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

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

valdomais ligos protrūkiais ir įvežtiniais atvejais, dalis (proc.) 

3 - <16 / ≥10 proc. 16-25 / ≥10 proc.*  > 25 / ≥10 proc. * 

 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 (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 

suaugusiems 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  

 

 

     

*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. 


