2020 m. lapkričio 4 d.

RUDENS KARANTINO REŽIMAS
2020 m. lapkričio 7 - 29 d.

Vyriausybė lapkričio 4 d. patikslino nutarimą „Dėl karantino Lietuvos Respublikos
teritorijoje paskelbimo“. Nustatant karantino režimą, be kitų rekomendacijų ir
apribojimų (pvz. sienos kirtimo), nustatyti tolesni įpareigojimai dėl darbo ir ūkinės
veiklos ribojimo bei sąlygų gauti paramą. Karantino režimas nustatytas nuo 2020 m.
lapkričio 7 d. iki 2020 m. lapkričio 29 d.

1.

Darbo forma

❖

Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių
valdomose įmonėse darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu
būdu arba daliniu nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai atitinkamas funkcijas
būtina atlikti darbo vietoje.

❖

Privačiam sektoriui rekomenduojama dirbti tokia pat darbo organizavimo forma
kaip ir viešajame sektoriuje, t.y. nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai atitinkamas
funkcijas būtina atlikti darbo vietoje.

2.

Prekyba ir paslaugos

❖

Parduotuvėse, prekybos centruose, turgavietėse ir kitose viešose prekybos vietose
ir teritorijose šalia jų turi būti užtikrinamas 10 m2 prekybos plotas vienam
lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo.

❖

Toks pats reikalavimas taikomas paslaugų teikimo vietoms.

3.

Apgyvendinimas, poilsis, pramogos

❖

Apgyvendinimo paslaugos teikiamos, tačiau vadovaujamasi asmens srautų
valdymo, saugaus atstumo laikymosi, sveikatos saugos, higienos ir kitomis
sąlygomis.

❖

Draudžiama sveikatinimo paslaugų centrų, teikiančių poilsio paslaugas, veikla.

❖

Draudžiamas kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas ir fizinis
lankytojų aptarnavimas (su keliomis išimtimis).

❖

Draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse viešose vietose organizuojami
komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės,
festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai
viešojoje vietoje iš anksto nustatytu laiku (su keliomis išimtimis).

❖

Draudžiama viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir
kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo
salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla, išskyrus atvejus, kai:
− maistas tiekiamas išsinešti;
− viešojo maitinimo paslaugos teikiamos įmonių, įstaigų ar organizacijų, kuriose
vykdomas pamaininis darbas, darbuotojams jų teritorijose ir (ar) patalpose.

4.

Švietimas

❖

Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi įprastai (laikantis
saugumo priemonių).

❖

Ugdymas mokyklose pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas
vykdomas nuotoliniu būdu arba derinant nuotolinį su kasdieniu būdu (išskyrus
specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse
ugdomus mokinius).

❖

Neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas (su
išimtimis).

5.
❖

Sveikatos priežiūra

Planinės sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos toliau. Ambulatorines
paslaugas teikiantis specialistas, įvertinęs paciento sveikatos būklę, priima
sprendimą dėl paslaugų teikimo būdo, labiausiai atitinkančio paciento interesus.
Kontaktiniu būdu teikiamos šios paslaugos:
− odontologijos paslaugos;
− nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros paslaugos;
− vaikų ir suaugusiųjų skiepijimo pagal Nacionalinę imunoprofilaktikos
programą paslaugos;
− vykdant ligų prevencijos programas;
− įsidarbinančių asmenų (darbo vietoje esant kenksmingų rizikos veiksnių),
profilaktinių sveikatos patikrinimų paslaugos.

❖

Stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugos organizuojamos klasteriniu –
teritoriniu principu ir laikantis Sveikatos apsaugos ministerijos ir Operacijų
vadovo nustatytų reikalavimų.

❖

Draudžiamas pacientų lankymas, išskyrus įstaigos vadovo ar kito jo įgalioto
asmens leidimu terminalinės būklės pacientų, pacientų iki 14 metų ir gimdyvių
lankymą.

❖

Draudžiamas gyventojų lankymas visose stacionariose socialinių paslaugų
įstaigose, šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose.

6.
❖

Parama ūkio subjektams

Parama ūkio subjektams tiesiogiai ir netiesiogiai nukentėjusiems dėl nurodytų
apribojimų gali būti teikiama Socialinės apsaugos ir darbo ministro bei
Ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo srityse, atsižvelgiant į šias sąlygas:
− ekonominės veiklos apyvarta per paskutinius 6 mėn. palyginus su atitinkamu
laikotarpiu 2019 m. pagal VMI teikiamus duomenis sumažėjo ne mažiau nei 30
procentų;
− ne mažiau nei 40 procentų ūkinės veiklos vykdytojų atitinkamoje ekonominėje
veikloje taip pat patyrė apyvartos sumažėjimą per paskutinius 6 mėn.
palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2019 m. pagal VMI duomenis.
❖

Tikslus sąrašas veiklų, atitinkančių nurodytas sąlygas, tvirtinamas bendru
ekonomikos ir inovacijų bei socialinės apsaugos ir darbo ministrų įsakymu
pagal VMI duomenis, suderinus su Finansų ministerija.

Esame pasiruošę Jums padėti:
Laura Ziferman

Vaidotas Puklevičius

Partnerė
Advokatė

Partneris
Advokatas

M +370 640 410 36

M +370 699 546 81

E laura.ziferman@walless.com

E vaidotas.puklevicius@walless.com

