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Rekomenduojamos atskirų sektorių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonės
Nr.

Sektorius

14 dienų sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų savivaldybėje / naujų atvejų, nesusijusių su lokalizuotais ir valdomais

ligos protrūkiais ir įvežtiniais atvejais, dalis (proc.)

1

Viešas ir privatus
sektorius (darbovietės)
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos
ministro- valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo
2020 m. birželio 16 d.
sprendimas Nr. V-1471
„Dėl valstybės ir
savivaldybių institucijų,
įstaigų, valstybės ir
savivaldybių valdomų
įmonių darbo vietoms
būtinų sąlygų“

2

Švietimas
(ikimokyklinis,
priešmokyklinis ugdymas)
0-6 m.
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
- valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo
2020 m. birželio 16 d.
sprendimas Nr. V-1487
„Dėl ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo

3 - <16 / ≥10 proc.

16-25 / ≥10 proc.*

> 25 / ≥10 proc. *

 atstumas 1–2 m. (tarp darbuotojų,
darbo vietų, darbuotojų ir klientų,
tarp klientų)
 kaukės aptarnaujant klientus
 kaukės klientams
 rekomenduojamos kaukės
posėdžiuose
 sveikatos būklės stebėjimas (sąlygos
matuotis temperatūrą)
 rankų ir aplinkos higiena

 rekomenduojamas nuotolinis darbas ir
posėdžiai nuotoliniu būdu, jei posėdis
organizuojamas gyvai – rekomenduojamos
kaukės
 atstumas 1–2 m. (tarp darbuotojų, darbo
vietų, darbuotojų ir klientų, tarp klientų)
 kaukės aptarnaujant klientus
 kaukės klientams
 klientų srautų valdymas
 sveikatos būklės stebėjimas (darbuotojams
sąlygos matuotis temperatūrą, lankytojams
– matuoti temperatūrą)
 rankų ir aplinkos higiena

 rekomenduojamas nuotolinis darbas ir
posėdžiai nuotoliniu būdu, jei posėdis
organizuojamas gyvai – dėvimos kaukės
 atstumas 2 m. (tarp darbuotojų, darbo vietų,
darbuotojų ir klientų, tarp klientų)
 kaukės aptarnaujant klientus
 kaukės klientams
 darbuotojų ir klientų srautų valdymas
 sveikatos būklės stebėjimas (matuoti
temperatūrą darbuotojams ir lankytojams)
 rankų ir aplinkos higiena

 srautų atskyrimas (grupių izoliacija)
 kaukės (nustatytais atvejais – veido
skydeliai) personalui, vykdančiam
vaikų priėmimą ir asmenims,
atlydintiems vaikus uždarose erdvėse
 vaikų, darbuotojų, vaikus atlydinčių
asmenų sveikatos būklės stebėjimas
(sąlygos matuoti(s) temperatūrą)
 rankų ir aplinkos higiena
 renginiai grupių izoliacijos principu
uždarose patalpose, kaukės
suaugusiems asmenims renginių
metu, jei neišlaikomas 2 m. atstumas
 renginiai atviroje erdvėje, išlaikant
1 m, atstumą

 srautų atskyrimas (grupių izoliacija)
 kaukės (nustatytais atvejais – veido
skydeliai) personalui, vykdančiam vaikų
priėmimą, ir asmenims, atlydintiems vaikus
uždarose erdvėse, visam personalui
bendrose uždarose erdvėse
 vaikų, darbuotojų, vaikus atlydinčių
asmenų sveikatos būklės stebėjimas
(darbuotojams sąlygos matuotis
temperatūrą, vaikams ir juos atlydintiems
suaugusiems – matuoti temperatūrą)
 rankų ir aplinkos higiena
 renginiai grupių izoliacijos principu
uždarose patalpose, kaukės suaugusiems

 srautų atskyrimas (grupių izoliacija)
 kaukės (nustatytais atvejais – veido
skydeliai) pedagogams ir asmenims,
atlydintiems vaikus uždarose erdvėse, visam
personalui bendrose uždarose erdvėse
 vaikų, darbuotojų, vaikus atlydinčių asmenų
sveikatos būklės stebėjimas (matuoti
temperatūrą)
 rankų ir aplinkos higiena
 renginiai grupių izoliacijos principu uždarose
patalpose, kaukės suaugusiems asmenims bei
ne mažesnis nei 1 m atstumas
 renginiai atvirose erdvėse organizuojami
grupių izoliacijos principu, kaukės

