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VADOVAS

SPRENDIMAS
DEL LIETUvos REspuBLIKos svErKATos ApsAUGos MINIsTRo 2020 M. crcuZps
tl D. spRENDrMo NR v-u18 ,,DIiL covlD-rg LIGos (KoRoNAvIRUso INFEKCIJoS)

VALDYMO PRIEMONIV VALSTYBES IR SAVIVALDYBIU INSTITUCIJU, ISTAIGU,
VALSTYBES tR SAVIVALDYBIU VALDOMV IMONTV DARBO VIETOMS( PAKEITIMO

2020 m. birZelioS d . Nn v - / $ 66
Vilnius

Pakeidiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybes lygio ekstremaliosios
situacijos valstybes operacijq vadovo 2020 m. geguZes 11 d. sprendimq Nr. V-l118 ,,Del COVID-I9
ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemoniq valstybes ir savivaldybiq institucijq, istaigq,
valstybes ir savivaldybiq valdomq imoniq darbo vietoms" ir i5destau ji nauja redakcija:

,,LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS-
VALSTYBES LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBES OPERACIJU

VADOVAS

SPRENDIMAS
DEL VALSTYBES IR SAVIVALDYBIU INSTITUCIJV, ISTAIGIJ, VALSTYBES IR

sAvrvALDyBru VALDoMU IMONIU DARBO VIETOMS BUTINU SALYGU

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilines saugos istatymo 8 straipsniu, l5 straipsnio 2
dalies I ir 4 punktais, 28 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2020 m. vasario 26 d.

nutarimu Nr. 152 ,,Del valstybes lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo", Valst5tbiniu ekstremaliqjq
situacijq valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2010 m. spalio 20 d. nutarimu
Nr. 1503 ,,De[ Valstybinio ekstremaliqjq situacijq valdymo plano pawirtinimo", Lietuvos Respublikos
Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. poFrarkiu Nr. 43 ,,Del valstybes lygio ekstremaliosios
situacijos valstybes operacijq vadovo paskyrimo", atsiZvelgdamas i 2020 m. kovo [4 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nutarim4 Nr. 207 ,,Del karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje
paskelbimo" bei siekdamas uZtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevencij4, n u
sprendZiu:

l. [pareigoti valstybes ir savivaldybiq institucijq, istaigq, valstybes ir savivaldybiq valdomq

imoniq (toliau - istaigq) vadovus:
1.1. UZtikrinti, kad istaigose dirbtq darbuotojai, neturintys timiq vir5utiniq kvepavimo takq

infekcijq ir kitq uZkrediamqjq ligq poZymiq (pvz., karSdiavimas, sloga, kosulys, pasunkejgs kvepavimas,
vemimas, viduriavimas ir pan.):

1.1.1. nuolat stebeti savo ir kitq darbuotojq sveikat4;
1.1.2. darbuotojams, kuriems pasirei5kia [miq vir5utiniq kvepavimo takq infekcijq ir kitq

uZkrediamqiq ligrl poZymiai Gvz., kar5diavimas 37,3" C ir daugiau), sloga, kosulys, pasunkejqs

kvepavimas, vemimas, viduriavimas ir pan.), rekomenduoti konsultuotis Kar5t4ja koronaviruso linija tel.

1808 arba susisiekti su savo Seimos gydytoju konsuttacijai nuotoliniu biidu.



1.1.3. darbuotojui suZinojus apie jam nustatyt4 COVID-19 lig4 ftoronaviruso infekcijfl arba

istaigos administracijai iS darbuotojo gaws informacijq apie jam nustatytq COVID-19 ligq (koronaviruso
infekcij$, apie tai informuoti Nacionalini visuomenes sveikatos centrq prie Sveikatos apsaugos
ministerijos (toliau - NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sqlyti turejusius asmenis ir jiems
taikant 14 dienq izoliacij4.

1.2. UZtikrinti darbuotdq ir lankytojq saugos reikalavimus:
1.2.1. darbo vietos ir darbo vietq aplinka turi atitikti darbuotdq saugos ir sveikatos norminiq

teisds aktq reikalavimus;
1.2.2. organizuojant susirinkimus, pasitarimus patalpoje, rekomenduoti darbuotojams deveti nosi

ir burnq dengiandias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
1.2.3. nedirbti ir drausti istaigoje dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos

laikotarpiu, i5skyrus darbuotojus, dirbandius nuotoliniu biidu arba gavus NVSC leidim4.
1.2.4. istaigos lankytoj us aptarnauti uZtikrinant saugos priemones:
1.2.4.1. apriboti darbuotojq fizini kontaktq su lankytojais, i5laikant ne maZesni nei 1 metro

atstumq arba atskiriant darbo vietq nuo lankytojo pertvaromis;
1.2.4.2.jei nera irengtos pertvaros, uZtikrinti, kad darbuotojai, aptarnaujantys istaigos lankytojus,

ir lankytojai devetq nosi ir burn4 dengiandias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas
priemones).

1.3. Prie iejimo i istaigq pateikti informacij4:
1.3.1. apie lankytojq asmens higienos laikymosi biitinybg (rankq higiena, kosejimo, diaudejimo

etiketas ir kt.);
1.3.2. jei nera irengtos pertvaros, [staigoje aptarnaujami tik nosi ir burn4 dengiandias apsaugos

priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ddvintys lankytojai;
1.3.3. kad istaigoje neaptarnaujami lankytojai, turintys iimiq vir5utiniq kvepavimo takq infekcijq

poZymiq (pvz., karSdiavimas, sloga, kosulys, pasunkejgs kvepavimas ir pan.).
1.4. Sudaryti galimybg tinkamai darbuotojq ir lankytojq rankq higienai ir (ar) dezinfekcijai - prie

iejimo i istaigq ir sanitarini mazg1 gerai matomoje vietoje pakabinti darbuotojq ir lankytojq rankq
dezinfekcijai skirtq priemong, rankq plovimo ir (ar) dezinfekcijos vaizdines rekomendacijas.

1.5. Vedinti darbo patalpas ne rediau kaip I kartq per valand4.
1.6. DaLnai liediamus pavir5ius (durq rankenos, elektros jungikliai, kedZiq atramos ir kt.) valyti

pavir5iams valyti skirtu valikliu kaip galima dahniau, bet ne rediau kaip2 kartus per dienq.
1.7. Kitq aplinkos valym4 ir dezinfekcij4 atlikti vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai

sveikatos prieZiliros istaigose ir ne sveikatos prieZiiiros patalpose (ne sveikatos prieZi[ros sektorius,

itarus patvirtinus COVID.I9 atvej[)
(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/fiIes/REKOMENDACIJOS%2Odezinfekcijai%2020200327
%20(1).pdO.

2. Rekomenduoti privadiajam sektoriui dirbti tokia pat darbo organizavimo forma, kaip nurodyta
vie5qiam sektoriui Sio sprendimo I punkte."
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