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 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 
207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (su vėlesniais pakeitimais), 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremalios situacijos Valstybės 
operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. V-974 „Dėl archyvų, bibliotekų ir muziejų 
lankymo būtinų sąlygų“: 
1. N u s p r e n d ž i u, kad nuo 2020 m. balandžio 27 d. iki kol Lietuvos Respublikos teritorijoje bus 
atšauktas karantinas: 

1.1. Paslaugos Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje ir jos 
filialuose (toliau – Viešoji biblioteka ir filialai) teikiamos šia tvarka: 

1.1.1. teikiama tik dokumentų skolinimo paslauga; 
1.1.2. dokumentai skolinimui yra atnešami darbuotojų, laisva prieiga prie dokumentų fondų yra 

draudžiama; 
1.1.3. rekomenduojamas išankstinis dokumentų užsakymas telefonu, elektroniniu paštu; 
1.1.4. dokumentų grąžinimas vykdomas bekontakčiu būdu per knygų grąžinimo dėžę, sudedant 

į knygų karantinavimo maišus;  
1.1.5. perduodant daiktus (pvz., knygas, dokumentus) darbuotojai turi vengti tiesioginio ir artimo 

sąlyčio (pavyzdžiui, daiktai turi būti paliekami ant stalo ir / ar lentynose); 
1.1.6. užtikrinamas grąžintų dokumentų (knygų) karantinavimas; 
1.1.7. dažnai liečiami įrenginiai/priemonės/paviršiai (registratūros stalas, knygų grąžinimo 

įrenginys, rankenos ir kt.) turi būti nuvalomi ir dezinfekuojami po kiekvieno lankytojo panaudojimo; 
1.2. Darbuotojų darbas Viešojoje bibliotekoje ir filialuose organizuojamas šia tvarka: 

1.2.1. draudžiami/atšaukiami bet kokie darbuotojų posėdžiai, susirinkimai ar susitikimai, 
išskyrus organizuojamus nuotoliniu  būdu ar ryšio priemonėmis; 

1.2.2. draudžiamos/atšaukiamos visos Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų komandiruotės 
tiek Lietuvos Respublikoje, tiek į užsienio valstybes; 

1.2.3. darbuotojams, kurie yra atostogose, laikiname nedarbingume – draudžiama lankytis 
Viešosios  bibliotekos ir filialų patalpose. Darbuotojai, dirbantys nuotolinį darbą gali atvykti į 
Viešosios bibliotekos ir filialų patalpas tik tuo atveju, kai tai reikalinga dėl nuotolinio darbo funkcijų 
atlikimo, iš anksto suderinus atvykimo laiką su skyriaus vedėju, arba kai reikia atlikti tiesiogines 
darbo funkcijas Viešosios bibliotekos ir filialų patalpose, kai skyriaus vedėjas informuoja apie 
būtinybę atvykti į darbo vietą; 

1.2.4. darbuotojai, kurie atvyksta į Viešosios bibliotekos ir filialų patalpas atlikti būtinųjų darbų, 
turi vengti kontaktų su kitais pastate esančiais žmonėmis, laikytis karantinui privalomų atstumų. 
Darbo metu Viešojoje bibliotekoje ir filialuose darbuotojai turi vengti socialinio (tiesioginio) 
kontakto, laikytis saugaus atstumo (ne mažiau kaip 1–2 metrai) ir griežtos rankų higienos (dažnai (ne 
rečiau kaip kas 2 val.) 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; 

1.2.5. pašaliniams asmenims į Viešąją biblioteką ir filialus įeiti ir būti draudžiama. Darbuotojai 
norintys įleisti pašalinius asmenis į Viešąją biblioteką ir filialus, turi gauti administracijos leidimą; 



1.2.6. dirbantys nuotoliniu būdu privalo laikytis Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 
207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (su vėlesniais pakeitimais ir 
papildymais), nutarime numatytų karantino sąlygų; 

1.2.7. visi asmenys, kuriems priklauso saviizoliacija, privalo apie tai pranešti Viešosios 
bibliotekos administracijai 
2. Į p a r e i g o j u: 

2.1. darbuotojus, turinčius ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. 
susirgimų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, 
viduriavimas, vėmimas ir pan.), neatvykti į darbą. Jaučiant susirgimo simptomus, nedelsiant kreiptis 
dėl nedarbingumo suteikimo ir vadovautis kitomis rekomendacijomis, teikiamomis Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (http://nvsc.lrv.lt/).  

2.2. skyrių vedėjus užtikrinti tinkamą darbuotojų informavimą ir darbo organizavimą, atliekant 
visas reikalingas funkcijas, susijusias su nuotoliniu vartotojų aptarnavimu, lankytojų aptarnavimu 
bibliotekos patalpose ir kitais (fondo tvarkymo, dokumentacijos rengimo, patalpų tvarkymo ar pan.) 
darbais.  
3. I n f o r m u o j u visus darbuotojus, kad: 

3.1. Lietuvos Respublikos teisės aktuose yra numatyta atsakomybė, gresianti asmenims, 
pažeidusiems Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 
nuostatas; 

3.2. administracija, gavusi iš darbuotojo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą 
(koronoviruso infekciją), apie tai informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos 
apsaugos ministeriją (toliau – NVSC), bendradarbiauja su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis 
ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją; 

3.3. darbuotojai, kuriems atvykus į darbą ar darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir 
daugiau), bus nedelsiant nušalinti nuo darbo, jiems rekomenduojama konsultacija Karštąja 
koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu.  
4. P a v e d u: 

