2020 m. gruodžio 13 d.

ŽIEMOS KARANTINO REŽIMAS
2020 m. gruodžio 16 d. – 2021 m. sausio 31 d.

Vyriausybė gruodžio 13 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, judėjimo savivaldybės teritorijose ir tarp jų. Karantino režimas
nustatytas nuo 2020 m. gruodžio 16 d. – 2021 m. sausio 31 d.

1.
❖

Judėjimas šalies viduje

Draudžiama judėti gyvenamosios vietos savivaldybės teritorijoje ar už jos ribų dėl
nebūtinų priežasčių, išskyrus atvejus, kai gyvenamoji vieta paliekama dėl darbo
priežasčių ar dėl būtinos medicinos pagalbos.

2.

Prekyba ir paslaugos

❖

Draudžiama parduotuvių, prekybos ir pramogų bei kitų viešųjų prekybos vietų
veikla, išskyrus atvejus, kai prekybvietėse prekiaujama maisto, veterinarijos,
vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių prekėmis.

❖

Draudžiama teikti kontaktinio pobūdžio paslaugas, išskyrus:
− paslaugas, susijusias su neatidedama sveikatos priežiūra (odontologijos
paslaugos, nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros paslaugos,
vaikų ir suaugusiųjų skiepijimo paslaugos);
− įsidarbinančių asmenų profilaktinių sveikatos patikrinimų paslaugas.

❖

Veiklos apribojimai netaikomi internetinei prekybai ir kai prekės pristatomos
fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose.

❖

Parduotuvėse ir paslaugų teikimo vietose, kurių veikla neapribota, turi būti
užtikrinamas 10 m2 prekybos ar paslaugos teikimo vietos plotas vienam
lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo.

3.

Apgyvendinimas, poilsis, pramogos

❖

Draudžiama teikti apgyvendinimo paslaugas, išskyrus atvejus, kai šių paslaugų
tikslas yra asmens izoliacija.

❖

Draudžiama teikti laisvalaikio, sporto įrenginių eksploatavimo, sporto klubų ir
kitas paslaugas, išskyrus aukšto meistriškumo sporto pratybas užtikrinant
Operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo ir kitų apsaugos priemonių
laikymąsi.

4.

Švietimas

❖

Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi nuotoliniu būdu,
išskyrus atvejus, kai , išskyrus atvejus, kai tėvai neturi galimybių dirbti nuotoliu
būdu, tokiu atveju Savivaldybių administracijos turi užtikrinti šių vaikų ugdymą
laikantis Operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo ir kitų apsaugos
priemonių.

❖

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