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ALBANISCH 

Parakushtet për varrim në Varrezat komunale të komunës së Bielefeld’it përgjat krizës aktuale të 

koronës 

Pandemia e koronës, na detyron që të përmbahemi në disa kufizime të konsiderushme përgjat kryerjes 

së varrimit.  

Ministria e Punës, Shëndetit dhe Çështjeve Sociale të NRW (Nordrhein-westfahlen’it) sidhe Komuna e 

Bielefeldit kanë nxjerrë disa Rregullore të cilat ndihmojnë në parandalimin e infektimeve të reja me 

korona-virus apo ndryshe për luftimin e sëmundjeve ngjitëse, përgjat kryerjes së varrimit në varrezat 

e Komunës së Bielefeld’it, e të cilat Rregullore duhet të respektohen: 

 Numri i pjesmarrësve në ceremoninë e pikëllimit përkufizohet vetëm në rrethin e ngushtë fa-

miljarë, maksimalisht në 15 pjesmarrës të cilët marrin pjesë në varrim; 

 Përgjat ceremonisë së pikëllimit përndryshe varrimit, duhet që të mbahet një distancë prej 1,5 

m apo më mirë 2,0 m në mes të pjesmarrësve. 

 Distanca e përmendur më lartë duhet që të mbahet edhe përgjat kontaktit me personat ko-

munal. 

 Përqafimet, shtrëngimi i duarve sidhe shprehja e ngushllimeve duhet të shmanget. 

 Nga bashkësia e grupit mortor kërkohet që ti dorëzojë tek punënjësit e funeralit emrat e pjes-

marrësve në këtë ceremoni (nëse është e nevojshme edhe në listën e shprehjeve të ngushlli-

meve), në mënyrë që të dihet se cilët persona kanë marrë pjesë në ceremoni. 

 Hedhja e dheut apo rërës (në arkivolin e vendosur në varrë) me lopatën e njejtë duhet të 

shmanget; mundësi alternative është përdorimi i dorezave njëpërdorimëshe. 

 Rregulloret e përgjithshme higjienike të cilat janë të vendosura në dyertë e morgut sidhe në 

tualetet publike duhet që të respektohen.    

 Pjesmarrësit e grupit mortorë të cilët kanë simptome të ngjajshme gripi apo simptome sëmud-

jesh tjera duhet ti ikin ketyre pjesmarrjeve; 

 Bashkësia mortore pasi që e ka kryer ceremoninë mortore, duhet që me nxitim dhe duke res-

pektuar rregullat lidhur me mbajtjen e caktuar të distancën te largohet nga varrezat. 

 Udhëzimet e punonjësve të varrezave duhet të ndiqen. 

Për më tepër duhet që të theksohet se vizitat tek varri i dikujtë, në varreza apo mbledhimet në vende 

publike me më shumë se dy persona janë të ndaluara.   

Për familjarët sidhe personat që kanë nevojë mbikëqyrjeje ka përjashtime. 

Kërkohet për mirëkuptim, sepse dinamika e rrjedhës së korona-virusit mund që në çdo kohë të sjellë 

një rivlerësim të ri të situatës, e më të munden që të ndërrohen edhe kërkesat  
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