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            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 

„Dėl  karantino  Lietuvos  Respublikos  teritorijoje  paskelbimo“ (toliau – Nutarimas Nr.  207)  3.3 ir  

            3.2.82 papunkčiu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo  2020 m. gegužės 14 d.  sprendimu Nr. V-1162   

            „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“, Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. 

gegužės 18 d. sprendimu Nr. V-1194 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 14 d. 

sprendimo Nr. V-1162 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“ : 

                        1. T v i r t i n u  mokinių sportinio ugdymo organizavimo būtinas sąlygas karantino metu 

Telšių sporto ir rekreacijos centre. 

                        2. R e k o m e n d u o j u: 

                        2.1. Mokinių tėvams (globėjams) neleisti mokiniui dalyvauti treniruotėse, kai mokinys serga 

lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino 

laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių 

lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas 

nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-483). 

                      2.2. Matuoti tėvams (globėjams) vaiko temperatūrą namuose prieš išleidžiant  į treniruotę. 

          2.3. Nedirbti tiesiogiai su mokiniais tiems treneriams, kurie priklauso rizikos grupei 

(vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenimis ir (arba) sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis 

Įsakyme Nr. V-483). Treneris, sergantis lėtinėmis ligomis, nurodytomis Įsakyme Nr. V-483 arba 

vyresnis negu 60 m. amžiaus, norintis tiesiogiai dirbti su mokiniais, pateikia sutikimą Telšių sporto 

ir rekreacijos centro direktoriui. 

            3. Į p a r e i g o j u: 

            3.1. Trenerius treniruotes organizuoti ne didesnėmis kaip 15 mokinių grupėmis ir užtikrinti, 

kad kiekvienam mokiniui patalpose būtų skiriamas ne mažesnis kaip 5 kv. m. plotas. Treniruotės turi 

būti vykdomos laikantis grupių izoliacijos principo: užtikrinama, kad mokiniai nuolatos dalyvautų 

tos pačios grupės veiklose, treniruotės būtų vykdomos taip, kad būtų išvengta skirtingų grupių 

mokinių kontakto tiek patalpose, kuriose vykdoma veikla, tiek lauke. Rekomenduojama vienos 

mokinių sportinio ugdymo grupės veiklas organizuoti vienoje patalpoje (grupės veiklos vykdymo 

patalpų nekeisti). Prioritetą siūloma teikti veiklų organizavimui lauke. 

           3.2.  Trenerius ir darbuotojus laikytis saugaus ne mažesnio kaip 1 metrų atstumo vienas nuo 

kito ir mokinių. Jei išlaikyti saugaus atstumo neįmanoma, turi būti vengiama fizinio kontakto ar 

ribojamas jo laikas (trumpiau nei 15 min). Treneriams ir darbuotojams veiklų, ypač vykdomų 

uždarose patalpose, metu rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones 

(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). 

           3.3. Trenerius treniruotes organizuoti ir vykdyti taip, kad būtų išvengta kontakto su 

pašaliniais, treniruotėse nedalyvaujančiais asmenimis. Jei to padaryti neįmanoma, riboti kontakto 

laiką ir išlaikyti saugų atstumą. 

 



          3.4. Trenerius pateikti informaciją treniruotėse dalyvaujantiems mokiniams, jų tėvams 

(globėjams, rūpintojams) apie (jei treniruotes numatoma organizuoti patalpose, rekomenduojama šią 

informaciją pateikti prie įėjimų): 

          3.4.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.); 

          3.4.2. apie prievolę dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, 

respiratorius ar kitas priemones) pagal Nutarimo Nr. 207 nuostatas; 

          3.4.3. draudimą treniruotėse dalyvauti mokiniams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C 

ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas). 

           3.5. Darbuotojus, kad nevyktų į darbą, pasireiškus ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir 

kitų užkrečiamųjų ligų požymiams (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir 

pan.). Darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima. 

           4. N u r o d a u: 

           4.1. Telšių sporto ir rekreacijos centro vedėjui suaugusiųjų sportui Vaciui Butkui: 

           4.2.1. matuoti darbuotojų ir trenerių kūno temperatūrą tik atvykus į darbą. Kiekvieno 

darbuotojo ir trenerio temperatūros žymėjimus atlikti tam skirtame žurnale. Darbuotojus, kuriems 

pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), informuoti Telšių sporto ir rekreacijos centro 

direktorių; 

           4.2.2. nedelsiant informuoti Telšių sporto ir rekreacijos centro direktorių, jeigu darbuotojams 

pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., 

karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), jiems rekomenduoti konsultuoti 

Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai 

nuotoliniu būdu. Gavus iš paties darbuotojo  informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą 

(koronoviruso infekciją), apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis 

ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją. 

           4.2. Telšių sporto ir rekreacijos centro ūkio dalies vedėjai Kristinai Kačinskienei: 

           4.2.1. sudaryti tinkamas sąlygas treniruočių vykdymo vietoje mokinių ir trenerių rankų 

higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, 

vienkartiniai rankšluosčiai); 

           4.2.2. sudaryti galimybę rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje prie įėjimo, tualetuose 

pakabinti rankų dezinfekcijai skirtas priemones); 

           4.2.3. užtikrinti, kad patalpos, kuriose vykdomos treniruotės būtų išvėdinamos prieš 

atvykstant mokiniams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Dažnai liečiami paviršiai (sportinis 

inventorius, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros 

jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei 

organizuojant treniruotes naudojamos bendros patalpos (salės ir pan.), po kiekvienos mokinių 

ugdymo grupės panaudojimo jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. Jei sporto  inventoriumi 

naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno 

panaudojimo. Kitas aplinkos valymas neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo vietoje turi 

būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų 

valymui COVID-19 pandemijos metu. 

          5. D r a u d ž i u dirbti treneriams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, 

išskyrus trenerius, dirbančius nuotoliniu būdu. 

          6. S u p a ž i n d i n u Telšių sporto ir rekreacijos centro darbuotojus su šiuo įsakymu 

pasirašytinai. 

          7. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. gegužės 25 d. 

 

 

 

Vedėja ugdymui,   

laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas                                                  Valerija Sungailienė                                                                                  

 

 


