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Del situacijos, susijusios su koronavirusu

l. Pritarti Vyriausybes ekstremaliq situacijq komisijos sprendimui del 2 lygio civilines

saugos sistemos parengties paskelbimo ir pasitarime patikslintiems pasifllymams del

prevenciniq priemoniq, susijusiq su koronaviruso (COVID- I 9) plitimu:

1.1. D6l renginiq draudimo nuo 2020 m. kovo 13 d. iki kovo 27 d.:

1.1.1. Nuo 2020 m. kovo 13 d.7.00 val. uZdrausti visoje Lietuvos Respublikos

teritorijoje visus tiek atvirose, tiek uZdarose erdvese organizuojamus sporto, kult[ros,

laisvalaikio, pramogq bei kitus renginius.

1.1.2. Atvirose erdvdse leisti organizuoti tik tokius renginius, kuriuose dalyvauja ne

daugiau kaip 100 asmenq ir kuriuose galima uZtikrinti ypatingas apsaugos s4lygas: atstumas

tarp dalyviq - ne maZesnis kaip I metras, renginys skirtas ne rizikos grupes (vyresnio amZiaus

ar segantiems letinemis ligomis) Zmonems, uZtikrinta rankq dezinfekcijos ir rankq higienos

galimybe.

1 .1.3. Profesionalls sporto renginiai gali bUti organizuojami tik be Zitrrovq.

1.2. DOI kulttiros, laisvalaikio, sporto istaigq veiklos ribojimo nuo 2020 m. kovo

13 d. iki kovo 27 d.:

1.2.1. DraudZiamas kultflros, laisvalaikio, pramogq, sporto

istaigq veikla, iSskyrus asmenq aptarnavim4 nuotoliniu bfldu.

1.2.2. Iki 2020 m. kovo 27 d. draudZiama veikla vaikq,

istaigq lankymas ir Siq

Zmoniq su negalia ir

pagyvenusiq Zmoniq dienos ir uZimtumo dienos centruose.

1.3. DEI ugdymo proceso stabdymo:

1.3.1. Nuo 2020 m. kovo 13 d. rekomenduojama, o nuo kovo 16 d. iki kovo

27 d. privaloma stabdyti ugdymo ir vaikq prieZi[ros proces4 bei Svietimo veikl4 visose

Svietimo istaigose, dienos ir uZimtumo centruose, rekomenduojant pasinaudoti mokiniq

atostogomis ir pasiruo5iant taikyti ugdymo proces4 nuotoliniu b[du.

1.3.2. Savivaldybes privalo uZtikrinti vaikq prieZiur4 i5imtiniais atvejais istaigose,

jeigu to neimanoma igyvendinti namuose.

1.3.3. Rekomenduoti darbdaviams uZtikrinti galimybes tdvams, auginantiems vaikus,

dirbti nuotoliniu b[du. Jeigu tokios galimybes nera, nedarbingumo paZymejimai i5duodami



tokia pat tvarka, kaip itariant kontakt4 su infekuotu asmeniu. Sudaryti galimybg tevams

kreiptis del ligos iSmokos atgaline data, o sudarius teisines prielaidas - gauti dalinio nedarbo

i5mok4.

1.4. Ddl rekomendacijos nevykti i uZsienio Salis ir draudimo nevykti iypatingos

rizikos $alis, patvirtintas valstybes lygio ekstremaliosios situacijos valstybOs operacijq

vadovo sprendimu:

1.4.1. Nuo 2020 m. kovo 13 d. uZdrausti Lietuvos Respublikos piliediams i5vykti i

ypatingos rizikos Salis, patvirtintas valstybes lygio ekstremaliosios situacijos valstybes

operacijq vadovo sprendimu (Italija, Pranc[zija, Vokietija, Ispanija, Kinija, Honkongas,

Iranas, Pietq Koreja, Singap[ras, Japonija).

Rekomenduoti visiems Lietuvos Respublikos piliediams nutraukti ir atideti visas

keliones ir iki 2020 m. balandZio 14 d. nevykti i visas uZsienio valstybes.

