KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021-12Nr. LV
Vilnius
Posėdis įvyko 2021-12-17, 09.00 val. el. ryšio priemonėmis.
Posėdžio pirmininkas Kalėjimų departamento Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro
koordinatorius Gintautas Šarauskas.
Posėdžio sekretorius Kalėjimų departamento Saugumo valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
Vaida Mikalkevičiūtė-Matuzienė.
Dalyvavo: Birutė Semėnaitė, Loreta Vasiljevienė, Evaldas Gasparavičius, Edvardas Norvaišas,
Dalia Narbutienė, Edividas Praleika, Donata Kračkienė, Irena Verbovičienė, Viktoras Davidenko,
Romas Ostanavičius, Inga Mauricienė, Genadijus Lepiochinas, Regimantas Kavaliauskas, Mindaugas
Zaikauskas, Saulius Rajunčius, Raimonda Čižauskaitė, Jevgenij Chleborodov, Renata Katinaitė,
Gintarė Burokienė, Arnoldas Masalskis, Jolita Jurgelevičienė, Ruslan Urliuk, Ramūnas Šilobritas,
Remigijus Aniulis, Nerijus Stapušaitis, Algimantas Mockevičius, Vygantas Laučys, Richard Marus,
Rolandas Vaitkevičius, Saulius Arbačiauskas, Rasa Vanagienė, Irmina Frolova-Milašienė, Vidmantas
Svečiulis, Darius Kubilius, Vladislovas Navickas.
DARBOTVARKĖ IR APSVARSTYTI KLAUSIMAI:
1. KD SPS apžvalginė informacija apie bausmių vykdymo sistemos darbuotojų ir klientų
(įkalintų asmenų) sergamumą COVID-19, pastebėjimai ir siūlymai.
2. Nurodymai ir rekomendacijos dėl COVID-19 užkardymo ir valdymo, atsižvelgiant į LR
Vyriausybės bei Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės
operacijų vadovo sprendimus. Esami ir vykdytini sprendimai, problemos, pasiūlymai, poreikiai.
3. Nuteistųjų ir suimtųjų profilaktinis tikrinimas bei testavimas, skiepijimosi aktyvumas (naujai
atvykusių suimtųjų ir nuteistųjų motyvavimas skiepytis), atsisakantieji testavimo bei kaukių dėvėjimo
ir už tai taikoma atsakomybė. Kylančios problemos ir siūlymai dėl motyvacijos skiepytis didinimo.
4. Situacija dėl personalo sergamumo, testavimo, skiepijimosi, nuotolinio darbo, grafikų, srautų
valdymo, nušalinimo nuo darbo nesant galimybių paso, testų rezultatų, atsisakius vakcinuotis.
Nuotolinio darbo organizavimo problematika ir siūlymai.
5. Apsaugos priemonės (AP) dėl COVID-19 (įstaigos turimi resursai, medicininių kaukių
dalinimas darbuotojams, nuteistiesiems ir suimtiesiems, atvykstantiesiems asmenims). Vykdomi
pirkimai, rezervai, poreikiai.
6. Nuteistųjų/suimtųjų trumpalaikių ir ilgalaikių pasimatymų vykdymas pataisos įstaigose ir
tardymo izoliatoriuose COVID-19 pandemijos metu, trumpalaikių išvykų suteikimo galimybės.
Situacija, siūlymai, klausimai ir problemos.
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7. Lankytojų (advokatų, sielovadininkų, žiniasklaidos atstovų, savanorių, nevyriausybinių
organizacijų, įvairių institucijų atstovų ir kt.) susitikimų su nuteistaisiais/suimtaisiais organizavimas bei
tvarkos užtikrinimas įstaigose, klausimai, problemos ir siūlymai.
8. Mokymo centro organizuojamų mokymų, įvadinių kursų (vienos įstaigos, pamainos ar
nedidelių grupių darbuotojai (atsižvelgiant į kitų mokymo įstaigų darbą)) tvarka.
9. Kiti praktikoje aktualūs klausimai, pastebėjimai ir siūlymai dėl racionalaus darbo
organizavimo.
Jevgenij Chleborodov. KD KŽV Covid-19 serga vienas pareigūnas (Šiaulių TI) teritorija.
Darbas vyksta mišriu būdu. AAP užtenka.
Inga Mauricienė. KD Komunikacijos skyrius sveikas, dirba mišriu būdu.
Irena Verbovičienė. KD Finansų skyrius sveikas. Nuotolinis darbas derinamas su darbu KD.
Gintarė Burokienė. Lietuvos probacijos tarnyboje šiuo metu serga 3 darbuotojai. Įstaigoje
apsaugos priemonių pakanka. Darbo organizavime pasikeitimų nėra.
Arnoldas Masalskis. Skyriaus darbuotojai sveiki, dirbame mišriu būdu (biuras/nuotolinis).
Donata Kračkienė. KD Veiklos organizavimo skyriaus darbuotojai visi sveiki, darbas
organizuojamas mišriu būdu, derinant nuotolinį darbą ir darbą įstaigoje.
Algimantas Mockevičius. Alytaus PN koronaviruso sirgo 86 darbuotojai. Šiuo metu serga 3
darbuotojai, saviizoliacijoje darbuotojų nėra. Šiuo metu serga 1 nuteistasis iš 81 nustatytų atvejų,
saviizoliacijoje nuteistųjų nėra. Darbuotojų reikalaujama pateikti galiojančius galimybių pasus arba 10
dienų laikotarpyje išduotus laboratorinio tyrimo rezultatų protokolus. Atsisakiusių pateikti galimybių
pasus ar tyrimo rezultatų protokolus darbuotojų nėra. Nuteistiesiems testai imami pagal poreikį.
