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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4
punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37
straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr.
1226 „Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.6 papunkčiu, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl
Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro
Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei siekdamas užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) plitimo prevenciją, n u s p r e n d ž i u:
1. Įpareigoti bibliotekų administracijas:
1.1.fizinį lankytojų aptarnavimą vykdyti tik išduodant ir priimant knygas ir kitus leidinius;
1.2. neteikti skaityklų (periodinių leidinių, kompiuterių, interneto ir kt.) paslaugų;
1.3. užtikrinti, kad lankytojai eilėse prie knygų ir kitų leidinių paėmimo / atidavimo vietų
laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 2 metrai atstumo vienas nuo kito;
1.4. perduodant knygas, kitus leidinius vengti tiesioginio ir artimo sąlyčio (pavyzdžiui,
knygos, kiti leidiniai turi būti paliekami ant stalo ir / ar lentynose);
1.5. skatinti knygų, kitų leidinių užsakymą iš anksto nuotoliniu būdu;
1.6. skatinti knygų, kitų leidinių grąžinimą bekontakčiu būdu;
1.7. užtikrinti, kad lankytojai dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido
kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną
(toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo
sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei
(rekomenduojama dėvėti veido skydelį);
1.8. sudaryti galimybę tinkamai lankytojų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai ir pateikti
informaciją apie higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.) laikymosi būtinybę;
1.9. nepriimti lankytojų, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių
(karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);
1.10. užtikrinti, kad dirbtų tik darbuotojai, neturintys viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių
(karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima;
1.11. užtikrinti, kad darbuotojai, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų susirgimų
požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant paliktų darbo vietą ir
jiems būtų rekomenduota susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai;
1.12. užtikrinti, kad nedirbtų darbuotojai, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu,
išskyrus dirbančius nuotoliniu būdu;
1.13. lankytojus aptarnaujantis personalas dėvėtų kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti
neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų
dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei;
1.14. aplinkos valymas ir dezinfekcija būtų atlikti vadovaujantis Rekomendacijomis
dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (kai galima
užteršimas SARS-CoV-2 virusu) https://bit.ly/3mWbxzf.
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