
 

 

 

STOVYKLOS TAISYKLĖS IR PREVENCIJOS PRIEMONĖS DĖL COVID-19 LIGOS 

(KORONOVIRUSO INFEKCIJOS) 

 Siekiant užtikrinti vaikų ir mūsų visų saugumą, „Aktyvus stovyklavimas“ skelbia ir prašo, 

laikytis visų šių išvardintų taisyklių, stovyklos metu. Registruojantis, mūsų internetiniame 

tinklalapyje į Jūsų pasirinktą stovyklą, pažymite, kad esate susipažinę ir supažindinę savo atžalas su 

šiomis taisyklėmis. 

TAISYKLĖS 

1. Nerekomenduojame vaikui (-ams) dalyvauti „Aktyvaus stovyklavimo“ stovyklose, kai 

vaikas (-ai) serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių 

ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo 

pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 

m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios 

situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo 

patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-483); 

2. Būtina laikytis higienos reikalavimų ir kuo dažniau plautis rankas, čiaudėti ar kosėti tik 

prisidengus burną vidine alkūnės dalimi. 

3. Susibūrimo metu ar vykstant į parduotuvę, dėvėti apsaugines veido kaukes. Veido kaukės 

negalima numesti, pamesti ar kažkur užmiršti. Jei ji jau netinkama dėvėti, ją reikia išmesti į 

tam skirtą šiukšliadėžę stovyklavietėje. 

4. Griežtai draudžiama dalyvauti vaikams „Aktyvaus stovyklavimo“ stovyklose, kuriems 

pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų požymių (pvz., kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas). 

5. Informuojame, kad stovyklos metu, du kartus per dieną (ryte ir vakare) matuosime visų 

vaikų kūno temperatūrą. 

6. Griežtai draudžiama atvykti vaikams į „Aktyvaus stovyklavimo“ stovyklas, kuriems 

privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu. 

7. Rankų dezifekantą, rekomenduojame naudoti tik vyresniems vaikams. 

 

PREVENCIJOS PRIEMONĖS 

1. Nustačius, kad vaikui pasireiškė karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų ar kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir pan.) nedelsiant informuosime vaiko atstovą. Konsultuosimės su Nacionaliniu 

visuomenės sveikatos centru (NVSC).  

2. Stovyklos metu, vaikų maitinimo organizavimas vyksta atskiroje ir tik jiems skirtoje 

patalpoje, kuri nuolatos vėdinama ir atitinkamai valoma. Stovykloje, maitinimas švediško 

stalo principu, neorganizuojamas. 

3. Dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, 

kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu 

valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Patalpos nuolatos vėdinimo. Visas naudojamas 

inventorius, dezinfekuojamas. 

4. Užtikriname, kad stovyklų vadovų sveikata, nuolatos bus stebima ir dirbs tik neturintys 



ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., 

karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.): 

4.1. Bus matuojama stovyklos vadovų kūno temperatūrą kiekvieną dieną. Darbuotojams, 

kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), nedelsiant bus nušalinti nuo 

darbo. 

4.2. darbuotojus, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų 

užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas 

ir pan.), nedelsiant bus nušalinti nuo darbo, jiems bus rekomenduojama konsultuotis 

su NVSC ir susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai.  

4.3. Griežtai draudžiama stovyklų vadovams dirbti „Aktyvaus stovyklavimo“ stovyklose, 

kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu. 

 

Parengė: „Aktyvus stovyklavimas“ , redakcija: 2021m kovo 3d.  