Darbuotojams sudaryta galimybė patiems dezinfekuoti savo darbo vietas. KPP dezinfekuojami pagal
patvirtintus grafikus. Nuteistiesiems sudaryta galimybė patiems dezinfekuotis gyvenamąsias patalpas.
Kvėpavimo takų apsauginės kaukės darbuotojams ir nuteistiesiems išduodamos pagal poreikį. AAP
užtenka. Atliktas pirkimas dėl vienkartinių kaukių įsigijimo. Visiems asmenims, patenkantiems į APN
teritoriją, matuojama temperatūra termovizoriumi. Pagal įstaigos direktoriaus patvirtintą tvarką,
darbuotojams sudaryta galimybė dirbti nuotoliniu būdu.
Nuo gegužės 3 d. įvyko 532 trumpalaikiai pasimatymai ir 348 ilgalaikiai pasimatymai.
Pirmąja vakcina, dėl COVID-19, pasiskiepijo 159, antrąja 198, trečiąja 52 Alytaus pataisos
namų darbuotojai. Pirmąja vakcina paskiepyti 320, antrąją 355, trečiąja 24 nuteistieji.
Vladislovas Navickas. Panevėžio pataisos namuose šiuo metu sergančių nuteistųjų nėra, 3
įstaigos darbuotojams nustatytas COVID-19.
Panevėžio pataisos namuose nuo 2021 m. spalio 4 d. direktoriaus įsakymu, įstaigos vadovybei ir
administracinių padalinių darbuotojams (išskyrus Saugumo valdymo skyriaus pareigūnų budinčiąsias
pamainas, taip pat darbuotojus, kurių darbo dėl jų atliekamų funkcijų specifikos neįmanoma
organizuoti nuotoliu būdu) darbas organizuojamas dviem pamainomis, keičiantis kas antrą darbo dieną,
pagal mėnesiui patvirtintus grafikus. Visiems atvykstantiems į darbą darbuotojams matuojama
temperatūra.
Visiems įstaigos darbuotojams nurodyta, kad darbo metu uždarose patalpose jie turi dėvėti nosį
ir burną dengiančias medicinines veido kaukes, bendrauti tarpusavyje, išlaikant 2 metrų atstumą, pagal
galimybes siekti, kad komunikacinis kontaktas netruktų ilgiau kaip 15 min. Darbuotojams nurodyta,
pagal galimybes, pietauti darbo vietose, bendromis poilsio ir rūkymo patalpomis naudotis tik tiems
darbuotojams, kurie dirba tuose pačiuose kabinetuose.
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Posėdžiai, pasitarimai ir susirinkimai įstaigoje organizuojami tik esant būtiniausiam poreikiui ir
jų metu darbuotojam dėvint nosį ir burną dengiančias veido kaukes, laikantis saugaus atstumo.
Įstaigoje sudaryti darbuotojų, kurie nėra pasiskiepiję sąrašai ir darbuotojai ne dažniau kaip kas 7
dienas, ir ne rečiau kaip 10 dienų nuo paskutinio sveikatos patikrinimo testuojasi ir pateikia įstaigai
informaciją apie testo rezultatus.
Problemų dėl darbuotojų testavimosi kol kas nėra, visi laiku pateikia testavimosi rezultatus.
Visi kiti darbuotojai yra pristatę skiepijimo pažymėjimus.
2. Profilaktiniai patikrinimai įstaigoje laikomoms nuteistosioms atliekami pagal poreikį. Su
naujai atvykusiomis nuteistosiomis bendrauja specialistės, kurios pateikia visą informaciją apie
situaciją dėl COVID-19 ligos ir apie galimybes pasiskiepyti. 2021 m. gruodžio 14 d. į įstaiga buvo
pakviesti Panevėžio miesto vakcinacijos centro atstovai, kurie skiepijo visas norinčias nuteistąsias ir
buvo paskiepytos 89 nuteistosios (7 iš jų pirmą kartą, kitoms atlikta revakcinacija).
Panevėžio pataisos namuose visoms nuteistosioms išdalintos nosį ir burną dengiančios apsaugos
priemonės ir iš visų nuteistųjų reikalaujama einant į bendro naudojimo patalpas, būnant uždarose
patalpose su kitais asmenimis, nuolat jas dėvėti.
3. Susirgus įstaigos darbuotojui COVID-19, apklausiami kiti darbuotojai, renkama informacija
apie darbuotojus, turėjusius kontaktus su kitais asmenimis, išsiaiškinus galimus kontaktus, darbuotojai
izoliuojasi, jiems suteikiamos poilsio dienos, derinami grafikai, siekiant, kad kuo mažiau infekcija
paplistų po įstaigą.
Darbuotojai po truputį pradeda revakcinuotis ir pristato skiepijimosi pažymėjimus. Darbuotojai,
kurie nėra pasiskiepiję, testuojasi ir pristato testų rezultatus, nušalintų nuo darbo kol kas darbuotojų
nebuvo. Nuo gruodžio 1 d. įsigaliojus testų apmokestinimui už juos susimoka patys darbuotojai.
Problemų kol kas įstaigoje nėra.
4. Poreikio įsigyti apsaugos priemonių šiuo metu įstaigoje nėra. Vienkartinės kaukės yra
dalinamos nuolat įstaigos darbuotojams ir nuteistosioms. Apsaugos priemonės įstaigoje bus perkamos
pagal poreikį.