1.5. Ddl Lietuvos Respublikos pilieiiq pargabenimo i5 viruso paveiktq rizikos

Saliq:

1.5.1. {pareigoti UZsienio reikalq ministerij4 ir Susisiekimo ministerij4 pasimpinti

Lietuvos Respublikos piliediq pargabenimu i Lietuv4 i5 Saliq, patvirtintq valstybes lygio

ekstremaliosios situacijos valstybes operacijq vadovo sprendimu.

1.6. DCI papitdomq ribojimq taikymo vykstant sausumos, vandens ir
geleiinkelio keliais:

1.6.1. UZtikrinti i Lietuvos Respublikos teritorij4 ivaZiuojandiq keleiviniq autobusq,

traukiniq ir keltq visq keleiviq patikr4 del COVID-19 viruso.

1.6.2. fvaZiuojantiesiems iLietuvos Respublik4 autobusuose, traukiniuose ar keltuose

nustadius uZsikretimo COVID-19 virusu atveji, uZtikrinti visq simptomq neturindiq keleiviq

saviizoliacij4. Vidaus reikalq sistemos pareigfinai palydi Siuos keleivius iki jq gyvenamosios

vietos.

1.7. DEI skrydZiq ribojimo iypatingos rizikos Salis, patvirtintas valstybOs lygio

ekstremaliosios situacijos valstyb6s operacijq vadovo sprendimu, ir i5 Siq Saliq:

1.7.1. Nuo 2020 m. kovo l3 d. uZdrausti keleiviq keliones iypatingos rizikos Salis,

patvirtintas valstybes lygio ekstremaliosios situacijos valstybes operacijq vadovo sprendimu

(ltalija, Prancfizija, Vokietija, Ispanija, Kinija, Honkongas, Iranas, Koreja, Singap[ras,

Japonija).

1.7.2. Nuo 2020 m. kovo 13 d. uLdrausti skrydZius keleiviams veZti i5 Lietuvos i

Italij4, o nuo 2020 m. kovo 16 d. ir i5 Italijos i Lietuv4 .

1.7.3. Nuo 2020 m. kovo 13 d. uZdrausti tarptautini keleiviq veZim4 keleivinemis

keliq transporto priemondmis, kai keleiviai veZami i5 Lietuvos i Italij4 reguliarias, specialiais

ir uZsakomaisiais (vienkartiniais) reisais.

1.8. DOl atrykstaniiq asmenq sustiprintos kontrolds ir privalomos

saviizoliacijos:

1 .8.1. Visi atvykstantieji oro uostuose turi b0ti privalomai registruojami ir tikrinami.



1.8.2. Asmenims, parvykusiems i5 ypatingos rizikos Saliq, patvirtintq valstybes lygio

ekstremaliosios situacijos valstybes operacijq vadovo sprendimu, privaloma 14 d.

saviizoliacija.

1.9. Ddl sanitarinds kontrolds sustiprinimo prie vidiniq Europos S4jungos sienq,

pasitelkiant Lietuvos kariuomenes paj€gas:

1.9.1. Sanitariniq informaciniq postq skaidiq pasienio punktuose padidinti iki

10 vnt.

1.10. DCI priemoniq, siekiant sumaZinti CODIV-I9 protrtrkio neigiam4 poveiki

ekonomikai ir darbo rinkai, plano parengimo iki kovo 16 d.:

1.10.1.DCI rekomendacijq VieSqjq pirkimq tarnybai, vadovaujantis VieSqiq

pirkimq istatyme numatyta galimybe, pateikti i5aiSkinim4 del vieSqjq pirkimq sutardiq s4lygq

keitimo (datos nukelimo) galimybes perkandiosioms organizacijoms, siekiant uZtikrinti

vie5qjq pirkimq sutardiq tqstini vykdym4 tais atvejais, kai suplanuoti renginiai buvo ar bus

atSaukti del aplinkybiq, susijusiq su COVID-l9.

1.11. DCI rekomendacijq valstybds ir savivaldybiq institucijoms maksimaliai

aptarnauti gyventojus nuotoliniu b[du, vengiant tiesioginio kontakto.

2. Pavesti valstybes lygio ekstremaliosios situacijos valstybes operacijq vadovui

A. Verygai skubos tvarka uZtikrinti Siq sprendimq priemim4, o atsakingoms institucijoms - jrl

igyvendinim4.
3. Del priemoniq tgstinumo sprgsti atsiZvelgiant iCOVID-19 plitimo mastq.
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