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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 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimą Nr. V-

1864 „Dėl kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų, ūkinės veiklos ir prekybos vykdymo būtinų

sąlygų“:

1.1. Pakeičiu 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1. Rekomenduoti uždarose paslaugų teikimo ir paslaugų teikėjų veiklos,

vykdymo vietose (toliau – paslaugų teikimo vietos) vyresniems nei 6 metų amžiaus lankytojams,

paslaugų gavėjams (toliau – paslaugų gavėjai), dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius,

kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Neįgalumą turintiems

asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti

asmens sveikatos būklei rekomenduojama dėvėti veido skydelį.“

1.2. Pakeičiu 1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.4. Prie įėjimo į paslaugų teikimo vietą gerai matomoje vietoje pateikti informaciją apie

rekomendaciją paslaugų gavėjui uždarose erdvėse dėvėti kaukę, paslaugų gavėjų asmens higienos

laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.). Jeigu yra techninės

galimybės, periodiškai skelbti tokią informaciją per garsiakalbius.“

1.3. Pakeičiu 1.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.10. Užtikrinti, kad kontaktiniu būdu paslaugas teikiantis asmuo:

1.10.1. laikytųsi griežtos rankų higienos: kiekvieną kartą prieš teikiant paslaugą plauti

rankas skystu muilu ir šiltu tekančiu vandeniu, dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis

priemonėmis, vengti liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo

etiketo;

1.10.2. išvykose dirbantys paslaugų teikėjai (paslaugų teikėjo darbuotojai), kurių darbas

susijęs su išvyka į kitus objektus, vengtų tiesioginio fizinio kontakto su kitais asmenimis, laikytųsi

ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo nuo kitų asmenų, rekomenduoti uždarose erdvėse dėvėti kaukes;

1.10.3. rekomenduoti, kad paslaugų teikėjai (paslaugų teikėjo darbuotojai) bendrose darbo

uždarose patalpose (erdvėse), taip pat gyvai organizuojamų susirinkimų, posėdžių, pasitarimų,

susirinkimų metu dėvėtų kaukes. Neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės

kaukės dėvėti negali ar jos dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei, rekomenduojama

dėvėti veido skydelį.“

1.4. Pakeičiu 1.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.12.  Dažnai liečiamus paviršius (durų rankenas, laiptinės turėklus, elektros jungiklius,

kėdžių atramas ir kt.) valyti ir dezinfekuoti pagal poreikį ir paviršiaus lietumo intensyvumą, bet ne

rečiau kaip 1 kartą per dieną.“

1.5. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3. Rekomenduoti vyresniems nei 6 metų amžiaus asmenims (paslaugų gavėjus, paslaugų

teikimo vietos lankytojus, paslaugų teikėjus, asmenis, kurie dėl savo darbo pobūdžio turi patekti į
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paslaugų teikimo vietą ir kt.) uždarose paslaugų teikėjų veiklos vykdymo erdvėse dėvėti kaukes.

Neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų

dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei, rekomenduojama dėvėti veido skydelį.“

2. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. balandžio 4 d.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė,

pavaduojanti sveikatos apsaugos ministrą,

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovą                 Monika Navickienė




