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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Darbo karantino laikotarpiu Jurbarko kultūros centre tvarkos aprašas reglamentuoja 

darbuotojų darbą ir mėgėjų meno kolektyvų repeticijų vykdymą Jurbarko kultūros centre (toliau – 

Kultūros centras) Lietuvos Respublikos Vyriausybei šalyje paskelbus karantiną dėl koronaviruso 

(COVID-19) plitimo grėsmės. 

2. Aprašas nustato reikalavimus darbuotojų ir mėgėjų meno kolektyvų narių (atlikėjų) 

apsaugai užtikrinti karantino metu. 

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. 

nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje 

paskelbimo“, Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis dėl asmens apsaugos priemonių 

naudojimo ne sveikatos sektoriaus institucijose, Sveikatos apsaugos ministerijos parengtomis ir 

paskelbtomis rekomendacijomis dėl aplinkos valymo, rankų higienos bei dėl COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių organizuojant meno kolektyvų veiklą, Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl 

Užkrečiamųjų ligų židinių privalomojo aplinkos kenksmingumo pašalinimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 

4. Apraše vartojamos sąvokos: 

Asmenys, priklausantys rizikos grupėms – vyresni nei 60 m. amžiaus asmenys ir (arba) 

sergantys 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“. 

Sunkios lėtinės ligos, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu 

asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas: 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 gydymą. 

Kitos Apraše vartojamos sąvokos sutampa su teisės aktuose vartojamomis sąvokomis. 

 

 



II SKYRIUS 

BENDRA DARBO KULTŪROS CENTRE KARANTINO LAIKOTARPIU TVARKA 

 

5. Kultūros centre darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami taip, kad būtų užtikrintos 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytos būtinos 

visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis sąlygos, arba nuotoliniu būdu. 

6. Darbuotojai, priskiriami rizikos grupėms, turi teisę dirbti nuotoliniu būdu. Jei darbuotojas 

dėl savo darbo specifikos nuotoliniu būdu dirbti negali, jo darbas organizuojamas taip, kad būtų 

užtikrinamas kuo mažesnis kontaktas su kitais asmenimis. 

7. Darbuotojai privalo: 

7.1. nuolat stebėti savo ir kitų darbuotojų sveikatą; 

7.2. turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., 

karščiavimas (37,3° C ir daugiau), sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, vėmimas, viduriavimas ir 

pan.) nevykti į darbą ir apie tai telefonu arba elektroniniu paštu informuoti tiesioginį vadovą arba 

Kultūros centro direktorių; 

7.3. darbe pasireiškus ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų 

požymių (pvz., karščiavimas 37,3° C ir daugiau), sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, vėmimas, 

viduriavimas ir pan.), nedelsiant vykti namo, informavus apie tai tiesioginį vadovą arba Kultūros 

centro direktorių, konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos 

gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu 

7.4. sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai telefonu 

ar elektroniniu paštu informuoti tiesioginį vadovą arba Kultūros centro direktorių, taip pat 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; 

7.5. atvykę į Kultūros centro patalpas, prie įėjimo dezinfekuoti rankas; 

7.6. plauti rankas (ne rečiau kaip kas 2 val.) šiltu tekančiu vandeniu, naudojant skystą muilą, 

naudoti specialias rankų dezinfekavimo priemones; 

7.7. vengti liesti rankomis veidą, akis, nosį, bumą ir kt., laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo 

etiketo. 

8. Tarp darbo vietose sėdinčių darbuotojų turi būti ne mažesnis kaip 1 metro atstumas. 

9. Darbuotojai turi vengti fizinio kontakto, jei kontaktas yra būtinas, jo laikas turi būti ne 

ilgesnis kaip 15 min. 

10. Darbuotojų susirinkimai ir pasitarimai organizuojami nuotoliniu būdu. Jeigu 

susirinkimai, pasitarimai organizuojami vienoje patalpoje, darbuotojai privalo dėvėti nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). 

 

III SKYRIUS 

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ REPETICIJŲ ORGANIZAVIMAS 

 

11. Karantino laikotarpiu mėgėjų meno kolektyvų repeticijos organizuojamos pagal atskirą 

Kultūros centro direktoriaus patvirtintą grafiką, siekiant užtikrinti pakankamą laiko tarpą (ne 

trumpesnį kaip 30 min.) tarp repeticijų (pamainų), per kurį patalpa valoma ir vėdinama, ir sudaromos 

sąlygos, kad skirtingų kolektyvų (pamainų) nariai (atlikėjai) nekontaktuotų tarpusavyje. 