2
organizavimo būtinų
sąlygų“

 maitinimas grupių izoliacijos
principu

asmenims renginio metu, jei neišlaikomas 2
m. atstumas
 renginiai atviroje erdvėje, išlaikant 1 m,
atstumą
 maitinimas grupių izoliacijos principu

suaugusiems asmenims bei ne mažesnis nei 1
m atstumas
 maitinimas grupių izoliacijos principu

Švietimas
(pradinis ugdymas)
7-11 m.

 srautų atskyrimas
 kaukės (nustatytais atvejais – veido
skydeliai) personalui, pedagogams ir
asmenims, atlydintiems vaikus
bendrose uždarose erdvėse
 mokinių, darbuotojų, mokinius
atlydinčių asmenų sveikatos būklės
stebėjimas (sąlygos matuoti(s)
temperatūrą)
 rankų ir aplinkos higiena
 renginiai klasių izoliacijos principu
uždarose patalpose, kaukės
suaugusiems asmenims renginio
metu, jei neišlaikomas 2 m. atstumas
 renginiai atviroje erdvėje, išlaikant
1 m, atstumą
 maitinimas valdant srautus

 srautų atskyrimas
 kaukės (nustatytais atvejais – veido
skydeliai) personalui, pedagogams ir
asmenims, atlydintiems vaikus uždarose
erdvėse
 mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių
asmenų sveikatos būklės stebėjimas
(darbuotojams sąlygos matuotis
temperatūrą, vaikams ir juos atlydintiems
suaugusiems – matuoti temperatūrą)
 rankų ir aplinkos higiena
 renginiai klasių izoliacijos principu
uždarose patalpose, kaukės suaugusiems
asmenims renginio metu, jei neišlaikomas 2
m. atstumas
 renginiai atviroje erdvėje, išlaikant 1 m,
atstumą
 maitinimas valdant srautus

 srautų atskyrimas
 kaukės (nustatytais atvejais – veido
skydeliai) personalui, pedagogams ir
asmenims, atlydintiems vaikus, uždarose
erdvėse
 mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių
asmenų sveikatos būklės stebėjimas (matuoti
temperatūrą)
 rankų ir aplinkos higiena
 renginiai klasių izoliacijos principu uždarose
patalpose, kaukės suaugusiems asmenims bei
ne mažesnis nei 1 m atstumas

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
- valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo
2020 m. rugpjūčio 17 d.
sprendimas Nr. V-1839
„Dėl pradinio ugdymo
organizavimo būtinų
sąlygų“

.

 renginiai atvirose erdvėse organizuojami
klasių izoliacijos principu, kaukės
suaugusiems asmenims ir ne mažesnis nei 1
m atstumas
 maitinimas valdant srautus
 vaikams, turintiems lėtinių ligų,
rekomenduojama sudaryti sąlygas mokytis
nuotoliniu būdu
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Švietimas
(pagrindinis, vidurinis
ugdymas)
12-19 m.
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
- valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo
2020 m. rugpjūčio 17 d.
sprendimas Nr. V-1838
„Dėl pagrindinio ir
vidurinio ugdymo
organizavimo būtinų
sąlygų“

Švietimas
(vaikų neformalusis
švietimas)
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
- valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo
2020 m. birželio 16 d.
sprendimas Nr. V-1475
„Dėl neformaliojo vaikų
švietimo organizavimo
būtinų sąlygų“

 srautų atskyrimas
 kaukės (nustatytais atvejais – veido
skydeliai) personalui ir pedagogams
bendrose uždarose erdvėse,
pedagogams klasėse, jei
neišlaikomas 2 m atstumas
 mokinių, darbuotojų sveikatos būklės
stebėjimas (sąlygos matuoti(s)
temperatūrą)
 rankų ir aplinkos higiena
 renginiai klasių izoliacijos principu
uždarose patalpose, kaukės
suaugusiems renginio metu, jei
neišlaikomas 2 m. atstumas
 renginiai atviroje erdvėje, išlaikant
1 m, atstumą
 maitinimas valdant srautus

