
 

 

Atsižvelgiant į nepalankią epidemiologinę situaciją ir paskelbtą karantiną šalyje dėl COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos), siekdama užkirsti kelią viruso plitimui bei atsižvelgdama į Europos ligų 

prevencijos ir kontrolės centro, Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, Sveikatos apsaugos 

ministerija teikia rekomendacijas dėl teismų darbo organizavimo karantino metu.  

 

Darbo organizavimas: 

 

• Darbas turi būti organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu, išskyrus atvejus, kai funkcijas 

būtina atlikti darbo vietoje. Išimtys taikomos, kai gyventojai privalo atlikti savo pilietines pareigas 

ar įgyvendinant šias pareigas yra būtinybė užtikrinti procesines teises (pvz. susipažinti su bylos 

medžiaga) ir jų dalyvavimas teismo posėdžiuose yra būtinas.  

• Organizuojant teismų darbą bei teismo posėdžius, vadovautis Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. 

birželio 16 d. sprendimu Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir 

saviavldybių valdomų įmonių bei privataus sektoriaus darbo organizavimo būtinų sąlygų“. 

 

Jeigu darbas organizuojamas darbo vietoje: 

 

• Turi būti užtikrinama, kad darbo vietoje dirbtų darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo 

takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.): 

o darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., 

karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant būtų atskirti nuo kitų 

darbuotojų ir vyktų namo, jiems rekomenduoti konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 

1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai; 

o darbuotojui sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) arba 

įstaigos administracijai iš darbuotojo gavus informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą 

(koronaviruso infekciją), apie tai būtina informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą 

prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant 

sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją. 

• Turi būti valdomi darbuotojų srautai: 

o pagal galimybes skirtingiems darbuotojų srautams taikomas skirtingas darbo pradžios, 

pabaigos ir pietų pertraukos laikas; 

o pagal galimybes užtikrinama, kad skirtingų grupių asmenys neturėtų kontaktų bendro 

naudojimo patalpose (pvz. poilsio, valgymo, rūkymo vietose); 
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o posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai organizuojami nuotoliniu būdu. Jei posėdžiai, 

pasitarimai, susirinkimai organizuojami gyvai, jų metu dėvėti nosį ir burną dengiančias 

apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones); 

o jei darbuotojai vežami į ar iš darbo, transporto priemonėse neturi būti asmenų iš skirtingų 

grupių; 

o jei darbas susijęs su darbuotojų išvyka į kitus objektus, užtikrinti, kad objekte dalyvaujantys 

darbuotojai dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, 

respiratorius ar kitas priemones), laikytųsi ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo nuo kitų 

asmenų, vengtų tiesioginio fizinio kontakto su kitais asmenimis, laikytųsi asmens higienos 

reikalavimų. 

 

Darbuotojų ir lankytojų saugos reikalavimų užtikrinimas: 

 

• Darbo vietos ir darbo vietų aplinka turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų 

reikalavimus. 

• Įstaigoje negali dirbti darbuotojai, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus 

darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu arba gavus NVSC leidimą; 

• Įstaigos lankytojai aptarnaujami užtikrinant saugos priemones: 

o lankytojai aptarnaujami nuotoliniu būdu; 

o išskirtiniais atvejais, kai to neįmanoma padaryti nuotoliniu būdu ir lankytojai aptarnaujami 

darbo vietoje, apribojamas darbuotojų fizinis kontaktas su lankytojais, išlaikant ne mažesnį 

nei 2 metrų atstumą arba atskiriant darbo vietą nuo lankytojo pertvaromis; 

o užtikrinama, kad darbuotojai, aptarnaujantys įstaigos lankytojus, ir vyresni nei 6 metų 

amžiaus lankytojai dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, 

respiratorius ar kitas priemones). Jų leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, 

kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, 

respiratorių ar kitų priemonių) dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos 

būklei; 

o turi būti užtikrinama, kad darbuotojai bendro naudojimo patalpose ir darbo vietose 

(kabinetuose ar kt. patalpose), kuriose dirba daugiau nei po vieną darbuotoją, dėvėtų nosį ir 

burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). 

Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) 

leidžiama nedėvėti asmenims, kurie negali jų dėvėti pagal darbo pobūdį, ir neįgalumą 

turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos 

priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali 

pakenkti asmens sveikatos būklei. 

• Prie įėjimo į įstaigą turi būti pateikta informacija: 

o apie lankytojų asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo 

etiketas ir kt.); 

o kad įstaigoje neaptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų 

požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.); 

o apie būtinybę vyresniems nei 6 metų amžiaus lankytojams dėvėti nosį ir burną dengiančias 

apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). 

• Šalia įėjimų į įstaigą ir sanitarinį mazgą turi būti sudaryta galimybė rankų higienai ir (ar) 

dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje pakabintos darbuotojų ir lankytojų rankų dezinfekcijai skirtos 

priemonės, rankų plovimo ir (ar) dezinfekcijos vaizdinės rekomendacijos). 

• Darbo patalpos vėdinamos ne rečiau kaip 1 kartą per valandą.  

• Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, elektros jungikliai, kėdžių atramos ir kt.) valomi 

paviršiams valyti skirtu valikliu kaip galima dažniau, bet ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. 

• Kitas patalpų valymas ir dezinfekcijas atliekami vadovaujantis vadovaujantis Rekomendacijomis 

dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (kai galimas 

užteršimas SARS-CoV-2 virusu) (https://bit.ly/3mWbxzf). 

https://bit.ly/3mWbxzf
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Teismo posėdžių organizavimas: 

 

• Teismo posėdžius organizuoti tik išskirtinais atvejais, kai jų negalima nukelti vėlesniam laikui. 

Galimybė teismo posėdį organizuoti fiziškai įvertinama individualiai atsižvelgiant į kiekvienos 

bylos aplinkybes. 

• Jeigu teismo posėdis organizuojamas, jame turi dalyvauti tik asmenys, kurių dalyvavimas būtinas, 

kaip įmanoma labiau sumažinant posėdžio dalyvių skaičių. 

• Rekomenduojama tarp posėdžių daryti ilgesnes pertraukas, kurių metu būtų išvėdinamos patalpos. 

• Posėdyje negali dalyvauti ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių turintys ar izoliacijoje 

dėl patvirtintos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ar turėto sąlyčio esantys asmenys. 

• Tarp visų posėdžio dalyvių turi būti išlaikomas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas. 

• Visi posėdžio dalyviai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, 

respiratorius ar kitas priemones). Jų leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl 

savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar 

kitų priemonių) dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. 

• Šalia įėjimo į posėdžių salę turėtų būti sudaryta galimybė rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai (gerai 

matomoje vietoje pakabintos darbuotojų ir lankytojų rankų dezinfekcijai skirtos priemonės, rankų 

plovimo ir (ar) dezinfekcijos vaizdinės rekomendacijos). 