12. Mėgėjų meno kolektyvų vadovai privalo: 

12.1. pagal galimybes organizuoti repeticijas nuotoliniu būdu (jeigu tai įmanoma) arba 

mažomis grupėmis (iki 10 asmenų); 

12.2. jeigu nėra galimybės repeticijas organizuoti mažomis grupėmis, pagal galimybę 

organizuoti repeticijas pamainomis arba užtikrinti ne mažesnį kaip 10 kv. m plotą, tenkantį vienam 



atlikėjui, arba ne mažiau nei 2 metrų atstumą tarp atlikėjų. o jeigu pagal žanro pobūdį tarp atlikėjų 

būtinas tiesioginis kontaktas ar mažesnis nei 2 metrų atstumas, – trumpinti repeticijų laiką iki 30 min. 

12.3. riboti mėgėjų meno kolektyvų narių, priklausančių rizikos grupėms, skaičių 

repeticijose (ne daugiau kaip pusė repeticijose dalyvaujančių kolektyvo narių), rekomenduoti rizikos 

grupių asmenims nedalyvauti repeticijose arba riboti jų dalyvavimo repeticijose laiką iki 30 min.; 

12.4. reikalauti, kad repeticijose dalyvautų tik sveiki mėgėjų meno kolektyvų nariai, 

neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų 

ligų požymių (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, 

viduriavimas, vėmimas ir pan.); 

12.5. užtikrinti, kad mėgėjų meno kolektyvų nariai laikytųsi saugos reikalavimų repeticijų 

vietose. 

13. Pagal galimybes turi būti mažinamas repeticijų metu naudojamų rekvizitų skaičius. 

 

IV SKYRIUS 

KOLEKTYVINĖS SAUGOS PRIEMONĖS 

 

14. Kultūros centre lankytojai prioriteto tvarka aptarnaujami nuotoliniu būdu. Parduodant 

bilietus į renginius vienu metu aptarnaujamų lankytojų skaičius apribojamas, užtikrinant šias saugos 

priemones: 

14.1. vienu metu būtų aptarnaujamas vienas lankytojas; 

14.2. lankytojai turi laikytis saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito; 

14.3. darbuotojai, aptarnaujantys įstaigos lankytojus, ir lankytojai privalo dėvėti nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones); 

14.4. lankytojai skatinami už bilietus atsiskaityti ne grynaisiais pinigais. 

15. Prie įėjimų į kultūros centrą, repeticijų patalpas ir sanitarinius mazgus gerai matomoje 

vietoje pakabintos (padėtos) darbuotojų, atlikėjų ir lankytojų rankų dezinfekcijai skirtos priemonės, 

rankų plovimo ir (ar) dezinfekcijos vaizdinės rekomendacijos. 

16. Prie įėjimo į Kultūros centrą pateikiama informacija: 

16.1. kad Kultūros centre nerekomenduojama lankytis rizikos grupės asmenims; 

16.2. apie lankytojų asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, 

čiaudėjimo etiketas ir kt.). 

16.3. kad Kultūros centre aptarnaujami tik nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones 

(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) dėvintys lankytojai; 

16.4. kad Kultūros centre neaptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo 

takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

17. Šalia įėjimų į Kultūros centrą ir repeticijų patalpose turi būti sudaryta galimybė rankų 

dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės, rankų 

plovimo ir (ar) dezinfekcijos vaizdinės rekomendacijos). 

18. Darbuotojai valantys ir dezinfekuojantys patalpas (valytojai ir sargai) privalo: 

18.1. plauti rankas (ne rečiau kaip kas 2 val.) pradedant darbą, pabaigus valymo, 

dezinfekcijos darbus, šiltu tekančiu vandeniu, naudojant skystą muilą, naudoti specialias rankų 

dezinfekavimo priemones; 

18.2. naudojant vienkartines pirštines, užtikrinti, kad rankos būtų plaunamos prieš 

apsimaunant, keičiant ir nusiėmus pirštines; 

18.3. vienkartinių pirštinių nedezinfekuoti skysčiais ir nenaudoti pakartotinai jas nusiėmus. 

19. Esant galimybei patalpos vėdinamos ne rečiau kaip 1 kartą per valandą plačiai atidarius 

langus. 

20. Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai, kėdžių 

atramos ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. 



21. Patalpų valymas ir dezinfekcija atliekami vadovaujantis Rekomendacijomis 

dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (ne sveikatos 

priežiūros sektorius, įtarus ar patvirtinus COVID-19 atvejį) 

(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%20202003

27%2 0(1).pdf).  

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Už karantino sąlygų pažeidimą asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

23. Šis Aprašas galioja karantino laikotarpiu ir gali būti keičiamas bei papildomas, 

atsižvelgiant į norminių teisės aktų reikalavimus 

 

____________________ 

 


