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Dėl situacijos, susĮusios su koronavirusu
PraneŠėjai _ R. Tarnašunienė,

A. Veryga.
Kalbejo A. Palionis, R. Karoblis, A. Stončaitis, L. A. Linkevičius, M. Kvietkauskas,
A. Monkevičius, E. Radišauskienė, R. Arrdziukevičiūte-Buzė, J. Narkevič, V. Šapoka,
Z.Yaičiinas, L. Kukuraitis, S. Skvernelis.

1. Pritarti Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sprendimui del 2 lygio civilinės

SaugoS sistemos parengties paskelbinro

ir

pasitarime patikslintiems pasiūlymams del

prevencinių priemonių, susĮusių su koronaviruso (CoVID-

1.1.

1

9) plitimu:

DėI renginių draudimo nuo 2020 m. kovo 13 d. iki kovo 27 d.:

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

teritorijoie visus tiek atvirose, tiek uždarose erdvėse organizuojamus sporto, kultūros,
laisvalaikio, pramogų bei kitus renginius.

1.t,2. Atvirose erdvėse leisti orgarrizuoti tik tokius renginius, kuriuose dalyvauja ne
daugiau kaip 100 asmenų ir kuriuose galinra užtikrinti ypatingas apsaugos sąlygas: atstumas
tarp dalyvių

-

ne mažęsnis kaip 1 metras, renginys skiflas ne rizikos grupės (vyresnio amžiaus

ar segantiems lėtinėmis ligorrris) žmonėms, užtikIinta rankų dezinfekcĮos ir rankų higienos
galimybe.

1.1.3. Profesionalūs sporto renginiai gali būti organizuojami tik be žiūrovų.

t.2.

Dėl kultūros, laisvalaikio, sporto įstaigų veiklos ribojimo nuo 2020 m. kovo
13 d. iki kovo 27 d.:

I.2.1. Draudžiamas kultūros, laisvalaikio, pramogų, spotlo įstaigų lankymas ir fizinis
lankytojų aptarnavimas.
t

'2.2' Iki 2020 m. kovo 27 d. draudžiama veikla vaikų, žmonių su rregalia ir

pagyvenusių žmonių dienos ir užimturno centruose.

1.3. Dėl 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 vaikų prieŽiūrros procesą bei švietimo veiklą visose
švietimo įstaigose, dienos

ir

rrŽimtumo centruose, rekomenduojant pasinaudoti mokinių

atostogomis ir pasiruošiant taikyti ugdymo procesą nuotoliniu budu.

1.3.2. Savivaldybės privalo uŽtikrinti vaikų priežiūrą iŠimtiniais atvejais įstaigose,
jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose.
1.3.3. Rękomenduoti darbdaviams užtikrinti galimybes tėvams, auginantiems vaikus,

dirbti nuotoliniu būdu. Jeigu tokios galimybes nėra, nedarbingumo paŽymejimai išduodami

tokia pat tvarka, kaip įtariant kontaktą su infekuotu asmerriu' Sudaryti galimybę tėvams
kreiptis del ligos išmokos, o pakeitus teisės aktus gauti dalinio darbo išmoką.

-)

t.4.

Dėl rekomendacijos nevykti į užsienio šalis ir draudimo nevykti įypatingos
rizikos šalis, patvirtintas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valsĘbės operacijų
vadovo sprendimu:

I'4'I. Nuo 2020 m. kovo 13 d. bet kokios kelionės įypatingos rizikos

šalis,

patvirtintas valstybes lygio ekstremaliosios situacijos valstybes operacĮų vadovo sprendimu
(Italija, Prancūzija, Vokietija, Ispanija, Kinija, Honkongas, Iranas, Pietų Koreja, Singapūras,
JaponĮa) turi buti nutrauktos.

1.4.2. Visiems Lietuvos Respublikos piliečiams primygtinai rekomenduojama
nutraukti

ir atideti visas keliones ir iki 2020 m. balandŽio 14 d. nevykti į visas užsienio

valstybes.

