INVENTARI I SENDEVE PERSONALE TË DORËZUARA GJATË NJË VIZITE.

1 – SENDE TË LEJUARA NJË HERE NË JAVË (e jo në çdo vizite)
MBIEMRI/EMRI :………………………………......NUMRI PERSONAL : …....................... QELI…………
VESHJET E LEJUARA
Bermuda. Shorce. Pantallona të shkurtër
Të brendshme. Sytjena
Çorapë. Geta. Gjysëm geta
Këmisha. Bluza. Maica. Bluza polo
Pantallona. Xhinse. Fund. Fustan.
Xhakete tuta
Pulover. Sweat-shirt
Xhakete prej leshi
Pizhame. Fustan nate
Pallomë ose pëlhurë
Peshqir banjo (maksi 80*150 cm)
Djellaba
Peshqir i fytyrës
Rrobdishan (1 në qeli) + rrypë
Peshqir (90*40 cm)
Libra me depozitë ligjore, revista (edhe të lejuara) , libër mësimor, fjalor
CD.DVD, (origjinale)
Lojëra tavoline duke përfshirë librin e skicave
Produkt higjienik i ri për trup, pa alkol, duke përjashtuar enë qelqi, kanaçe me spërkatje,
përmendja e detyrueshme 0% alkol : shampon, xhel dushi, deodorant, krem diellor, krem
hidratues, brisk i disponueshëm, makinë rroje elektrike, brush për dhëmb e disponueshme,
peceta higjienike dhe tampona, kositës me kabllo ose të ringarkueshme, brush flokesh, krehër
Axhenda, bllok shënimesh, paketë zarfesh, set shënues, set lapsash me ngjyra
Pullë postale
Objekt i vogël jo metalik ose vizatim i bërë nga fëmijët
Çdo dokument që lidhet me jetën familjare (rezulltate shkollore, libri shëndetësor etj.)
Pajisjet shëndetësore: syze jo të lyera, aparate dentare, okulare ose dëgjimi (përfshirë kremin
për fiksim, bateritë për aparatet e dëgjimit, etj.), brush dhëmbësh elektrike

2 – SENDE TË LEJUARA NJË HERE PËR BURGIM
Kapelë, kasketë (1 në qeli)
Syze dielli (1 në qeli)
Qilim lutjesh pa busullë
Dorza prej leshi (1 në qeli)
Kapuç (1 në qeli)
Shall 1 në qeli
Xhakete, Pallto, Xhup (1 në qeli)
Këpuca pa shufër metalike

2
1
1 për të burgosur me autorizim
1
1
1
1
1 parë çdo 2 muaj

NUMRI
MAKSI
2
8
8
5
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
5
3
1 për muaj
3 produkte në
total,
maksimum
250 mL
2
5
2/fëmijë
Numër i
arsyeshem
1

NUMRI
DORËZUAR

Jan të ndaluara : veshjet me kapuç, mask balaklava, veshjet të lëkurës. Çdo veshje që i ngjan
uniformës (veshje blu, veshje kamuflazhi).
I nënshtrohën autorizimit : kompletet (1 gjatë gërmimit), kravatat (1 gjatë gërmimit), orat,
disa konsola lojërash, produkte grimi, material mjeksor i rënd. (Përditsimi i 21/06/2021)
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