4.1. Visų skyrių vedėjams: 
4.1.1.  informuoti pavaldžius darbuotojus apie  galimybę dirbti nuotoliniu būdu; 
4.1.2. užtikrinti, kad Viešojoje bibliotekoje ir filialuose dirbtų tik darbuotojai, neturintys 

viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymių (pvz., sloga, kosulys, 
čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), ir darbuotojų sveikata būtų nuolat 
stebima; 

4.1.3. drausti Viešosios bibliotekos ir filialų patalpose dirbti darbuotojams, kuriems privaloma 
izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu; 

4.1.4. rekomenduoti Viešosios bibliotekos ir filialų patalpose nedirbti darbuotojams, 
priklausantiems rizikos grupei (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems 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“: žmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai navikai (jei liga 
diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai); cukrinis 
diabetas; širdies ir kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumu 2-4 laipsnio; lėtinės 
kvėpavimo organų ligos su kvėpavimo nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su inkstų 
nepakankamumu; būklė po autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos; ligos, kurios šiuo 
metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapijas ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais 
metodais pabaigos nepraėjo 2 metai; ligos, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija atitinkančia 
metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 
mėnesiai; įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas imunosupresinis 
gydymas); 



4.1.5. pagal galimybes skyrių darbą ir paslaugų teikimą organizuoti taip, kad kuo daugiau 
darbuotojų būtų saugiame kontakte vienas nuo kito (daugiau nei 2 metrų atstumu, trumpiau nei 15 
min.) ar visai nekontaktuotų; 

4.2. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėją, informacijos viešinimo funkcijas atliekančius 
darbuotojus: 

4.2.1. visomis priemonėmis informuoti lankytojus, apie paslaugų teikimo sąlygų pokyčius, 
priimtus draudimus, lankytojų fizinio aptarnavimo ribojimus, teikiamas nuotolines, virtualias ir 
ekstensyvias (be fizinio kontakto) paslaugas, atšauktus renginius ir organizuojamus virtualius bei 
nuotolinius renginius nurodytu laikotarpiu; 

4.2.2. prie įėjimo į Viešąją biblioteką ir filialus pateikti informaciją lankytojams apie asmens 
higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.); 

4.2.3. prie įėjimo į Viešąją biblioteką ir filialus pateikti informaciją, kad Viešojoje bibliotekoje 
ir filialuose nerekomenduojama lankytis rizikos grupės asmenims (vyresnio nei 60 m. amžiaus 
asmenims ir (arba) sergantiems 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“: žmogaus imunodeficito 
viruso liga; piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo 
pabaigos nepraėjo 2 metai); cukrinis diabetas; širdies ir kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies 
nepakankamumu 2-4 laipsnio; lėtinės kvėpavimo organų ligos su kvėpavimo nepakankamumu; 
lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; būklė po autologinės kaulų čiulpų ir organų 
transplantacijos; ligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapijas ar radioterapija 
ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai; ligos, kurios šiuo metu gydomos 
imunosupresija atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo 
būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai; įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas 
imunosupresinis gydymas); 

4.3. Registratūroje, lankytojų aptarnavimo vietose ir filialuose dirbančius darbuotojus: 
4.3.1. užtikrinti, kad į Viešąją biblioteką ir filialus būtų įleidžiami tik apsaugines kaukes arba 

apsaugines veido priemones dėvintys lankytojai, atvykę ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis, 
išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus; 

4.3.2. pagal galimybes matuoti visų lankytojų kūno temperatūrą prie įėjimo į Viešąją 
biblioteką ir neįleisti lankytojų, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar kurie turi 
ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, 
pasunkėjęs kvėpavimas); 

4.3.3. užtikrinti, kad lankytojai eilėse prie rezervuotų ir užsakytų dokumentų skolinimo 
paslaugos vietų laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 2 metrai atstumo vienas nuo kito; užtikrinti ne 
mažesnį nei 2 m atstumą tarp lankytojų ir (ar) lankytojų grupių; užtikrinti ne mažesnį kaip 10 kv. m 
lankomo objekto plotą, tenkantį vienam lankytojui. 

4.4. Ūkio skyriaus vedėją: 
4.4.1. vietose, kuriose susidaro lankytojų eilė, pažymėti privalomus atstumus tarp eilėje 

stovinčių lankytojų; 
4.4.2. imtis maksimalių priemonių, siekiant apsaugoti Viešosios bibliotekos ir filialų 

darbuotojus: aprūpinti darbuotojus asmeninės apsaugos priemonėmis, darbuotojams, turintiems 
kontaktų su lankytojais, skirti individualius veido skydelius, reguliuoti lankytojų ir darbuotojų 
judėjimą patalpose; 

4.4.3. sudaryti galimybę tinkamai lankytojų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai: prie įėjimo 
gerai matomoje vietoje pastatyti lankytojų rankų dezinfekcijai skirtą priemonę; 

4.4.4.  matuoti Viešosios bibliotekos darbuotojų kūno temperatūrą, tik atvykus į darbą. Apie 
darbuotojus, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), nedelsiant informuoti 
administraciją dėl nušalinimo nuo darbo ir kitų rekomendacijų pateikimo;  



4.4.5. užtikrinti, kad aplinkos valymas ir dezinfekcija lankomame objekte būtų atliekami 
vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos 
priežiūros patalpose (kai galimas užteršimas SARS-COV-2 virusu). 
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