 srautų atskyrimas
 kaukės (nustatytais atvejais – veido
skydeliai) visiems uždarose bendrose
erdvėse
 žmonių skaičiaus uždarose bendro
naudojimo patalpose ribojimas
 mokinių, darbuotojų sveikatos būklės
stebėjimas (darbuotojams sąlygos matuotis
temperatūrą, vaikams ir juos atlydintiems
suaugusiems – matuoti temperatūrą)
 rankų ir aplinkos higiena
 renginiai klasių izoliacijos principu
uždarose patalpose, kaukės suaugusiems
asmenims renginio metu, jei neišlaikomas 2
m. atstumas
 renginiai atviroje erdvėje, išlaikant 1 m,
atstumą
 maitinimas valdant srautus

 srautų atskyrimas
 kaukės (nustatytais atvejais – veido
skydeliai) visiems uždarose erdvėse
 vaikams, turintiems lėtinių ligų,
rekomenduojama sudaryti sąlygas mokytis
nuotoliniu būdu
 mokinių, darbuotojų sveikatos būklės
stebėjimas (matuojama temperatūra)
 rankų ir aplinkos higiena
 renginiai klasių izoliacijos principu uždarose
patalpose, kaukės visiems bei ne mažesnis
nei 1 m atstumas

 srautų atskyrimas (siekiant, kad
grupėje dalyvautų tie patys vaikai)
 kaukės (nustatytais atvejais – veido
skydeliai) paslaugos teikėjui
uždarose erdvėse
 vaikų, darbuotojų sveikatos būklės
stebėjimas (sąlygos matuoti(s)
temperatūrą)
 rankų ir aplinkos higiena
 renginiai klasių izoliacijos principu
uždarose patalpose, kaukės
suagusiems renginio metu, jei
neišlaikomas 2 m. atstumas
 renginiai atviroje erdvėje, išlaikant
1 m, atstumą

 srautų atskyrimas (užtikrinti, kad grupėje
dalyvautų tie patys vaikai)
 kaukės (nustatytais atvejais – veido
skydeliai) visiems uždarose erdvėse
 vaikų, darbuotojų sveikatos būklės
stebėjimas (darbuotojams sąlygos matuotis
temperatūrą, vaikams ir juos atlydintiems
suaugusiems – matuoti temperatūrą)
 rankų ir aplinkos higiena
 renginiai klasių izoliacijos principu
uždarose patalpose, kaukės suaugusiems
asmenims renginio metu, jei neišlaikomas 2
m. atstumas
 renginiai atviroje erdvėje, išlaikant 1 m,
atstumą

 srautų atskyrimas (užtikrinti, kad grupėje
dalyvautų tie patys vaikai)
 kaukės (nustatytais atvejais – veido
skydeliai) visiems uždarose erdvėse
 vaikų, darbuotojų sveikatos būklės
stebėjimas (matuojama temperatūra)
 rankų ir aplinkos higiena
 renginiai klasių izoliacijos principu uždarose
patalpose, kaukės visiems bei ne mažesnis
nei 1 m atstumas

 renginiai atvirose erdvėse organizuojami
klasių izoliacijos principu, kaukės visiems ir
ne mažesnis nei 1 m atstumas
 maitinimas valdant srautus

 renginiai atvirose erdvėse organizuojami
klasių izoliacijos principu, kaukės visiems ir
ne mažesnis nei 1 m atstumas

4
Švietimas
(aukštojo mokslo studijos,
profesinis mokymas,
neformalus suaugusiųjų
švietimas)
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
- valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo
2020 m. rugpjūčio 17 d.
sprendimas Nr. V-1837
„Dėl aukštojo mokslo
studijų, profesinio mokymo
ir neformaliojo suaugusiųjų
švietimo vykdymo būtinų
sąlygų“

3

Sveikatos priežiūra
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2020 m. birželio 17 d.
įsakymas Nr. V-1504 „Dėl
Asmens sveikatos priežiūros
paslaugų teikimo esant
Lietuvos Respublikos
teritorijoje paskelbtai
valstybės lygio
ekstremaliajai situacijai
organizavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“

 atstumas 1–2 m
 kaukės (nustatytais atvejais – veido
skydeliai) personalui bendrose
uždarose erdvėse, pedagogams
uždarose erdvėse, o studentams
uždarose erdvėse, jei neišlaikomas 2
m. atstumas
 rankų ir aplinkos higiena
 renginiai grupių izoliacijos principu
uždarose patalpose, kaukės
suaugusiems asmenims renginio
metu, jei neišlaikomas 2 m. atstumas
 renginiai atviroje erdvėje, išlaikant
1 m, atstumą
 jei vykdomas maitinimas – viešojo
maitinimo sąlygos

