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ATVIRŲ IR UŽDARŲ TENISO KORTŲ BENDROJI TVARKA 

KARANTINO LAIKOTARPIU TRENERIAMS IR LANKYTOJAMS 
 

1. Lankytojai ir darbuotojai privalo laikytis ne mažesnio nei 2 m atstumo tarp asmenų ir (ar)  

asmenų grupių. 

2. Vienoje aikštėje gali būti ne daugiau nei 4 asmenų grupės, išskyrus artimuosius 

giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus. 

3. Į paslaugos teikimo vietą įleidžiami tik apsaugines kaukes arba apsaugines veido 

priemones dėvintys lankytojai. 

4. Nerekomenduojama lankytis rizikos grupės asmenims (vyresnio nei 60 m. amžiaus 

asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl 

kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas 

nedarbingumo pažymėjimas. 

5. Rekomenduojame atsiskaityti ne grynaisiais pinigais, o pavedimu. Lankytojai turi teisę 

keisti rezervacijos datą ir laiką, tačiau ne vėliau kaip likus 3 valandoms iki rezervacijos 

pradžios. Atlikus pavedimą ir neatvykus rezervacijos laiku - mokestis negrąžinamas.  

6. Laikytis tinkamos rankų higienos ir (ar) dezinfekcijos. Laikytis asmens higienos (rankų 

higiena, kosėjimo, čiaudėjimo atiketas ir kt.). 

7. Asmenys paslaugos suteikimo vietoje gali lankytis tik pasimatavus temperatūrą ir ją 

įrašius į registracijos žurnalą. Temperatūros matavimas privalomas pas budinčią 

administratorę prieš įeinant į vidaus ir lauko teniso aikštynus. 

8. Asmenys su 37,3 C ir aukštesne temperatūra nebus įleidžiami. Jiems bus rekomenduota 

konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos 

gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu. 

9. Lankytojai, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių, pvz., karščiavimas, 

sloga, kosulys, čiaudulys, pasukėjęs kvėpavimas, nebus įleidžiami. 

10. Lankytojai su darbuotojais privalo nekontaktuoti ir laikytis saugaus 2 m atstumo, 

trumpiau nei 15 min. 



11. Lankytojai turi naudoti tik individualias asmenines sporto priemones ir sporto drabužius.  

12. Lankytojų lankymasis dušuose bei tualetuose nerekomenduojamas. 

13. Treniruotėse dalyvauti gali aukšto meistriškumo sportininkai be apribojimų.  

14. Fizinio aktyvumo grupių sportininkai treniruotėse dalyvauti gali ne didesnėmis nei 10 

asmenų grupėmis, laikantis ne mažesnio nei 2 m atstumo tarp asmenų ir (ar) asmenų 

grupių. Sportuojant kaukės devėjimas  neprivalomas. 

15. Kiti asmenys esantys sportavimo vietoje (treneriai, aptarnaujantis personalas, medicinos 

darbuotojai, kiti sportavimo vietose esantys darbuotojai), privalo dėvėti nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius) ir apsauginius akinius ar 

apsauginius veido skydelius, bei tarp asmenų būtų išlaikytas ne mažesnis nei 2 m 

atstumas. 

16.  Kiti 13, 14 p. nenurodyti asmenys į sportavimo vietas nebus įleidžiami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


