
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL SPORTINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO

2020 m. rugsėjo      d.  Nr.
Šiauliai 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  –  Valstybės  lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. V-1968
„Dėl  aukšto  meistriškumo  sporto  varžybų  organizavimo  būtinų  sąlygų“,  atsižvelgdamas  į
Nacionalinio sveikatos centro paskelbtus algoritmus, kaip elgtis jei ugdymo įstaigos darbuotojas ar
mokinys susirgo COVID-19 liga:

1. N u r o d a u sportinio ugdymo įstaigų vadovams:
1.1.  Numatyti  įstaigoje  (sporto  bazėse)  patalpą,  kurioje  nepilnametis  sportininkas,

sportinio ugdymo proceso metu pasireiškus karščiavimui (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių
kvėpavimo  takų  ligų,  kitų  užkrečiamųjų  ligų  požymiams  (pvz.,  sloga,  kosulys,  pasunkėjęs
kvėpavimas  ir  pan.),  būtų  izoliuojamas  (užtikrinant,  kad  asmuo  būtų  atlikęs  rankų  higienos
procedūrą, jam turi būti paduota medicininė kaukė) kol atvyks tėvai (globėjai, rūpintojai). 

1.2. Numatyti atsakingą už COVID-19 ligos valdymą asmenį (toliau – Paskirtas asmuo),
jam nesant – jį pavaduojantį.

1.3. Jeigu COVID-19 liga patvirtinta sportinio ugdymo centro darbuotojui ar sportininkui,
Paskirtas asmuo, turi:

1.3.1.  Susiekti  su  sergančiu  asmeniu,  sužinoti  visą  reikiamą informaciją,  priminti  apie
būtinybę izoliuotis bei sudaryti sąlytį turėjusių asmenų sąrašą. 

1.3.2.  Informuoti  visus  asmenis  iš  sąrašo,  kad  jie  gali  izoliuotis  ir  kad  jiems  privalu
sulaukti  Nacionalinio  visuomenės  sveikatos  centro  (toliau  –  NVSC)  specialistų  skambučio.
Nesulaukus  skambučio  per  24  val.  nurodyti  šiems  asmenims  patiems  kreiptis  užpildant  sąlytį
turėjusių asmenų anketą adresu: https://nvsc.lrv.lt/salyti-turejusiu-asmenu-anketa arba skambinti (85
264 9676). 

2. N u r o d a u sportinio ugdymo įstaigų vadovams, jeigu COVID-19 liga patvirtinta
sportinio ugdymo centro darbuotojui ar sportininkui:

2.1.  Susisiekti  su  visais  įstaigos  darbuotojais,  įpareigoti  trenerius  susisiekti  su
sportininkais ir jų tėvais, nuotoliniu būdu, informuoti apie susidariusią situaciją bei apie tolimesnius
veiksmus. Informuoti juos, kad kilus klausimams kreiptųsi į Paskirtą asmenį.

2.2. Nurodyti atlikti dezinfekciją su autorizuotais biocidais pagal gamintojo instrukciją bei
vėdinimą  (ne  trumpiau  nei  15  min.  pilnai  atidarius  langus)  įstaigos  patalpose,  kuriose  lankėsi
sergantis asmuo. 

2.3. Pasitarti su NVSC specialistais dėl planuojamų masinių renginių ar yra būtinybė juos
atšaukti.

2.4. Leisti atnaujinti darbus tik tiems asmenims, kurių neizoliavo NVSC. Grįžti į ugdymo
įstaigą galima ne anksčiau nei bus įgyvendinti dezinfekcijos darbai.
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2.5. Leisti į darbą grįžti sirgusiam COVID-19 liga tik po to, kai šeimos gydytojas nustatys,
kad jis pasveiko.

3. N u r o d a u sportinio ugdymo įstaigų vadovams, jeigu įstaigoje sportininkui pakilo
temperatūra  ar  pasireiškė  ūmioms  žarnyno  infekcijoms  ir  kt.  užkrečiamoms  ligoms  būdingi
simptomai:

3.1. Nedelsiant izoliuoti sportininką tam skirtoje patalpoje (prieš tai turi būti atlikta rankų
higiena), įpareigojant Paskirtą asmenį paduoti sportininkui naują medicininę kaukę, būti kartu su
sportininku iki atvykstant tėvams (globėjams, rūpintojams) – jei tai reikalinga.

3.2. Izoliavus sportininką būtina jį nuraminti, pasiteirauti ar jo aplinkoje yra sergančiųjų
COVID-19 liga, ar keliavusiųjų užsienyje, informuoti apie susidariusią situaciją jo tėvus  (globėjus,
rūpintojus) ir pakviesti atvykti pasiimti sportininką ir nedelsiant vykti į izoliavimo vietą namuose ar
kitoje gyvenamojoje vietoje. Būtina priminti, kad atvykstantys tėvai (globėjai, rūpintojai) turi dėvėti
medicininę kaukę ir  dėl tolimesnių veiksmų konsultuotis  su šeimos gydytoju.  Informuoti,  kad į
izoliavimo vietą negalima vykti visuomeniniu transportu.