5. Įstaigoje vyksta kontaktiniai trumpalaikiai ir ilgalaikiai pasimatymai, į pasimatymus
įleidžiami asmenys turintys tik galiojančius galimybių pasus. Pasimatymai organizuojami užtikrinant
nustatytus asmenų srautų valdymo, higienos ir kitus būtinus reikalavimus. Problemų dėl pasimatymų
suteikimo ir trumpalaikių išvykų nėra.
6. Į Panevėžio pataisos namus susitikti su nuteistosiomis savanoriams, nevyriausybinių
organizacijų atstovams ir kt. asmenims leidžiama tik turint galimybių pasus, kol kas jokių problemų dėl
susitikimų organizavimo ir vykdymo įstaigoje nėra. Visi atvykę lankytojai dėvi nosį ir burną
dengiančias apsaugos priemones, visiems matuojama temperatūra, pagal galimybes laikosi saugaus
atstumo.
7. Išlieka tas pats klausimas dėl nuteistųjų izoliavimosi grižus iš trumpalaikių išvykų, kaip jau
buvome minėję praėjusių posėdžių metu, nėra galimybių nuteistosioms, dirbančioms laisvėje pagal
darbo sutartis izoliuotis 5 dienas, nes joms nėra išduodamas nedarbingumas už tas dienas.
Almantas Pranskūnas.
1. Šiaulių tardymo izoliatoriuje šiai dienai yra 2 darbuotojai, sergantys COVID-19,
saviizoliacijoje -0. Pasveikusių darbuotojų iš viso - 68. Suimtųjų/nuteistųjų sergančių - 2,
saviizoliacijoje - 0, karantinuojami – 15, pasveikusių - 79. Situacija įstaigoje stabili.
2. Vykdomi Vyriausybės bei Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremalios
situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai, KD prie LR TM pasitarimuose priimti sprendimai
bei rekomendacijos ir kt. su COVID-19 plitimo užkardymų susijusios priemonės.
3. Suimtieji (nuteistieji) karantinuojami ir tikrinami, pagal LAVL padalinio Šiaulių
TI galimybes, visi naujai atvykę suimtieji (nuteistieji). Jei asmeniui būnant Šiaulių TI atliktas testas yra
neigiamas, izoliavimas yra sutrumpinamas (nutraukiamas anksčiau negu po 10 dienų ir stebima ar
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neatsiranda COVID-19 ligos simptomų). Periodiškai yra vykdomos suimtųjų ir nuteistųjų apklausos dėl
skiepijimosi. Pilnai pasiskiepijusiems suimtiesiems (nuteistiesiems) suteikiamas papildomas
trumpalaikis pasimatymas. Tais atvejais, kai suimtasis ar nuteistasis išeidamas iš gyvenamosios
patalpos atsisako dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę, pradžiai pasitelkiami
konstruktyvaus pokalbio metodai, siekiant rasti abiem šalims priimtiną sprendimą arba išsiaiškinamos
priežastys, dėl kurių asmuo nevykdo tam tikro įpareigojimo, pateikiant ir atitinkamus įpareigojimus
nustatančius sprendimus susipažinimui. Kraštutiniu atveju yra taikomos poveikio priemonės.
4. Vykdomos dėl COVID-19 Šiaulių TI direktoriaus įsakymais nustatytos priemonės bei
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus
Rekomendacijos. Darbuotojai, neturintys ir nepateikę galiojančio GP, profilaktiškai testuojasi dėl
COVID-19 ligos ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų. Darbuotojai, kuriems
nebūtinas nuolatinis buvimas darbo vietoje dirba nuotolinį darbą pakaitomis, jei yra viename kabinete
daugiau nei 1 darbuotojas, išlaikomas 2 m. atstumas, darbo pradžios ir pabaigos laikas taip pat pagal
galimybes skirtingas, įstaigos patalpose nuo 2021-11-15 privalomai dėvimos medicininės kaukės.
Pareigūnų instruktavimas vykdomas lauke. Ligos protrūkio darbuotojų tarpe, pradžiai būtų kviečiami
nuotoliniu būdu dirbantys darbuotojai (sudarytas pareigūnų rezervo sąrašas darbo dienomis), esant
būtinybei pagal bendrųjų veiksmų planą esant ypatingai situacijai būtų kviečiami laisvi nuo tarnybos
pareigūnai. Darbuotojų nušalinimo nuo tarnybos neturinčių galimybių paso, testų rezultatų, atsisakius
vakcinuotis, nebuvo.
5. Apsaugos priemonių dėl COVID-19 turime pakankamai. Papildomai per BVS CPO įsigyta
1000 vnt. respiratorių FFP2. Tiek darbuotojai, tiek suimtieji ir nuteistieji medicininėmis kaukėmis
aprūpinami pagal poreikį. Problemų dėl suimtųjų ir nuteistųjų aprūpinamo medicininėmis kaukėmis
nėra. Režiminio korpuso bendro naudojimo ir administracinio pastato patalpos dezinfekuojamos
pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais.
6. Pasimatymai vykdomi laikantis visų LR SAM Valstybės lygio ekstremalios situacijos
operacijų vadovo reikalavimų bei Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos direktoriaus rekomendacijų, problemų dėl lankytojų srautų valdymo nekyla. Nesklandumų
suteikiant nuteistiesiems trumpalaikes išvykas į namus nekyla.