 atstumas 1-2 m
 kaukės (nustatytais atvejais – veido
skydeliai) visiems uždarose erdvėse
 rekomenduojamas nuotolinis mokymas
bendrųjų paskaitų metu
 mokinių, darbuotojų sveikatos būklės
stebėjimas (darbuotojams sąlygos matuotis
temperatūrą, vaikams ir juos atlydintiems
suaugusiems – matuoti temperatūrą)
 rankų ir aplinkos higiena
 renginiai klasių izoliacijos principu
uždarose patalpose, kaukės suaugusiems
asmenims renginio metu, jei neišlaikomas 2
m. atstumas
 renginiai atviroje erdvėje, išlaikant 1 m,
atstumą
 jei vykdomas maitinimas – viešojo
maitinimo sąlygos

 atstumas 2 m
 kaukės (nustatytais atvejais – veido
skydeliai) visiems uždarose erdvėse
 rekomenduojamas nuotolinis mokymas
 rankų ir aplinkos higiena
 sveikatos būklės stebėjimas (matuoti
temperatūrą)
 renginiai klasių izoliacijos principu uždarose
patalpose, kaukės visiems bei ne mažesnis
nei 1 m atstumas

 srautų atskyrimas
 pacientų, darbuotojų sveikatos
būklės stebėjimas (sąlygos matuoti
temperatūrą)
 prevenciniai personalo tyrimai
 kaukės visiems
 rankų ir aplinkos higiena

 srautų atskyrimas
 valdyti lankytojų, lankančių asmenis,
turinčius didesnę riziką sirgti sunkiai,
srautus
 nuotolinės konsultacijos tarp gydytojų
 prevenciniai personalo tyrimai
 kaukės visiems
 pacientų, darbuotojų sveikatos būklės
stebėjimas (matuoti temperatūrą)
 rankų ir aplinkos higiena

 srautų atskyrimas
 draudžiamas ligonių lankymas
 prioritetas nuotolinėms paslaugoms, kai
paslaugos pagal paciento sveikatos būklę gali
būti suteikiamos nuotoliniu būdu ir pacientas
sutinka gauti paslaugas tokiu būdu
 nuotolinės konsultacijos tarp gydytojų
 privalomi prevenciniai personalo tyrimai
 kaukės visiems
 sveikatos būklės stebėjimas (matuoti
temperatūrą)
 rankų ir aplinkos higiena

 renginiai atvirose erdvėse organizuojami
klasių izoliacijos principu, kaukės visiems ir
ne mažesnis nei 1 m atstumas
 jei vykdomas maitinimas – viešojo
maitinimo sąlygos
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Stacionarios socialinių
paslaugų įstaigos,
nestacionarios socialinių
paslaugų įstaigos, kuriose
teikiamos socialinės
paslaugos susijusios su
apgyvendinimu
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
- valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo
2020 m. birželio 16 d.
sprendimas Nr. V-1489
„Dėl nestacionariose
socialinių paslaugų
įstaigose, šeimynose,
grupinio gyvenimo ir
bendruomeniniuose vaikų
globos namuose būtinų
sąlygų“
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
- valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo
2020 m. birželio 17 d.
sprendimas Nr. V-1496
„Dėl būtinų sąlygų lankant
asmenis stacionariose
socialinės globos įstaigose“









srautų atskyrimas
grupinių veiklų metu atstumas 1–2 m
kaukės visiems grupinių veiklų metu
kaukės paslaugos teikėjui visada
kaukės lankytojams
prevenciniai personalo tyrimai
paslaugų gavėjų, lankytojų,
darbuotojų sveikatos būklės
stebėjimas (sąlygos matuoti
temperatūrą)
 rankų ir aplinkos higiena

 srautų atskyrimas
 grupinių veiklų metu atstumas 1–2 m
 valdyti lankytojų, lankančių asmenis,
turinčius didesnę riziką sirgti sunkiai,
srautus
 kaukės visiems
 prevenciniai personalo tyrimai
 paslaugų gavėjų, lankytojų, darbuotojų
sveikatos būklės stebėjimas (matuoti
temperatūrą)
 rankų ir aplinkos higiena








srautų atskyrimas
grupinių veiklų metu atstumas 2 m
draudžiamas lankymas įstaigose
kaukės visiems
privalomi prevenciniai personalo tyrimai
privalomi asmenų tyrimai prieš pradedant
jiems teikti stacionarias globos paslaugas
 paslaugų gavėjų, lankytojų, darbuotojų
sveikatos būklės stebėjimas (matuoti
temperatūrą)
 sveikatos būklės stebėjimas (matuoti
temperatūrą)
 rankų ir aplinkos higiena

