LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS VALSTYBES LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBES OPERACIJU
VADOVAS
SPRENDIMAS
DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO - VALSTYBES
LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBES OPERACIJU VADOVO
zlzru.laprnrilo 6 D. spRENDIMo NR. v-2543,,D8L IKIMoKvKLINIo IR

pnrBSnaoKYKLINIo uGDyMo oRGANTzAVIMo nUuNg s4r,ycu* rAKEITIMo
2020 m.lapkridio 11 d. Nr. Y-2592

Vilnius

Pakeidiu

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybes lygio
ekstremaliosios situacijos valstybes operacijq vadovo 202A m.lapkridio 6 d. sprendim4 Nr. Y-2543
,,Del ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo organizavimo bltinq s4lygq":
1. Pakeidiu preambulg ir jq i5destau taip:
,,Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilines saugos istatymo 15 straipsnio 2 dalies 1
ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos Zmoniq uZkrediamqjq ligq profilaktikos ir kontroles istatymo
37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2020 m. vasario 26 d. nutarimu
Nr. i52 ,,Del valstybes lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo", Valstybiniu ekstremaliqjq
situacijq valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2010 m. spalio 20 d,
nutarimu Nr. 1503 ,,Del Valstybinio ekstremaliqjq situacijq valdymo plano patvirtinimo", Lietuvos
Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 ,,Ddl valstybes lygio
ekstremaliosios situacijos valstybes operacijq vadovo paskyrimo", Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2020 m. lapkridio 4 d. nutarimo Nr. 1226 ,,Del karantino Lietuvos Respublikos
teritorijoje paskelbimo" (toliau
Nutarimas) 2.1.5.2.6, 2.2.9.1
2.2.9.6 papunkdiais bei
atsiZvelgdamas i Pasaulio sveikatos or ganizacijos rekomendacij as, nusprendZiu ".
2. Pakeidiu 1.1.8 papunkti ir ji iSdestau taip:
,,1.1.8. esant galimybei, rekomenduojama nevykdyti kontaktiniu bldu interaktyviq veiklq,
kuriq metu pagileja, padaZnejakvepavimas (pvz., susijusiq su sportu, dainavimu, Sokimu ir pan.). O
jei vykdoma,tarp vaikq turi buti uZtikrinamas ne maZesnis nei 2metrqatstumas."
3. Pakeidiu 1.2 papunkti ir ji iSdestau taip:
,,7.2. Kad visi vyresni nei 6 metq asmenys ugdymo paslaugq teikimo vietoje devetq nosi ir
bum4 dengiandias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios
priglunda prie veido ir visi5kai dengia nosi ir burn4 (toliau kaukes). Kaukiq leidhiama nedeveti
vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programas, jiems esant
ugdymo istaigoje ir jos teritorijoje. Taip pat neigalumq turintiems asmenims, kurie del savo
sveikatos b0kles kaukiq deveti negali ar jq devejimas gali pakenkti asmens sveikatos bDklei (Siems
asmenims rekomenduojama nesioti veido skydeli), kitais Nutarime nustatytais atvejais."
4. Pakeidiu 2 punktq ir ji i5destau taip:
,,2.lpareigoti visus vyresnius nei 6 metq asmenis ugdymo paslaugq teikimo vietoje deveti
kaukes. Kaukiq leidZiama nedeveti vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir prie5mokyklinio
ugdymo programas, jiems esant ugdymo istaigoje ir jos teritorijoje. Taip pat nelgalum4 turintiems
asmenims, kurie del savo sveikatos bflkles kaukiq deveti negali ar jq devejimas gali pakenkti
asmens sveikatos btklei (Siems asmenims rekomenduojama nesioti veido skydeli), kitais Nutarime
nustatytais atvej ais.o'
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