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1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimą Nr. V-2557

„Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“:

1.1. Pakeičiu 2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.4. lankytojai maistą ir gėrimus vartotų tik prie stalų;“.

1.2. Pakeičiu 2.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.5. atstumas tarp stalų būtų toks, kad prie skirtingų stalų esantys lankytojai vienas nuo

kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 2 metrų atstumu. Jei tarp stalų įrengiamos ne mažesnės nei 90 cm

pločio ir 140 cm aukščio pertvaros, atstumas tarp stalų gali būti toks, kad prie skirtingų pertvaromis

atskirtų stalų esantys lankytojai vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 1 metro atstumu.“

1.3. Pakeičiu 3.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„3.4. lankytojai maistą ir gėrimus vartotų tik prie stalų, prie vieno staliuko leidžiant būti ne

daugiau nei 2 asmenims, išskyrus vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius;“.

1.4. Pakeičiu 3.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„3.5. atstumas tarp stalų būtų toks, kad prie skirtingų stalų esantys lankytojai vienas nuo

kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 2 metrų atstumu. Jei tarp stalų įrengiamos ne mažesnės nei 90 cm

pločio ir 140 cm aukščio pertvaros, atstumas tarp stalų gali būti toks, kad prie skirtingų pertvaromis

atskirtų stalų esantys lankytojai vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 1 metro atstumu. Taip

pat turi būti užtikrinta, kad prie stalų esantys lankytojai nuo keleivių laipinimo vartų būtų nutolę ne

mažesniu kaip 1 metro atstumu.“

1.5. Pakeičiu 4.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.4. lankytojai valgytų ir gertų tik prie stalų;“.

1.6. Pakeičiu 4.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.5. atstumas tarp stalų būtų toks, kad prie skirtingų stalų esantys lankytojai vienas nuo

kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 2 metrų atstumu. Jei tarp stalų įrengiamos ne mažesnės nei 90 cm

pločio ir 140 cm aukščio pertvaros, atstumas tarp stalų gali būti toks, kad prie skirtingų pertvaromis

atskirtų stalų esantys lankytojai vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 1 metro atstumu.“

1.7. Pakeičiu 5.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.4. lankytojai maistą ir gėrimus vartotų tik prie stalų;“.

1.8. Pakeičiu 5.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.5. atstumas tarp stalų būtų toks, kad prie skirtingų stalų esantys lankytojai vienas nuo

kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 2 metrų atstumu. Jei tarp stalų įrengiamos ne mažesnės nei 90 cm

pločio ir 140 cm aukščio pertvaros, atstumas tarp stalų gali būti toks, kad prie skirtingų pertvaromis

atskirtų stalų esantys lankytojai vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 1 metro atstumu.“

1.9. Pakeičiu 6.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.5. lankytojai maistą ir gėrimus vartotų tik prie stalų;“.

1.10. Pakeičiu 6.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.6. atstumas tarp stalų būtų toks, kad prie skirtingų stalų esantys lankytojai vienas nuo

kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 2 metrų atstumu. Jei tarp stalų įrengiamos ne mažesnės nei 90 cm
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pločio ir 140 cm aukščio pertvaros, atstumas tarp stalų gali būti toks, kad prie skirtingų pertvaromis

atskirtų stalų esantys lankytojai vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 1 metro atstumu.“

2. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. birželio 17 d. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė, pavaduojanti

sveikatos apsaugos ministrą, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovą                                                 Monika Navickienė
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