6
Nestacionarios socialinių
paslaugų įstaigos, kuriose
teikiamos socialinės
paslaugos nesusijusios su
apgyvendinimu
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
- valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo
2020 m. birželio 16 d.
sprendimas Nr. V-1489
„Dėl nestacionariose
socialinių paslaugų
įstaigose, šeimynose,
grupinio gyvenimo ir
bendruomeniniuose vaikų
globos namuose būtinų
sąlygų“
5

Renginiai

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
- valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo
2020 m. birželio 15 d.
sprendimas Nr. V-1462
„Dėl kultūros, pramogų bei
kitų renginių ir susibūrimų
organizavimo būtinų
sąlygų“
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
- valstybės lygio

 atstumas 1–2 m
 kaukės paslaugos teikėjui
 paslaugų gavėjų, lankytojų,
darbuotojų sveikatos būklės
stebėjimas (sąlygos matuoti(s)
temperatūrą)
 rankų ir aplinkos higiena







srautų atskyrimas
atstumas 1-2 m
kaukės visiems
prevenciniai personalo tyrimai
paslaugų gavėjų, lankytojų, darbuotojų
sveikatos būklės stebėjimas (darbuotojams
sąlygos matuotis temperatūrą, lankytojams
– matuoti temperatūrą)
 rankų ir aplinkos higiena







 atstumai 1-2 m.
 reikalavimai srautams valdyti
 galimybė riboti renginio dalyvių ir
žiūrovų skaičių
 rekomenduojama organizatoriams
bilietus platinti arba dalyvių
registraciją vykdyti elektroniniu
būdu
 kaukės aptarnaujančiam personalui
 kaukės žiūrovams, jei atstumai
neišlaikomi
 darbuotojų sveikatos būklės
stebėjimas (sąlygos matuotis
temperatūrą)
 rankų ir aplinkos higiena

 srautų valdymas
 galimybė riboti renginio dalyvių ir žiūrovų
skaičių
 rekomenduoti organizatoriams bilietus
platinti arba dalyvių registraciją vykdyti
elektroniniu būdu
 kaukės visiems uždarose erdvėse ir 1 m.
atstumas
 1 m. atstumas atvirose erdvėse
 darbuotojų, dalyvių ir lankytojų sveikatos
būklės stebėjimas (darbuotojams/dalyviams
– sąlygos matuotis temperatūrą,
lankytojams – matuoti temperatūrą)
 rankų ir aplinkos higiena

 srautų valdymas
 galimybė riboti renginio dalyvių ir žiūrovų
skaičių arba renginius organizuoti be žiūrovų
(pagal renginio pobūdį)
 rekomenduojama organizatoriams bilietus
platinti arba dalyvių registraciją vykdyti
elektroniniu būdu
 kaukės visiems uždarose ir atvirose erdvėse
ir 1 m. atstumas
 darbuotojų, dalyvių ir lankytojų sveikatos
būklės stebėjimas (matuoti temperatūrą)
 rankų ir aplinkos higiena

srautų atskyrimas
atstumas 2 m
kaukės visiems
prevenciniai personalo tyrimai
paslaugų gavėjų, lankytojų, darbuotojų
sveikatos būklės stebėjimas (matuoti
temperatūrą)
 rekomenduojama prioritetą teikti paslaugų
teikimui nuotoliniu būdu
 rankų ir aplinkos higiena
 sveikatos būklės stebėjimas (matuoti
temperatūrą)
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ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo
2020 m. birželio 16 d.
sprendimas Nr. V-1467
„Dėl aukšto meistriškumo
sporto varžybų
organizavimo būtinų
sąlygų“
Prekyba, pramogų parkai,
laisvalaikis
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
- valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo
2020 m. birželio 16 d.
sprendimas Nr. V-1473
„Dėl prekybos, paslaugų
teikimo, veiklos laisvalaikio
ir pramogų vietose vykdymo
būtinų sąlygų“
Paslaugos
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
- valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo
2020 m. birželio 16 d.
sprendimas Nr. V-1473
„Dėl prekybos, paslaugų
teikimo, veiklos laisvalaikio
ir pramogų vietose vykdymo
būtinų sąlygų“

