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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - Valstybes lygio
ekstremaliosios situacijos Valstybes operacijq vadovo 2020-05-14 sprendimu Nr. V-1166 ,,Del
covid-I9 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemoniq individualiq sporto veiklq, fizinio
aktyvumo pratybq ir auk5to meistri5kumo sporto pratybq metu", karantino metu:

1. I e i d i. i tr nuo 202G-05-18 iki karantino pabaigos dirbti nenuotoliniu bfrdu
norintiems treneriams, grieltai vadovaujantis karantino metu galiojandiomis taisyklemis, SAM
ministro patvirtintais reikalavimais, kuriq turi bflti paisoma organizuojant neformaliojo Svietimo
veikl4. Siekiant uitikrinti saugi4 aplink4 ir vaikams, ir istaigrl personalui, grupese negales bfiti
daugiau nei 10 ugdyiniq, o i uZsiemimus gales bfiti vedami tik sveiki ugdyiniai;

2. o r g a n i z u o ti neformaliojo Svietimo veikl4 ne didesnems kaip 10 ugdytiniq
grupems, uitikrinant, kad kiekvienam ugdy.tiniui patalpose bdtq skiriamas ne maZesnis kaip 5

kvadratiniq metrq plotas. Tiek lauke, tiek patalpose turi b0ti laikomasi grupiq izoliacijos principo:
skirtingq grupiq ugdytiniai nesimaiSytrl, dalyvautq tik tos padios grupes veiklose. Vienos ugdytiniq
grupes veiklas patariama organizuoti toje padioje vienoje patalpoje, o dar geriau, jeigu tai imanoma,
- lauke;

3. I a i k y t i s darbuotojams ne maZesnio kaip 2 metn4 atstumo vienas nuo kito ir
ugdytiniq, jei tai neimanoma, iSvengti fizinio kontakto arba ji riboti (trumpiau nei 15 min).
Darbuotojams uZdarose patalpose deveti nosi ir burn4 dengiandias apsaugos priemones. Kai vyksta
uZsiemimai, nekontaktuoti su paialiniais, uisiemimuose nedalyvaujandiais Zmonemis, jei to
padaryti neimanoma, riboti kontalcto laik4 ir i5laikyti saugq atstum4;

4. s u d ar y t i galimybg tinkamai rankq higienai ir dezinfekcijai, pateikti informacij4
apie higienos laikymosi b[tinybE;

5. m atuo t i prie iejimo visq sportuojandirdqkfrno temperatEr4irneileisti
kar5diuojan6ir{, t. y. tq, kuriems pasireiHkusi3T,3 ir daugiau laipsniq temperatBra, turin6iq kiq Umiq
vir5utiniq kvepavimo takq ligq poiymiq (pavyzdiiui, slog4 kosulys, pasunkejgs kvepavimas).

6. Neformaliojo Svietimo paslaugq teikimo vietoje turi dirbti tik darbuotojai,
neturintys tmiq vir5utiniq kvepavimo takq infekcijq ir kitq uZkrediamqjq ligq po*ymiq, jiems taip
pat turi b[ti matuojama temperatdra, vos tik atlykus i darb4. Be to, rekomenduojama, kad tiesiogiai
su vaikais nedirbtq darbuotojai, priklausantys rizikos grupei, t. y. vyresni nei 60 metq, sergantys
letinemis ligomis.

7. Ut, 5io isakymo vykdym4 atsakingas treneris, kuris apie susipaiinim4 su juo turi
informuoti,,Viesulooo SC administacrlqturimomis ry5io priemonemis (el. paitu, sms Zinute).
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