7. Atvykstantiems visuomenininkams ir sielovadininkams, taip pat vestuvių (santuokos
registravimas) procedūrai taikomi reikalavimai, nustatyti Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2021-07-16 įsakymu Nr. V-239
patvirtintose Rekomendacijose (5 p., 14 p., 17 p., įeinant matuojama temperatūra, tikrinamas GP arba
pažyma, dėvimos kaukės, susitikimų metu laikomasi atstumo).
Rasa Vanagienė. Pravieniškių PN-AK vykdomi Vyriausybės bei Sveikatos apsaugos ministro –
Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai, KD prie LR TM
pasitarimuose priimti sprendimai bei rekomendacijos ir kt. su COVID-19 plitimo užkardymų susijusios
priemonės.
Visi naujai atvykę nuteistieji yra laikomi karantino sąlygomis, jiems yra atliekami COVID-19
testai ir tik esant neigiamam testo rezultatui nuteistieji yra paskiriami į būrį. Profilaktiniai patikrinimai
įstaigoje ir toliau atliekami pagal poreikį.
Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje šiuo metu serga COVID 19 3 darbuotojai
Saviizoliacijoje vienas darbuotojas. Nuo 2020-09-01 COVID 19 liga nustatyta 224 darbuotojams.
(221 darbuotojai pasveiko). Šiuo metu įstaigoje COVID 19 serga 12 nuteistųjų. Pirmajame sektoriuje 3
nuteistieji. Atvirojoje kolonijoje 8 nuteistieji, 1 nuteistasis iš Besargybos.; Saviizoliacijoje kaip turėję
kontaktą 65 nuteistieji.
Apsaugos priemonių šiai dienai rezervas pakankamas. Tiek darbuotojai ir nuteistieji
vienkartinėmis veido kaukėmis aprūpinami pagal poreikį.
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Įstaigoje 594 darbuotojai yra pasiskiepiję pagal pilną vakcinos schemą .Šiai dienai įstaigoje
paskiepyti 1122 nuteistieji pirmąja vakcinos doze ir 1099 nuteistieji paskiepyti pilną vakcinos schemą.
Tai pat pradėta vakcinuoti nuteistieji sustiprinančiąją trečiąja doze šiuo metu vakcinuota 53 nuteistieji.
Periodiškai yra vykdomos suimtųjų ir nuteistųjų apklausos dėl skiepijimosi.
Nuo 2020 m. spalio mėn. įstaigoje dirbama nuotoliniu būdu, pagal skyriaus viršininko
patvirtintus grafikus. Nuotoliniu būdu, kad nesusitiktų vieni su kitais dirbo Veiklos organizavimo
skyrius, Turto valdymo skyrius. Tyrimų skyrius, Resocializacijos skyriaus psichologai tik kartais.
Resocializacijos skyriaus specialistai ir Saugumo valdymo skyrių dieniniai specialistai dirbdavo
pamainomis po šešias valandas ir dvi valandas nuotoliniu būdu. Vienas darbuotojas nušalintas nuo
darbo atsisakius testuotis ar vakcinuotis.
Pasimatymai vykdomi laikantis visų LR SAM Valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų
vadovo reikalavimų bei Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus rekomendacijų, problemų dėl lankytojų srautų valdymo nekyla.
Atvykstantiems visuomenininkams ir sielovadininkams, taip pat vestuvių (santuokos
registravimas) procedūrai taikomi reikalavimai, nustatyti Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2021-07-16 įsakymu Nr. V-239 patvirtintose
Rekomendacijose: įeinant matuojama temperatūra, tikrinamas GP arba pažyma, dėvimos kaukės,
susitikimų metu laikomasi atstumo.
Nerijus Stapušaitis. Kauno TI, veiklos adr. Mickevičiaus g. 11, Covid-19 virusine liga serga 1
darbuotojas. Suimtųjų (nuteistųjų) sergančių nėra. Karantino sąlygomis laikomi 12 naujai atvykusių
suimtųjų.
Veiklos adr. Technikos g. 34 Covid-19 virusine liga sergančių darbuotojų, suimtųjų (nuteistųjų)
nėra. Karantino sąlygomis laikomi 7 naujai atvykę nuteistieji (suimtieji).
Testuojasi 3 darbuotojai, visi kiti prasirgę arba yra pasiskiepiję.
Suimtuosius (nuteistuosius) nuolat įvairiomis priemonėmis skatiname skiepytis (papildomais
skambučiais, apsiprekinimu, pasimatymais ir pan.). Nuolat sudarinėjami norinčiųjų vakcinuotis sąrašai.
Išeinant iš kameros reikalaujame, kad suimtieji (nuteistieji) dėvėtų medicinines kaukes, kurias mes
jiems duodame. Problemų nekilo.
Apsaugos priemonių užtenka, rimtų problemų neturime.
Evaldas Gasparavičius. KD Saugumo valdymo skyriuje visi sveiki, darbas organizuojamas
mišriu būdu, derinant nuotolinį darbą ir darbą įstaigoje.
Bendraujant su policija iškilo klausimas dėl privalomo kaukių dėvėjimo suimtiesiems ir
nuteistiesiems. LRV nutarime dėl privalomojo kaukių dėvėjimo rašoma tik apie paslaugų teikimo
(gavimo) vietose besilankančius asmenis, todėl policijos pareigūnams kilo abejonių ar įkalinimo
įstaigose laikomiems asmenims taip pat turi būti taikomi tokie patys reikalavimai dėl kaukių dėvėjimo,
ar jie gali būti baudžiami už kaukių nedėvėjimą pagal ANK.