 atstumai
 kaukės visiems uždarose erdvėse
 darbuotojų ir klientų sveikatos
būklės stebėjimas (sąlygos matuotis
temperatūrą)
 rankų ir aplinkos higiena






atstumai
asmenų srautų valdymas
kaukės visiems uždarose erdvėse
darbuotojų ir klientų sveikatos būklės
stebėjimas (darbuotojams sąlygos matuotis
temperatūrą, klientams – matuoti
temperatūrą)
 rankų ir aplinkos higiena






 atstumai
 kaukės visiems uždarose erdvėse
 darbuotojų ir klientų sveikatos
būklės stebėjimas (sąlygos
matuoti(s) temperatūrą)
 rankų ir aplinkos higiena

 žmonių srautų ribojimas
 2 m atstumas tarp paslaugos gavėjų, 2 m
atstumas tarp paslaugų teikėjų
 kaukės visiems uždarose erdvėse
 darbuotojų ir klientų sveikatos būklės
stebėjimas (darbuotojams sąlygos matuotis
temperatūrą, klientams – matuoti
temperatūrą)
 rankų ir aplinkos higiena

 žmonių srautų ribojimas
 2 m atstumas tarp paslaugos gavėjų, 2 m
atstumas tarp paslaugos teikėjų
 kaukės visiems uždarose erdvėse
 darbuotojų ir klientų sveikatos būklės
stebėjimas (matuoti temperatūrą)
 rekomenduojamos nuotolinės paslaugos
 rankų ir aplinkos higiena

atstumai
asmenų srautų valdymas
kaukės visiems uždarose erdvėse
darbuotojų ir klientų sveikatos būklės
stebėjimas (matuoti temperatūrą)
 rekomenduojama prioritetą skirti nuotolinei
prekybai
 pramogų parkai, laisvalaikis – asmeniui
taikomas 52 m ploto reikalavimas
 rankų ir aplinkos higiena

8
8

Viešas maitinimas,
naktiniai klubai, lošimo
namai
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
- valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo
2020 m. birželio 16 d.
sprendimas Nr. V-1468
„Dėl viešojo maitinimo
įstaigoms būtinų sąlygų“

 atstumai
 kaukės aptarnaujančiam personalui
uždarose erdvėse
 darbuotojų ir klientų sveikatos
būklės stebėjimas (sąlygos
matuoti(s) temperatūrą)
 rankų ir aplinkos higiena

 atstumai
 žmonių srautų valdymas
 kaukės visiems (išskyrus valgant ir geriant)
uždarose erdvėse
 rekomenduojama viešojo maitinimo
paslauga maisto išsinešimui
 darbuotojų ir klientų sveikatos būklės
stebėjimas (darbuotojams sąlygos matuotis
temperatūrą, klientams – matuoti
temperatūrą)
 nerekomenduojamos viešojo maitinimo
paslaugos savitarnos principu
 rankų ir aplinkos higiena

 atstumai
 žmonių srautų valdymas
 kaukės visiems (išskyrus valgant ir geriant)
uždarose erdvėse
 rekomenduojama viešojo maitinimo paslauga
maisto išsinešimui
 darbuotojų ir klientų sveikatos būklės
stebėjimas (matuoti temperatūrą)
 draudžiamos viešojo maitinimo paslaugos
savitarnos principu
 rankų ir aplinkos higiena

*Jeigu sergamumo rodiklis atitinka numatytą kriterijų, tačiau antras rodiklis nepasiekia numatytos reikšmės – įvertinus papildomus epidemiologinius rodiklius, jei
reikia, rekomenduojama taikyti priemones, kurios taikomos esant žemesniam sergamumo rodikliui.

Priemonių kontrolę vykdo:
- Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos;
- Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;
- Policija;
- Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos;
- Savivaldybių administracijos.
Šios institucijos turi teisę surašyti administracinio nusižengimo protokolus ir skirti baudas pagal ANK 45 str.

