizshmëria në zonat e kuqe, si për këmbësorë dhe për automjete lejohet vetëm me 
autorizim nga e-Albania.  
Leje për dalje mund të aplikohet për: 

 për këmbësor,  

 punë,  

 arsye shëndetësore,  

 DPSHTRR-SGS,  

 shëtitje qeni. 
 
Qytetarët mund të aplikojnë online për t'u pajisur me leje për të dalë nga banesa e tyre për 
arsye të ndryshme si: për pazar, farmaci apo arsye të tjera urgjente, të aplikojnë për t'u pajisur 
me autorizim për qarkullim vetëm për itinerarin strikt vajtje-ardhje në vendin e punës gjatë 
fashave orare të përcaktuara me automjet personal ose në këmbë, të aplikojnë për t'u pajisur 
me autorizim për qarkullim me automjet vetëm për ata që kanë probleme shëndetësore dhe që 
mund t’ju duhet ndihma e mjekëve në çdo kohë, të aplikojnë për t'u pajisur me leje për 
qarkullim me automjet për kryerjen e rinovimit të lejes së drejtimit, procedurës së kontrollit 



teknik të mjetit apo shërbimit të kolaudimit të mjetit pranë DPSHTRR/SGS, si dhe të aplikojnë 
për t'u pajisur me leje për të shëtitur qenin. 
 
-“Leje për këmbësor” vlen për fashën orare 05.00 deri në 17.30 dhe kohëzgjatja e lejes ditore 
gjatë kësaj fashe orare është 2 orë. 
 
- “Leje për punë” vlen vetëm për fashën orare: 05.00 deri në 08.00 të mëngjesit dhe 16.00 deri 
në 17.30 të pasdites dhe mund të përzgjidhni nëse do të përshkoni rrugën me mjet ose pa mjet. 
Për qytetarët të cilët punojnë me turne lejohet vendosja e orareve specifike të vajtjes dhe 
kthimit nga puna për secilën nga ditët e javës përfshire dhe fundjavën.  
 
- “Leje për arsye shëndetësore” vlen për cdo ditë të javës brenda fashës orare 05.00 deri në 
17.30, vetëm për përshkimin e rrugës: Shtëpi-Qendër Shëndetësore-Shtëpi.  
 
- “Leje për DPSHTRR/SGS” vlen për fashën orare 05.00 deri në 17.30 dhe ju mund të rezervoni 
vetëm 1 orar në ditë. Leja është e vlefshme për të gjithë procesin, nga nisja drejt drejtorisë më 
të afërt rajonale dhe kthimi në shtëpi.  
 
- “Leje për të shëtitur qenin” ka vlefshmëri 1 javë dhe mund të përdoret në fashat orare 06.30 
deri në 07.30 dhe 18.30 deri në 19.30.  
 
 
2. Lëvizja me automjet 
 
Për shërbimin "Leje për punë" në rast se do të përzgjidhni opsionin "Qarkullim me mjet" ju 
mund të merrni në automjetin tuaj vetëm 1 person, i cili mund të jetë familjar i juaji me 
autorizim pune, ose një punonjës në të njëjtin vend pune me ju. Personi duhet të ulet vetëm në 
sediljen e pasme, diagonal me ju.  
 
Për shërbimin "Leje për arsye shëndetësore" ju mund të shoqëroheni vetëm nga 1 person 
tjetër, si dhe duhet të keni patjetër me vete një dokument mjekësor, që vërteton problemin 
tuaj shëndetësor.  
 
Aplikimi për shërbimin "Leje për këmbësor" mund te kryhet edhe me anë të SMS në numrin 
55155, me tekst që përmban numrin tuaj të identifikimit (NID) si dhe orarin e daljes (shembull: 
J12345678L 0930).  
 
Aplikimi për shërbimin "Leje për mjet për punë" mund te kryhet edhe me anë të SMS në numrin 
55155, me tekst si në vijim, sipas specifikës së aplikuesit:  
- Për shtetasit shqiptarë, që makinën apo motorrin e kanë me targë shqiptare, mesazhi në 
55155 do të duhet të dërgohet si më poshtë: Gërma M, Targa e mjetit, numri i shasisë dhe 
numri personal në kartën e Identitetit (ID) 
- Për shtetasit e huaj, që automjetin e kanë me targë të huaj, formati i saktë i mesazhit është: 
Gërma MF F targa e mjetit dhe numri personal në kartën e Identietit  



Shtetas shqiptar, targë shqiptare: M TARGË SHASI NID  
Shtetas shqiptar, targë e huaj: MF TARGË NID  
Shtetas i huaj, targë e huaj: MF F TARGË NID  
Shtetas i huaj, targe shqiptare: M F TARGË SHASI NID  
Ndiqni me kujdes sqarimet:  
*Gërmat M dhe F janë të pandryshueshme.  
**Targa, Shasia dhe Numri i identitetit janë unike si për qytetarin, autoveturën dhe 
motoçikletën.  
***Lutemi të respektoni nga 1 hapësirë midis fjalëve në mesazh.  
 
Përgjigjia miratuese ose refuzuese e aplikimeve nëpërmjet mesazhit në 55155 do të vijë në 
telefonin tuaj brenda 24 orësh. Mesazhi ne telefonin tuaj është provë për stukturat e policisë.  
 
Kujdes! Në mungesë të email-it apo mesazhit konfirmues për leje dalje për 
këmbësorë/automjet nga e-Albania, do të aplikohen gjoba ndaj shkelësve. 
 
Dokumentacioni i nevojshëm 
Për këtë shërbim nuk nevojitet dokumentacion shoqërues. 

 
 
Nëpërmjet portalit e-albania: 
 

1. Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania; 
2. Zgjidhni shërbimin “Leje për dalje”;  
3. Klikoni butonin "Përdor";  
4. Kryeni aplikimin duke përzgjedhur orarin, si dhe personin që do të dalë nga familja juaj 

(në rastet kur nuk jeni ju personalisht). 
5. Vetëm një anëtar i familjes mund të aplikojë për leje për dalje gjatë 24 orëve brenda 

fashës orare të lejuar 05.00-17.30;  
6. Miratimi do të dërgohet në adresën e-mail që keni përdorur për regjistrimin në portalin 

në e-Albania dhe/ose sms.  
7. Në rast se dëshironi të përdorni një email tjetër, ju duhet ta ndryshoni në rubrikën 

"Hapësira Ime" duke klikuar: Ndrysho të dhënat e llogarisë. 
8. Policia mund të verifikojë në kohë reale nëse një qytetar ka një miratim të autorizuar 

ose jo. 
 

https://e-albania.al/Account/Profile.aspx