Birutė Semėnaitė. Atsakant į gerb. Evaldo klausimą, norėtųsi patikslinimo dėl kaukių
dėvėjimo – kokios aplinkybės turimos minty? – jei tai susiję su policija, tai manau kalbama apie
konvojavimą – Vykimas konvojaus automobiliu (vyksta ne vienas asmuo) prilygintinas vykimui
viešuoju transportu, todėl kaukių dėvėjimas privalomas. Kaukių dėvėjimas taip pat privalomas ir
įstaigų viduje, išskyrus gyvenamąsias įkalintųjų patalpas, tačiau į jas įėjus darbuotojams, kaukės taip
pat privalomos.
Evaldas Gasparavičius. Klausimas dėl kaukių dėvėjimo įstaigų viduje. Kaip jau minėjau, LRV
nutarime nurodyta, kad kaukių dėvėjimas privalomas paslaugų teikimo (gavimo) vietose. Ar
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įkalinimo įstaigos priskirtinos šiai kategorijai? Esant teisminiam ginčui (pvz. dėl paskirtos
administracinės nuobaudos už kaukės nedėvėjimą), galimas skirtingas interpretavimas.
Vaida Mikalkevičiūtė atkreipė dėmesį į SAM pateiktas rekomendacijas šventiniam laikotarpiui:
“Atsižvelgdamos į blogėjančią epidemiologinę situaciją, atsiradusią ir plintančią pasaulyje SARS-CoV2 viruso omikron atmainą, šalys iš naujo svarsto ir įveda tam tikrus ribojimus ar kitas nemedicinines
infekcijos valdymo priemones. Artėja kalėdinis laikotarpis, tad tikėtina, jog situacija dar blogės, jei
papildomos pandemijos valdymo priemonės bus netaikomos. Jei vakcinacijos tempai išliks tokie patys
ir gyventojai nebus linkę pasiskiepyti sustiprinančiąja doze, situacija išliks sudėtinga, kadangi per tam
tikrą laiką vakcinacijos efektyvumas mažėja. Sveikatos apsaugos ministerija, atsižvelgdama į
nepalankią epidemiologinę situaciją dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), į Europos ligų
prevencijos ir kontrolės centro, Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
paskelbimo“ nuostatas, artėjantį kalėdinį laikotarpį bei siekdama riboti SARS-CoV-2 viruso plitimą
visuomenėje, rekomenduoja: 1. Nerengti šventinių vakarėlių darbovietėse, ugdymo įstaigose, nebūtinų
renginių savivaldybių teritorijose bei asmeninių švenčių (toliau – renginys), o ypač tokių, kuriuose
susirenka įprastai nesusitinkantys žmonės iš visos Lietuvos ar užsienio valstybių. Patariame vakarėlius
organizuoti nuotoliniu būdu arba lauke. 2. Vengti masinio žmonių susibūrimo vietų tiek atvirose, tiek
uždarose erdvėse. Jei jose būnama, svarbu uždarose erdvėse dėvėti medicinines kaukes ar respiratorius,
kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau - kaukės). Kaukes rekomenduojama
dėvėti ir atvirose viešose vietose, kai neišlaikomas saugus, ne mažesnis nei 2 metrų atstumas nuo
aplinkinių. 3. Jei vis tik renginys organizuojamas ir jame dalyvaujama, rekomenduojama laikytis šių
saugos priemonių: 3.1. su savimi turėti pakankamą kiekį kaukių bei rankų dezinfekavimo priemonę.
Kaukių dėvėjimas viešose uždarose patalpose privalomas. Svarbu tinkamai dėvėti kaukes bei
periodiškai jas keisti. Pavyzdžiui, vienkartinės medicininės kaukės turi būti dėvimos tik vieną kartą, jas
keičiant ne rečiau kaip kas 3-4 valandas ar kai sudrėksta. Dėvima kaukė turi dengti du trečdalius nosies,
burną ir smakrą. Periodiškai plauti ar dezinfekuoti rankas, vengti rankomis liesti veidą, akis, nosį; 3.2.
vengti tiesioginio fizinio kontakto su kitais asmenimis (pvz., rankų paspaudimo, apsikabinimo ir pan.);
3.3. laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į
sulenktos alkūnės vidinę pusę); REKOMENDACIJOS ŠVENTINIAM LAIKOTARPIUI 2021-11-30
2020-03- 2 3.4. riboti renginio trukmę, vengti užsiėmimų, kuriuose galimas fizinis kontaktas ar
dažnesnis bei intensyvesnis kvėpavimas (pavyzdžiui, šokių, dainavimo); 3.5. prieš renginį visiems jo
dalyviams atlikti greituosius savikontrolės testus. Gavus teigiamą rezultatą, registruotis PGR tyrimo
atlikimui ir renginyje nedalyvauti. 4. Į renginį ir iš jo rekomenduojama vykti individualiai ar su
kolegomis, su kuriais įprastai bendraujama. Būnant asmeninėje transporto priemonėje su kitais
asmenimis, rekomenduojama dėvėti kaukes. 5. Jei renginys vyksta viešojo maitinimo įstaigoje ar
apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įstaigoje uždaroje erdvėje, tokios paslaugos gali būti teikiamos
tik asmenims, turintiems Galimybių pasą ir atitinkamai taikomi Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m.
rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. V-1863 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ (toliau –
Sprendimas Nr. V-1863) ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. V-1864
„Dėl kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų, ūkinės veiklos vykdymo būtinų sąlygų“ (toliau – Sprendimas
Nr. V-1864) reikalavimai. 6. Jei renginys vyksta išnuomotoje sodyboje ir neteikiamos maitinimo ir
kitos kontaktinės paslaugos, Galimybių pasas šventės dalyviams neprivalomas. Jei teikiamos maitinimo
ar kitos kontaktinės paslaugos, tokiu atveju yra taikomi atitinkamai Sprendimo Nr. V-1863 ir
Sprendimo Nr. V1864 reikalavimai bei tik turint Galimybių pasą. 7. Jei po renginio: - pasireiškia ūmių
viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) –
būtina izoliuotis ir registruotis tyrimui 1808.lt arba skambinant 1808. - asmuo gauna informaciją, jog
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turėjo didelės rizikos sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga, dėl izoliacijos ir tyrimų bus sprendžiama
vadovaujantis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad
serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje
gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. V-352 „Dėl
Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19
liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje
vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“, 8 priedu. Daugiau
informacijos:https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/salyti-suserganciuojuturejusiems-asmenims/dazniausiai-uzduodami-klausimai-3 ATKREIPIAME DĖMESĮ Žmonių
susibūrimo vietose, renginiuose, šventėse, vakarėliuose ir pan. draudžiama dalyvauti: - asmenims,
kuriems privaloma izoliacija, izoliavimo laikotarpiu; - asmenims, turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo
takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Už visuomenės
sveikatos srities Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, higienos norminių aktų ar kitų
visuomenės sveikatos srities teisės aktų, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos
ir kontrolės įstatymo pažeidimą, taip pat už Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo ir kitų
civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų nevykdymą ar pažeidimą asmenys gali būti traukiami
administracinėn atsakomybėn ir gali būti skiriama 500–1500 eurų bauda, juridinių asmenų vadovams ar
kitiems atsakingiems asmenims – nuo 1500–600eurų bauda.”
Birutė Semėnaitė. Nuo 2021-10-01 nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėjimas
(kaukių, respiratorių ar kt.) yra privalomas visose uždarose erdvėse. Nurodymai taikomi ne tik
paslaugoms ir prekybai yra ir kitos veiklos: profesinis ir neformalus švietimas mokymas, aukštojo
mokslo studijos; ūkinė veikla; viešasis maitinimas; kultūriniai ir kiti renginiai. Manau, kad kalinimo
įstaigos yra prilyginamos tokiai veiklai – valstybės ir savivaldybių įstaigos ir institucijos – juo labiau,
kad kalinimo įstaigos priskirtinos viešojo administravimo subjektams. Tuo klausimus aktualus teisės
aktas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo sprendimas ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro,
Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo
Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų ir administracinių
paslaugų teikimo sąlygų“ pakeitimo“ 2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-2192.
Atkreiptinas dėmesys, kad Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose organizuojant
darbą, posėdžius ir pasitarimus, būtina vykdyti nurodymus, nustatytus: LRV 2021-09-29 nutarimu Nr.
770 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės
lygio
ekstremaliosios
situacijos
paskelbimo"
pakeitimo"
(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/asr),
kur
rekomenduota ūkinės veiklos vykdytojams ir valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems
viešojo administravimo subjektams darbą organizuoti nuotoliniu būdu. Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
2021 09 30 sprendimu V-2192 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų,
kitų
įstaigų
viešųjų
ir
administracinių
paslaugų
teikimo
sąlygų"
pakeitimo”(https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b558c0c2220b11ecad9fbbf5f006237b?
jfwid=orwcivan1), kur išdėstyti įpareigojimai dėl darbuotojų srautų ribojimo. Pastebėtina, kad
Kalėjimų departamento darbuotojams suteiktos techninės galimybės sudaro sąlygas efektyviai
dalyvauti pasitarimuose nuotoliniu būdu. Primintina būtinybė pagal galimybes riboti darbuotojų
srautus.
Teikiu duomenų santrauką apie Covid-19 situaciją BVS 2021 12 17:
Per paskutinę savaitę buvo diagnozuoti 9 nauji atvejai įkalintųjų tarpe – daugiausia Pravieniškių
PN-AK.
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2021 12 17 sirgo 19 įkalintų asmenų, 5 iš jų gydomi/laikomi stacionarinėse asmens sveikatos
priežiūros įstaigose. Sergančiųjų pasiskirstymas pagal įstaigas:
Vilniaus PN – 3
Pravieniškių PN-AK – 12 (5 laikomi ASPĮ)
Marijampolės PN – 1
Šiaulių TI – 2
Alytaus PN – 1
Per savaitę vakcinuoti 49 įkalintieji. Vakcinacijos procentas sudaro 69, 4 proc. (yra šiek tiek
didesnis už bendrą šalies vakcinacijos procentą).
Darbuotojų tarpe: registruoti 7 nauji atvejai. 2021 12 17 sirgo 20 darbuotojų, iš jų – 16 laisvės
atėmimo įstaigose. Sergančiųjų pasiskirstymas pagal įstaigas:
Vilniaus PN – 2
LAVL – 1
Pravieniškių PN-AK – 3
Panevėžio PN – 3
Šiaulių TI – 2
Alytaus PN – 3
Kauno TI – 1 (A. Mickevičiaus g. sekt).
KD – 1 (nutolusioje darbo vietoje – Šiaulių TI)
LPT – 4
Per savaitę naujai vakcinuotų darbuotojų nebuvo, vakcinacijos procentas sudaro 84,2 proc.
(laisvės atėmimo įstaigose 83,4 proc.)
Tiek darbuotojai, tiek įkalintieji vakcinuojami 3-čia doze.
Kalbant apie taikomą karantinavimą/saviizoliaciją, primintina, kad izoliavimo tvarką
reglamentuoja Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad
serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje
gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklės, patvirtintos
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl
Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19
liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje
vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ (toliau –
Izoliavimo taisyklės), aktuali redakcija nuo 2021 12 04.
