
 

 

 

 

 

 

 

ATVIROS TENISO AIKŠTELĖS IR KREPŠINIO SALIŲ BENDROJI DARBO TVARKA 

LAISVALAIKIO IR SPORTO UŽSIĖMIMŲ METU KARANTINO LAIKOTARPIU 

 

1. Budinčioms administratorėms užsiėmimų metu riboti lankytojų srautus, atsižvelgiant į 

paslaugos teikimo vietos užimtumą ir užtikrinti, kad užsiėmimų vietose lankytųsi tik personalo 

darbuotojai, lankytojai ir auklėtiniai. 

2. Paslaugų teikimo vietoje dirbti neturint viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno 

infekcijų ir kt. susirgimų požymių (pvz. karščiavimas (37.3 C ir daugiau), sloga, kosulys, čiaudulys, 

pasunkęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.) ir darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima. 

3. Turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų 

požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, 

vėmimas ir pan.), į darbą nevykti. 

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

priemones dėvintys lankytojai ir auklėtiniai. Pradėjus užsiėmimus uždarose sportavimo vietose 

sportuojantiems lankytojams ir auklėtiniams kaukės nėra privalomos. 

5. Budinčioms administratorėms kontroliuoti, kad teniso aikštėje būtų nedaugiau nei 5 

asmenų grupės, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus. 

6. Budinčioms administratorėms įvertinti ir nerekomenduoti 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. 

7. Budinčioms administratorėms informuoti lankytojus ir rekomenduoti atsiskaityti ne 

grynaisiais pinigais, o bankiniu pavedimu. Lankytojai turi teisę keisti rezervacijos datą ir laiką, tačiau 

ne vėliau kaip likus 3 valandoms iki rezervacijos pradžios.  

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

higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.). 

9. Darbuotojai privalo laikytis griežtos rankų higienos: ne rečiau kaip kas 2 val. plautis rankas 

skystu muilu ir šiltu tekančiu vandeniu, dezinfekuotų jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis 

priemonėmis, vengtų liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytųsi kosėjimo ir čiaudėjimo 

etiketo. 

10. Aptarnaujant lankytojus bei auklėtinius, apsauginės veido kaukės, respiratoriai arba kitos 

nosį ir burną dengiančiomis apsaugos priemonės yra privalomos. Treneriams sporto užsiėmimų metu 

priemonės yra rekomenduojamos.  

11. Darbuotojai, lankytojai ir auklėtiniai paslaugos suteikimo vietoje gali lankytis tik 

pasimatavus temperatūrą. Darbuotojų ir lankytojų temperatūra įrašoma į registracijos žurnalą. 

Temperatūrą matuoja ir duomenis registruoja budinti administratorė nuotoliniu temperatūros 

matuokliu. 
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12. Budinčioms administratorėms užtikrinti, kad įstaigoje nesilankytų lankytojai su 37,3 C ir 

aukštesne temperatūra ar turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, kosulys, 

čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir kt.). Jiems rekomenduoti konsultuotis Karštąja koronaviruso 

linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu. 

13. Treneriams užtikrinti, kad ne akademijai priklausančiose krepšinio salėse, kurioje vykdomi 

sporto užsiėmimai, nesilankytų auklėtiniai su 37,3 C ir aukštesne temperatūra ar turintys ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir kt.). 

Užfiksavus atvejus, nedelsiant informuoti tėvus ir rekomenduoti konsultuotis Karštąja koronaviruso 

linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu. 

14. Dažnai liečiami paviršiai bendro naudojimo patalpose turi būti valomi ir dezinfekuojami. 

Valymą organizuoja valytojos, o darbo prietaisus administratorės mūvint apsaugines pirštines ir 

kaukes. 

15. Įranga, kurią naudoja darbuotojai, turi būti perduodama po valymo ir (ar) dezinfekavimo. 

16. Atsakingiems darbuotojams užtikrinti, kad sporto inventorius, kurį naudoja auklėtiniai 

sporto užsiėmimų metu, prieš kiekvienos dienos sporto užsiėmimus būtų nuvalomas ir dezinfekuotas. 

17. Treneriams užtikrinti, kad sporto užsiėmimų metu naudojami kamuoliai būtų 

dezinfekuojami prieš ir po užsiėmimų. 

18. Teniso aikštyno lankytojai turi naudoti tik individualias asmenines sporto priemones ir 

sporto drabužius.  

19. Lankytojų ir auklėtinių lankymasis persirengimo kambariuose nerekomenduojamas. 
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