
KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 
M. VALANČIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

DIREKTORIUS 
 
 

ĮSAKYMAS 
DĖL KULTŪROS, ŠVIETIMO, INFORMACINIŲ RENGINIŲ, EDUKACINIŲ 
UŽSIĖMIMŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ KRETINGOS RAJONO 

SAVIVALDYBĖS M. VALANČIAUS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE  
 

2020 m. birželio 1 d. Nr. V1-14 
Kretinga 

 
  

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio 
ekstremalios situacijos Valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. V-1313 
„Dėl kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų“, Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremalios situacijos Valstybės operacijų vadovo 2020 m. 
gegužės 29 d. sprendimu Nr. V-1320 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-
Valstybės lygio ekstremalios situacijos Valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 14 d. sprendimo 
Nr. V-1162 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“, Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremalios situacijos Valstybės operacijų 
vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. V-1317 „Dėl paslaugų teikimo, prekybos viešose 
prekybos vietose bei veiklos laisvalaikio ir pramogų vietose vykdymo būtinų sąlygų“, 

n u s t a t a u  nuo 2020 m. birželio 1 d. būtinas sąlygas kultūros, švietimo, informacinių renginių, 
edukacinių užsiėmimų organizavimui Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje 
bibliotekoje: 

1. Uždaroje erdvėje organizuojant renginius, edukacinius užsiėmimus, privalu užtikrinti, kad 
dalyvautų ne daugiau kaip 100 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, organizatorių ir 
aptarnaujančio personalo) ir būtų laikomasi ne mažesnio nei 2 m. atstumo tarp žiūrovų, išskyrus 
sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus, o erdvė, skirta 
žiūrovams, užpildoma ne daugiau kaip 30 procentų. 

2. Atviroje erdvėje organizuojant renginius, edukacinius užsiėmimus, privalu užtikrinti, kad 
dalyvautų ne daugiau kaip 300 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, organizatorių ir 
aptarnaujančio personalo) ir būtų laikomasi ne mažesnio nei 1 m. atstumo tarp žiūrovų, išskyrus 
sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus. 

3. Renginyje, edukaciniame užsiėmime vyresni nei 6 m. asmenys privalo dėvėti nosį ir burną 
dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). 

4. Erdvėse turi būti sudarytos sąlygos renginio dalyviu ir (ar) žiūrovų rankų higienai ir (ar) 
dezinfekcijai; 

5. Neįleisti į renginius, edukacinius užsiėmimus asmenų, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių 
kvėpavimo takų ligų požymiai (sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas). 

6. Prie įėjimo į renginio, edukacinio užsiėmimo vietą, turi būti pateikta informacija apie asmens 
higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.). 

7. Vykdant veiklas su vaikais, stengtis užtikrinti nebūtinus kontaktus su pašaliniais, veiklose 
nedalyvaujančiais asmenimis. Jei to padaryti neįmanoma, riboti kontakto laiką. 

8. Užtikrinti, kad dirbtų tik darbuotojai, neturintys viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių 
(pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ir darbuotojų sveikata būtų nuolat 
stebima:  

8.1. matuoti darbuotojų kūno temperatūrą atvykus į darbo vietą, kai renginiai, edukaciniai 
užsiėmimai organizuojami uždarose erdvėse arba renginiai, edukaciniai užsiėmimai yra skirti vaikams; 



8.2. darbuotojams, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų susirgimų požymiai 
(karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), rekomenduoti konsultuoti Karštąja 
koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu; 

8.3. jeigu administracija iš paties darbuotojo gavo 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; 

8.4. drausti dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, 
išskyrus dirbančius nuotoliniu būdu. 

9. Sudaryti sąlygas, kad darbuotojai laikytųsi griežtos rankų higienos: pagal galimybes 
periodiškai plautų rankas skystu muilu ir šiltu tekančiu vandeniu, dezinfekuotų jas specialiomis rankų 
dezinfekcinėmis priemonėmis, vengtų liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytųsi kosėjimo 
ir čiaudėjimo etiketo.  

10. Užtikrinti, kad aplinkos valymas ir dezinfekcija renginio, edukacinio užsiėmimo vietoje 
būtų atliekami vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne 
sveikatos priežiūros patalpose (kai galima užteršimas SARS-CoV-2 virusu) 
http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%202020032
7%20(1).pdf.  
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