Primintina, kad 14 dienų izoliavimas taikomas tik didelės rizikos sąlytį turėjusiems asmenims, t.
y. tiems, kurie užkrečiamuoju laikotarpiu be apsaugos priemonių bendravo su asmeniu, kuriam
nustatyta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ilgiau kaip 15 min. mažesniu nei 2 m atstumu arba
turėjo tiesioginį sąlytį su jo kūno skysčiais (pvz., seilėmis, krauju) arba turėjo tiesioginį fizinį sąlytį
(pvz., rankos paspaudimas). Visgi vertinant sąlyčio riziką apsaugos priemonių dėvėjimas yra tik vienas
iš vertinamų faktorių, papildomai vertinama ekspozicijos trukmė ir vieta (kontaktas vyko uždaroje ar
atviroje erdvėje ir pan.).
Izoliavimo taisyklių pakeitime yra aktualus punktas dėl izoliacijos taikymo, esant naujai
(omicron) viruso atmainai:
,,13. Dėl šių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusių asmenų
(išskyrus, asmenis, kurie turėjo sąlyti su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kuriam
nenustatytas L452R viruso variantas arba nustatyta S geno iškrita arba SARS-CoV-2 viruso B.1.1.529
atmaina, arba susiję su protrūkiu, kuriame bent vienam iš asmenų nenustatytas L452R viruso variantas
arba nustatyta S geno iškrita arba SARS-CoV-2 viruso B.1.1.529 atmaina – šie asmenys izoliuojami
Taisyklių 84.3 papunktyje nustatytam laikotarpiui nepriklausomai nuo to, ar persirgo COVID-19 liga
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(koronaviruso infekcija) ar buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina)
izoliavimo sprendžiama individualiai, vadovaujantis Taisyklių prieduose pateiktais algoritmais“.
Taip pat aktualu, kad dirbantiems laisvės atėmimo įstaigose ir esantiems laisvės atėmimo
įstaigose, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) arba kurie buvo paskiepyti COVID19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą, dėl izoliavimo taktikos
sprendžiama vadovaujantis Galimai imunitetą COVID-19 turinčių specifinių grupių asmenų izoliacijos
algoritmu - Izoliavimo taisyklių 6 priedu. Jame nurodyta, kad tokiems asmenims po aukštos rizikos
kontakto izoliuoti nereikia, tačiau privaloma 10 d. savistebėsena ir ne anksčiau kaip 3-ią diena po
kontakto atlikti PGR tyrimą arba antigeno testą, nebent asmuo yra persirgęs mažiau nei prieš 90 dienų.
NUTARTA:
1. Priminti, kad Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose organizuojant darbą,
susirinkimus ar pasitarimus, būtina maksimaliai išnaudoti galimybę dirbti ir pasitarimuose dalyvauti
nuotoliniu būdu.
2. Pavesti laisvės atėmimo vietų vadovams nuteistuosius ir suimtuosius informuoti apie
blogėjančią epidemiologinę situaciją šalyje, pasaulyje atsiradusią bei plintančią SARS-CoV-2 viruso
omikron atmainą ir skatinti skiepytis bei revakcinuotis.
3. Atkreipti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojų dėmesį į SAM
rekomendacijas šventiniu laikotarpiu susilaikyti nuo šventinių vakarėlių, nebūtinų renginių
darbovietėse, vengti masinio žmonių susibūrimo vietų tiek atvirose, tiek uždarose erdvėse. Kaukes
rekomenduojama dėvėti ir atvirose viešose vietose, kai neišlaikomas saugus, ne mažesnis nei 2 metrų
atstumas nuo aplinkinių. Į renginį, jei dalyvavimas būtinas, ir iš jo, rekomenduojama vykti individualiai
ar su kolegomis, su kuriais įprastai bendraujama. Būnant asmeninėje transporto priemonėje su kitais
asmenimis, rekomenduojama dėvėti kaukes. Jei po renginio pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų
infekcijų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) – būtina izoliuotis ir
registruotis tyrimui 1808.lt arba skambinant 1808.
4. Dirbantiems laisvės atėmimo įstaigose ir esantiems laisvės atėmimo įstaigose, kurie persirgo
COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) arba kurie buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą, dėl izoliavimo taktikos spręsti vadovaujantis Galimai
imunitetą COVID-19 turinčių specifinių grupių asmenų izoliacijos algoritmu - Izoliavimo taisyklių 6
priedu. Esant tikėtinam kontaktui su sergančiuoju, kuriam nustatyta omicron atmaina, izoliacija
privaloma ir galimai imunitetą turintiems.
5. Priminti Kalėjimų departamentui ir jam pavaldžioms įstaigoms, kad KD ESOC (Kalėjimų
departamento Ekstremalių situacijų operacijų centro) priimtų sprendimų ir rekomendacijų vykdymas
privalomas.
Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorė

Gintautas Šarauskas

Vaida Mikalkevičiūtė-Matuzienė

REKOMENDACIJOS ŠVENTINIAM LAIKOTARPIUI
2021-11-30

2020-03Atsižvelgdamos į blogėjančią epidemiologinę situaciją, atsiradusią ir plintančią pasaulyje SARS-CoV-2
viruso omikron atmainą, šalys iš naujo svarsto ir įveda tam tikrus ribojimus ar kitas nemedicinines
infekcijos valdymo priemones. Artėja kalėdinis laikotarpis, tad tikėtina, jog situacija dar blogės, jei
papildomos pandemijos valdymo priemonės bus netaikomos. Jei vakcinacijos tempai išliks tokie patys ir
gyventojai nebus linkę pasiskiepyti sustiprinančiąja doze, situacija išliks sudėtinga, kadangi per tam tikrą
laiką vakcinacijos efektyvumas mažėja.
