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1. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – 

valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 14 d. 

sprendimu Nr. V-1166 “Dėl sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-973 „Dėl 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių aukšto meistriškumo sporto 

pratybų vietose“ pakeitimo“. 

2. Siekiant užtikrinti saugią aplinką tiek sportuojantiems asmenims, tiek personalui, treniruočių 

metu privaloma laikytis nustatytų koronaviruso infekcijos (COVID-19) plitimo prevencijos 

reikalavimų. 

3. Treniruotės vykdomos tik atvirose erdvėse (Irklavimo bazėje, Gervių g. 5 ir Kauno Žalgirio 

jachtklube, R. Kalantos 124), nevykdant pratybų sporto salėse ar uždarose patalpose.  

4. Sportininkai ir treneriai į treniruotes atvyksta apsirengę sportine apranga. Rekomenduojama 

atvykstant ir iki treniruotės pradžios viešose atvirose erdvėse dėvėti nosį ir burną dengiančias 

apsaugos priemones. 

5. Siekiant užtikrinti saugumą, visiems sportininkams, atvykusiems į treniruotę, matuojama 

temperatūra ir fiksuojama žurnale. Sportininkai, kuriems bus nustatytas karščiavimas (37,3ºC 

ir daugiau), o taip pat turintys kitų ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, 

kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas), nebus įleidžiami į treniruočių vietą, tėvai bus 

informuojami apie vaiko karščiavimą ar kitus ligos požymius.  

6. Sporto bazėje sudaryta galimybė tinkamai rankų higienai ir dezinfekcijai: specialus 

dezinfekcinis skystis padėtas prie įėjimo ar kitoje gerai matomoje ir visiems prieinamoje 

vietoje. Matomoje vietoje pateikiama informacija apie higienos laikymosi būtinybę: rankų 

higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kita.   

7. Vienoje trenerio vedamoje treniruotėje gali dalyvauti ne daugiau nei 10 sportininkų. 

Pasiruošimo treniruotei metu, vienam sportininkui turi būti numatytas ne mažesnis kaip 5 kv. 

m plotas ir išlaikomas ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp sportininkų, trenerių ir (ar) asmenų 

grupių. Ši nuostata netaikoma treniruotės ant vandens metu. 

8. Treneriai, aptarnaujantis personalas, kiti darbuotojai sporto veiklų ir pratybų metu tarpusavyje 

turi laikytis ne mažesnio nei 2 m atstumo. 

9. Užtikrinti, kad ugdymo paslaugos būtų organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos 

principo:  

9.1. sportininkai lankytų nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla būtų vykdoma taip, kad būtų 

išvengta skirtingas grupes lankančių sportininkų kontakto;  

9.2.  jeigu tą pačią dieną dirbama su keliomis grupėmis, pagal galimybes organizuoti 

sportininkų grupių pasikeitimą išlaikant saugų atstumą ir be tiesioginio kontakto; 



9.3. riboti skirtingose grupėse dirbančių trenerių kontaktą, jei to padaryti neįmanoma, riboti 

kontakto laiką išlaikant saugų atstumą (trumpiau nei 15 min. didesniu kaip 2 m. atstumu);  

9.4. treniruotės metu vengti tiesioginio fizinio kontakto tarp grupėje sportuojančių asmenų, 

vengti liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir laikytis asmens higienos reikalavimų; 

9.5. užtikrinti, kad treniruotėse ir pratybose  lankytųsi tik grupei priskirti mokyklos 

sportininkai, treneriai ar personalo darbuotojai. 

10. Privalu užtikrinti, kad įranga (pvz., gelbėjimo liemenės ir kt.) būtų priskirta konkrečiam 

asmeniui. Kitam asmeniui ji gali būti perduota tik po valymo ir dezinfekcijos. Panaudotas 

sportavimui skirtas inventorius valomas ir dezinfekuojamas po kiekvienos treniruotės, 

keičiantis sportininkų grupėms. Rekomenduoti pagal galimybes treniruočių ar pratybų metu 

naudotis asmenine specializuota apranga, įranga ir (ar) inventoriumi. 

11. Sportininkui sunegalavus įstaigoje, nedelsiant informuoti jo tėvus (globėjus). Jei sportininkui 

pasireiškė užkrečiamųjų ligų požymiai, jis izoliuojamas, kol jo tėvai (globėjai, rūpintojai) 

atvyks. Ugdytinių, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), tėvams (globėjams) 

turi būti rekomenduota konsultuotis Karštąja koronaviruso linija telefonu 1808 arba susisiekti 

su vaiko šeimos gydytoju dėl konsultacijos nuotoliniu būdu. Jeigu įstaigoje gauta informacija 

iš ugdytinio tėvų (globėjų) apie jų vaikui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), 

apie tai įstaiga turi informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos (toliau – NVSC) ir bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir 

jiems taikant 14 dienų izoliaciją.  
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