3.3. Nurodyti atlikti dezinfekciją su autorizuotais biocidais pagal gamintojo instrukciją bei
vėdinimą  (ne  trumpiau  nei  15  min.  pilnai  atidarius  langus)  įstaigos  patalpose,  kuriose  lankėsi
sergantis asmuo.

3.4.  Nurodyti  Paskirtam asmeniui  surinkti  informaciją  ar  pasireiškė  panašūs  požymiai
kitiems sportininkams, darbuotojams.

4. N u r o d a u sportinio ugdymo įstaigų vadovams, jeigu įstaigoje darbuotojui pakilo
temperatūra  ar  pasireiškė  ūmioms  žarnyno  infekcijoms  ir  kt.  užkrečiamoms  ligoms  būdingi
simptomai:

4.1. Įpareigoti Paskirtą asmenį paduoti darbuotojui naują medicininę kaukę (prieš tai turi
būti atlikta rankų higiena).

4.2.  Paprašyti  darbuotojo  nedelsiant  vykti  į  izoliavimo  vietą  namuose  ar  kitoje
gyvenamojoje vietoje. Informuoti, kad į izoliavimo vietą negalima vykti visuomeniniu transportu.

4.3. Nurodyti darbuotojui dėl tolimesnių veiksmų konsultuotis su šeimos gydytoju.
4.4. Nurodyti atlikti dezinfekciją su autorizuotais biocidais pagal gamintojo instrukciją bei

vėdinimą  (ne  trumpiau  nei  15  min.  pilnai  atidarius  langus)  įstaigos  patalpose,  kuriose  lankėsi
sergantis asmuo.

4.5.  Nurodyti  Paskirtam asmeniui  surinkti  informaciją  ar  pasireiškė  panašūs  požymiai
kitiems sportininkams, darbuotojams.

5. N u r o d a u sportinio ugdymo įstaigų vadovams informuoti darbuotojus, o trenerius
įpareigoti, kad jie pateiktų informaciją sportininkų tėvams, kaip būtina elgtis, jei jie ar jų vaikas
turėjo didelės rizikos sąlytį su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 liga:

5.1. Likti namuose ir laukti NVSC specialistų skambučio.
5.2. Telefonu informuoti sportinio ugdymo įstaigos vadovą arba atsakingus asmenis apie

jų ar jų vaikų didelės rizikos sąlytį su COVID-19 liga sergančiu asmeniu.
5.3.  NVSC  specialistai  susisieks  per  24  val.  nuo  informacijos  gavimo.  Nesulaukus

skambučio per 24 val. nurodyti šiems asmenims patiems kreiptis užpildant sąlytį turėjusių asmenų
anketą  adresu:  https://nvsc.lrv.lt/salyti-turejusiu-asmenu-anketa  arba  skambinti  (85  264  9676).
NVSC  specialistui  susiekus  būtina  pateikti  jam  visą  prašomą  informaciją  bei  vykdyti  jo
rekomendacijas.

5.4. Saviizoliacijos laikotarpį nustatys su tėvais susisiekęs NVSC specialistas.
5.5. Jei izoliavimo laikotarpiu pasireikštų bent vienas iš ūmios virusinės kvėpavimo takų

infekcijos požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), tėvams būtina kreiptis į
savo šeimos gydytoją arba į Karštąją koronaviruso liniją telefono numeriu 1808, informuoti apie
susirgimo aplinkybes (turėtą sąlytį su sergančiuoju) ir vykdyti medikų rekomendacijas.

6. N u r o d a u sportinio ugdymo įstaigų vadovams, jeigu sportinio ugdymo įstaigos
darbuotojas  bendravo  su  asmeniu,  kuriam  patvirtinta  COVID-19  liga,  užtikrinti  sąlygas



saviizoliacijai – sudaryti galimybę dirbti nuotoliniu būdu. Nesant galimybės dirbti nuotoliniu būdu,
informuoti  apie  asmens  prievolę  kreiptis  į  NVSC  ir  šeimos  gydytoją,  kad  būtų  galima  gauti
nedarbingumo  pažymėjimą.  Nurodyti  kreiptis  į  Paskirtą  asmenį.  Asmens,  turėjusio  sąlytį  su
sergančiu, saviizoliacijos laikotarpį nustato NVSC specialistas. Jei per 14 d. nuo paskutinės sąlyčio
su  sergančiuoju  asmeniu  dienos  darbuotojams  neatsiranda  užkrečiamosioms  ligoms  būdingų
simptomų, jie gali grįžti į įprastą darbo rėžimą.

7. Į p a r e i  g o j u sportinio ugdymo įstaigų vadovus nedelsiant informuoti  Žmonių
gerovės  ir  ugdymo  departamento  Sporto  skyrių  apie  atvejus  susijusius  su  COVID-19  ligos
(koronaviruso infekcijos) plitimu įstaigoje. 

Šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas
paduodant  skundą  Lietuvos  administracinių  ginčų  komisijos  Šiaulių  apygardos  skyriui  adresu:
Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo
rūmuose.

 
 Administracijos direktorius                                                                        Antanas Bartulis                 
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