1.5. Dėl Lietuvos Respublikos piliečių pargabenimo iš viruso paveiktų rizikos
šalių:

1.5.1. Įpareigoti Užsienio reikalų rninisteriją ir Susisiekimo ministeriją pasirūpinti
Lietuvos Respublikos piliečių pargabenimu į Lietuvą iŠ šalių, patvirtintų valstybės lygio
ekstremaliosios situacĮos valstybės operacĮų vadovo sprendimu'

1.6.

Dėl papildomų ribojimų taikymo vykstant

sausumos, vandens ir

geležinkelio keliais:
1.6.1. Užtikrinti į Lietuvos Respublikos teritoriją įvažiuojančių keleivinių autobusų,
traukinių ir keltų visų keleivių patikrą dėl COVID-19 viruso.

l.6.2. Įvažiuojantiesiems į Lietuvos Respubliką autobusuose, traukiniuose ar keltuose
nustačius užsikrėtirno COVID-l9 virusu atvejį, užtikrirrti vist1 simptomų neturinčių keleivių
izol,iaclją. Vidaus reikalų sistemos pareigūriai palydi šiuos keleivius iki jų gyvenamosios
vietos.

|.7. Dėl skrydžių ribojimo į

ypatingos rizikos šalis, patvirtintas valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu, ir iš šių šalių:

I.1.1. Nuo 2020 m. kovo 13 d. uždr'austi keleivių keliones įypatingos rizikos šalis,
patvirtintas valstybes lygio ekstrernaliosios situacįos valstybės operacijų vadovo sprendimu
(Italija, PrancūzĮa, Vokietija, IspanĮa, KirrĮa, Honkongas, IIanaS, Pietų Korėja, Singapūras,
Japonija).

1.7.2. Nuo 2020 m. kovo 13 d. uždrausti skr'ydžius keleiviams vežti iš Lietuvos į
Italiją, o nuo 2020 m. kovo 16 d. - ir iš ltalĮos į Lietuvą.

I.].3. Nuo 2020 nr. kovo 13 d. uždrausti tarptautinį keleivių vežimą keleivinėmis

kelių transpotto priemonėmis, kai keleiviai veŽami iš Lietuvos į Įtaliją reguliarias, specialiais
ir užsakomaisiais (vi errkartiniai s) reisais.

1.8. Dėl atvykstančių asmenų sustiprintos kontrolės ir privalomos izoliacijos:
1.8.1. Visi atvykstantieji oro uostuose turi bUti privalomai registruojami ir tikrinami.

I.8'2. Asmenims, parvykusierrrs iš ypatingos rizikos šalių, patvirtintų valstybes lygio
ekstremaliosios situacijos valstybes operacĮų vadovo sprendimu, privaloma |4 d. izol,iacija'
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1.9. Dėl sanitarinės kontrolės sustiprinimo prie vidinių Europos Sąjungos

sienų,

pasitelkiant Lietuvos kariuomenės pajėgas:

1.9.1' Sanitarinių informacinių postų skaičių pasienio punktuose padidinti iki
10 vnt.

1.10. Dėl priemonių, siekiant sumažinti

CovID-lg protrūkio

neigiamą poveiĘ

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

1.10.i.Dėt rekomendacijų Yiešųjų pirkimų tarnybai, vadovaujantis Viešųjų

pirkimų įstatyme numatyta galimybe, pateikti iŠaiŠkinimą del viešųjų pirkimų sutarčių Sąlygų
keitimo (datos nukėlimo) galimybės perkančiosioms organizacijoms, siekiant uŽtikrinti
viešųjų pirkimų sutarčių tęstinį vykdymą tais atvejais, kai suplarruoti renginiai buvo ar bus
atšaukti del aplinkybių, srrsijusių su CoVID_19.

l.11. Dėl rekomendacijų valsfybės ir savivaldybių institucijoms maksimaliai
aptarnauti g;ventojus nuotoliniu būdu, vengiant tiesioginio kontakto.
2' Pavesti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovui
A. Verygai skubos tvarkauŽtikrinti šių sprendimų priėmimą, o atsakingoms institucijoms - jų
įgyvendinimą.
3. Dėl priemonių tęstinumo spręsti atsižvelgiant į COVID-19 plitimo rnastą.

Ministras Pirmininkas

Saulius Skvernelis

