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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 

„Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.2.8
2
 papunkčiu ir Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 22 d. nutarimo Nr. 398 „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje 

paskelbimo“ pakeitimo“ 3.2.2.5 papunkčiu: 

1. P a v e d u  Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos vadovui nuo 2020 m. 

gegužės 4 d. ir Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžių muziejų vadovams nuo 2020 m. gegužės 11 

d. organizuoti tų bibliotekų filialų ir muziejų, kurie atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos 

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

balandžio 23 d. sprendime Nr. V-974 „Dėl archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymo būtinų sąlygų“ 

(toliau – sprendimas) nurodytas sąlygas, reikalavimus ir rekomendacijas dėl lankytojų aptarnavimo 

ir muziejų bei bibliotekų veiklos, darbą įstaigų patalpose, muziejų ir bibliotekų veiklas ir darbuotojų 

darbo apimtis plečiant ir didinant palaipsniui. 

2. Į p a r e i g o j u  Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžių muziejų ir bibliotekų vadovus: 

2.1. užtikrinti, kad šalia įstaigų įėjimų būtų skelbiama informacija apie asmens higienos 

laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.), apie tai, kad šiose įstaigose 

nerekomenduojama lankytis rizikos grupės asmenims, kurie nurodyti sprendimo 1.11 papunktyje, ir 

kad šalia įėjimų į patalpas, kuriose teikiamos muziejų ir bibliotekų paslaugos, būtų sudarytos 

galimybės dezinfekuoti rankas arba pasinaudoti vienkartinėmis pirštinėmis; 

2.2. užtikrinti, kad paslaugų teikimo vietose būtų sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų 

rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių būtų skysto muilo, 

rankšluosčius rekomenduojama naudoti vienkartinius); 

2.3. užtikrinti, kad patalpos ir jų aplinka, kuriose organizuojama bibliotekų ir muziejų 

veikla, būtų valomos ir dezinfekuojamos vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos 

priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (kai galimas užteršimas SARS-COV-2 

virusu); 

2.4. jeigu iš bibliotekos ar muziejaus darbuotojo gauta informacija apie jam nustatytą 

COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos 

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

sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją; 



 

2.5. drausti dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, 

išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu; 

2.6. laikytis kitų reikalavimų ir pagal galimybes rekomendacijų, nurodytų sprendime. 
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