
Vërtetim shëndetësor maj 2020  

Emri i shkollës 

 

Mbiemri, emri i fëmijës 

Data e lindjes 

Klasa 
 

Me anë të këtij dokumenti (sipas dekretit për funksionimin e institucioneve të 

cerdheve, kopshteve dhe shkollave në kuadër të përpjekjeve kundër pandemisë 

Sars-CoV-2, Pika 3.5.1.) vërtetoj me firmën time se, fëmija i sipërpërmendur si dhe 

personat e tjerë që banojnë në familje nuk kanë shfaqur asnjë simptomë të 

sëmundjes së Covid-19 (si për shembull: temperaturë e lartë, dhimbje të fytit, kollë, 

rrufë, mosndjeshmeri në arome dhe shije, heqje barku).   

Data  

Firma e njërit prej 
prindërve/ e personave 
me të drejtë kujdestarie    

Data  

Firma e njërit prej 
prindërve/ e personave 
me të drejtë kujdestarie    

18.05.2020    30.05.2020   

19.05.2020    31.05.2020   

20.05.2020      

21.05.2020     
 

22.05.2020      

23.05.2020      

24.05.2020      

25.05.2020      

26.05.2020      

27.05.2020      

28.05.2020      

29.05.2020      



Udhëzim qartësues: Edhe për personat, të cilët kanë kontakt me pacientë të Covid-

19 për shkak të profesionit, vërtetimi dëshmon se personalisht janë pa simptoma të 

Covid-19. 

 
 



Vërtetim shëndetësor qershor 2020  

Emri i shkollës 

 

Mbiemri, emri i fëmijës 

Data e lindjes 

Klasa 
 

Me anë të këtij dokumenti (sipas dekretit për funksionimin e institucioneve të 

cerdheve, kopshteve dhe shkollave në kuadër të përpjekjeve kundër pandemisë 

Sars-CoV-2, Pika 3.5.1.) vërtetoj me firmën time se, fëmija i sipërpërmendur si dhe 

personat e tjerë që banojnë në familje nuk kanë shfaqur asnjë simptomë të 

sëmundjes së Covid-19 (si për shembull: temperaturë e lartë, dhimbje të fytit, kollë, 

rrufë, mosndjeshmeri në arome dhe shije, heqje barku).   

Data  

Firma e njërit prej 
prindërve/ e personave me 
të drejtë kujdestarie    

Data 

Firma e njërit prej prindërve/ 
e personave me 
të drejtë kujdestarie    

01.06.2020    16.06.2020   

02.06.2020    17.06.2020   

03.06.2020    18.06.2020  

04.06.2020    19.06.2020  

05.06.2020    20.06.2020  

06.06.2020    21.06.2020  

07.06.2020    22.06.2020  

08.06.2020    23.06.2020  

09.06.2020    24.06.2020  

10.06.2020    25.06.2020  

11.06.2020    26.06.2020  

12.06.2020   27.06.2020  



13.06.2020   28.06.2020   

14.06.2020   29.06.2020   

15.06.2020   30.06.2020   

Udhëzim qartësues: Edhe për personat, të cilët kanë kontakt me pacientë të Covid-

19 për shkak të profesionit, vërtetimi dëshmon se personalisht janë pa simptoma të 

Covid-19. 
 



Vërtetim shëndetësor korrik 2020  

Emri i shkollës 

 

Mbiemri, emri i fëmijës 

Data e lindjes 

Klasa 
 

Me anë të këtij dokumenti (sipas dekretit për funksionimin e institucioneve të 

cerdheve, kopshteve dhe shkollave në kuadër të përpjekjeve kundër pandemisë 

Sars-CoV-2, Pika 3.5.1.) vërtetoj me firmën time se, fëmija i sipërpërmendur si dhe 

personat e tjerë që banojnë në familje nuk kanë shfaqur asnjë simptomë të 

sëmundjes së Covid-19 (si për shembull: temperaturë e lartë, dhimbje të fytit, kollë, 

rrufë, mosndjeshmeri në arome dhe shije, heqje barku).   

Daata  

Firma e njërit prej 
prindërve/ e personave 
me të drejtë kujdestarie    

Data 

Firma e njërit prej 
prindërve/ e personave 
me të drejtë kujdestarie    

01.07.2020    13.07.2020   

02.07.2020    14.07.2020   

03.07.2020    15.07.2020  

04.07.2020    16.07.2020  

05.07.2020    17.07.2020  

06.07.2020    18.07.2020  

07.07.2020    19.07.2020  

08.07.2020      

09.07.2020      

10.07.2020      

11.07.2020      

12.07.2020      



    

Udhëzim qartësues: Edhe për personat, të cilët kanë kontakt me pacientë të Covid-

19 për shkak të profesionit, vërtetimi dëshmon se personalisht janë pa simptoma të 

Covid-19. 

 
 


