VIESOSIOS ISTAIGOS,,SPORTAS IR POILSIS"
DIREKTORE

ISAKYMAS
DEL VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS COVID-l9 EPIDEMIJOS METU
2020 m. rugsejo 29 d. Nr. V-29

-

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
valstybes lygio
etstremaliosios situacijos valstybes operacijq vadovo 2020 m. birielio 16 d. sprendimo Nr. Y-1475
,,Del neformaliojo vaikq Svietimo organizavimo butinq s4lygr+" 2020 m. rugsejo 22 d. sprendimo
Nr. V-2088 ,,Del Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybes lygio
ekstremaliosios situacijos valstybes operacijq vadovo 2020 m. birZelio 16 d. sprendimo Nr. V-I415
,,Del neformaliojo vaikq Svietimo organizavimo butinq s4lygq" pakeitimo" redakcija,
nu statau toki4 naudojimosi vieSosios istaigos ,,Sportas ir poilsis" paslaugomis tvark4:
{ futbolo treniruotes ieinama per centrini iejim4, po treniruotes iSeinama pro Sonini i5ejim4
(ties pirmu ketvirdiu).
{ kitq sporto Sakq treniruotes patenkama per centrini iejim4, po treniruotes i5einama per
rytiniiSejim4
1. Treneriai privalo:
1.1. uZtikrinti savo treniruojamq vaikq temperatrlros matavim4 ieinant i pastat4. Nustadius,
kad vaikui pasireiSke [miq virsutiniq kvepavimo takq infekcijq poZymiai (pvz., kar5diavimas
(37,3 "C ir daugiau), kosulys, pasunkejgs kvepavimas ir pan.), vaikas nedelsiant turi bflti atskirtas
nuo kitq vaikq, o apie vaiko sveikatos bUklg informuoti jo tevai (globejai, r[pintojai). Vaiko tevams
(globejams, r[pintojams) atvykus pasiimti vaiko rekomenduoti kreiptis konsultacijai ! vaiko Seimos
gydytojq del tolimesniq veiksmq;
1.2. sudaryti kiekvienos treniruotes dalyviq ir stebetojq s4raSE, ir ji saugoti 14 kalendorinirtr
dienq, prireikus juos pateikti kontroliuojandioms valstybes institucijoms;
1.3. pateikti vie5osios istaigos ,,Sportas ir poilsis" budindiam administratoriui konkredios
treniruotes tikslq dalyviq ir stebetojq skaidiq, patvirtint4 savo para5u iki treniruotei prasidedant.
I aikSte ieinama tik tada, kai prie5 juos manieZo ketvirtyje sportavusi grupe b[na palikusi
manieL1.
1.4. sudaryti s4lygas dezinfekuoti rankas, treniruotds metu.
1.5. uZtikrinti, kad jo treniruojami moksleiviai, ne treniruotes metu patalpose devetq nosi

ir

burn4 dengiandi4 veido kaukg;
1.6. UZtikrinti kad treniruotes bftq vykdomos laikantis grupiq izoliacijos principu, turi bilti
i5vengtas skirtingq grupiq vaikq kontaktas, iSskyrus vykdomus aukStojo meistri5kumo renginius.
2. VieSosios istaigos ,,Sportas ir poilsis" darbuotojai privalo:
2.1. pastebejg, kad nesilaikoma I punkto taisykliq,
Ii treniruotg ir i5praSyti taisykliq
paZeidejus i5 pastato;
2.2. pasirnpinti, kad vie5ose erdvdse bltq sudarytos s4lygos rankq higienai;
2.3. stebeti savo sveikat4, kasdien matuotis temperatlr4.
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