Sveikatos apsaugos ministerija, atsižvelgdama į nepalankią epidemiologinę situaciją dėl COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos), į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro, Pasaulio sveikatos organizacijos
rekomendacijas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuostatas, artėjantį kalėdinį laikotarpį bei
siekdama riboti SARS-CoV-2 viruso plitimą visuomenėje, rekomenduoja:
1. Nerengti šventinių vakarėlių darbovietėse, ugdymo įstaigose, nebūtinų renginių savivaldybių
teritorijose bei asmeninių švenčių (toliau – renginys), o ypač tokių, kuriuose susirenka įprastai
nesusitinkantys žmonės iš visos Lietuvos ar užsienio valstybių. Patariame vakarėlius organizuoti
nuotoliniu būdu arba lauke.
2. Vengti masinio žmonių susibūrimo vietų tiek atvirose, tiek uždarose erdvėse. Jei jose būnama,
svarbu uždarose erdvėse dėvėti medicinines kaukes ar respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai
dengia nosį ir burną (toliau - kaukės). Kaukes rekomenduojama dėvėti ir atvirose viešose vietose, kai
neišlaikomas saugus, ne mažesnis nei 2 metrų atstumas nuo aplinkinių.
3. Jei vis tik renginys organizuojamas ir jame dalyvaujama, rekomenduojama laikytis šių saugos
priemonių:
3.1. su savimi turėti pakankamą kiekį kaukių bei rankų dezinfekavimo priemonę. Kaukių
dėvėjimas viešose uždarose patalpose privalomas. Svarbu tinkamai dėvėti kaukes bei periodiškai jas
keisti. Pavyzdžiui, vienkartinės medicininės kaukės turi būti dėvimos tik vieną kartą, jas keičiant ne
rečiau kaip kas 3-4 valandas ar kai sudrėksta. Dėvima kaukė turi dengti du trečdalius nosies, burną ir
smakrą. Periodiškai plauti ar dezinfekuoti rankas, vengti rankomis liesti veidą, akis, nosį;
3.2. vengti tiesioginio fizinio kontakto su kitais asmenimis (pvz., rankų paspaudimo,
apsikabinimo ir pan.);
3.3. laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle
arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę);
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3.4. riboti renginio trukmę, vengti užsiėmimų, kuriuose galimas fizinis kontaktas ar dažnesnis bei
intensyvesnis kvėpavimas (pavyzdžiui, šokių, dainavimo);
3.5. prieš renginį visiems jo dalyviams atlikti greituosius savikontrolės testus. Gavus teigiamą
rezultatą, registruotis PGR tyrimo atlikimui ir renginyje nedalyvauti.
4. Į renginį ir iš jo rekomenduojama vykti individualiai ar su kolegomis, su kuriais įprastai
bendraujama. Būnant asmeninėje transporto priemonėje su kitais asmenimis, rekomenduojama dėvėti
kaukes.
5. Jei renginys vyksta viešojo maitinimo įstaigoje ar apgyvendinimo paslaugas teikiančioje
įstaigoje uždaroje erdvėje, tokios paslaugos gali būti teikiamos tik asmenims, turintiems Galimybių
pasą ir atitinkamai taikomi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. V-1863
„Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ (toliau – Sprendimas Nr. V-1863) ir Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų
vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. V-1864 „Dėl kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų, ūkinės
veiklos vykdymo būtinų sąlygų“ (toliau – Sprendimas Nr. V-1864) reikalavimai.
6. Jei renginys vyksta išnuomotoje sodyboje ir neteikiamos maitinimo ir kitos kontaktinės
paslaugos, Galimybių pasas šventės dalyviams neprivalomas. Jei teikiamos maitinimo ar kitos
kontaktinės paslaugos, tokiu atveju yra taikomi atitinkamai Sprendimo Nr. V-1863 ir Sprendimo Nr. V1864 reikalavimai bei tik turint Galimybių pasą.
7. Jei po renginio:
- pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas ir pan.) – būtina izoliuotis ir registruotis tyrimui 1808.lt arba skambinant 1808.
- asmuo gauna informaciją, jog turėjo didelės rizikos sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga, dėl
izoliacijos ir tyrimų bus sprendžiama vadovaujantis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso
infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių
sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose
patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d.
įsakymas Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų,
kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje
gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“, 8
priedu. Daugiau informacijos: https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/salyti-suserganciuoju-turejusiems-asmenims/dazniausiai-uzduodami-klausimai-3
ATKREIPIAME DĖMESĮ
Žmonių susibūrimo vietose, renginiuose, šventėse, vakarėliuose ir pan. draudžiama dalyvauti:
- asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliavimo laikotarpiu;
- asmenims, turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys,
pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
Už visuomenės sveikatos srities Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, higienos norminių aktų ar
kitų visuomenės sveikatos srities teisės aktų, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų
profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimą, taip pat už Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo
ir kitų civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų nevykdymą ar pažeidimą asmenys gali būti traukiami
administracinėn atsakomybėn ir gali būti skiriama 500–1500 eurų bauda, juridinių asmenų vadovams ar
kitiems atsakingiems asmenims – nuo 1500–600eurų bauda.
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