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KINO CENTRO „GARSAS”  

KINO ŽIŪROVŲ SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS 
 

Kino centro „Garsas“ Kino žiūrovų saugaus elgesio taisyklės parengtos siekiant užtikrinti kino centro 

„Garsas“ kino žiūrovų ir lankytojų saugumą, vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro-

valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 30 d. sprendimu 

Nr. V-1727 „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios 

situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1473 „Dėl paslaugų 

teikimo, prekybos, veiklos laisvalaikio ir pramogų vietose vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo“ ir 

2020 m. rugpjūčio 19 d. sprendimu Nr. V-1874 „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos 

ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 15 d. 

sprendimo Nr. V-1462 „Dėl kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų“ 

pakeitimo“ . 

1. Kino žiūrovai eilėse prie bilietų kasų privalo laikytis saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo 

vienas nuo kito. 

2. Žiūrovai kino salėse privalo laikytis ne mažesnio kaip 2 m atstumo vienas nuo kito arba sėdėti kas 

antroje kėdėje, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus. 

Žiūrovai viso kino seanso metu privalo dėvi 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 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 (rekomenduojama 

dėvėti veido skydelį). 

3. Renginiuose negali dalyvauti asmenys, kuriems pasireiškia ūmios kvėpavimo takų infekcijų 

simptomai (sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas). Lankytojai, kuriems pasireiškia ūmių 

kvėpavimo takų ligų požymiai (sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas) į kino centrą 

„Garsas“ nebus įleidžiami. 

4. Kino žiūrovai, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų susirgimų požymiai 

(karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), nedelsiant turi palikti kino salę ir jiems 

rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos 

gydytoju konsultacijai. 

5. Tarp kino žiūrovo ir Kino centro „Garsas“ darbuotojo turi būti išlaikomas bent 2 metrų atstumas, 

išskyrus atvejus, kai tarp darbo vietų įrengtos ne žemesnės nei 140 cm aukščio pertvaros, atskiriančios 

tiek darbuotojus, tiek eilėje laukiančius žiūrovus ir kai darbuotojai dėvi nosį ir burną dengiančias 

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

6. Kino žiūrovams, vyresniems nei 6 metai, privaloma dėvėti veido kaukes. Lankytojai nedėvintys 

kaukių bus neaptarnaujami. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių, 

ar kitų priemonių) 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 (rekomenduojama dėvėti veido 

skydelį). 

7. Kino žiūrovams privaloma matuotis temperatūrą, laikytis rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo 

etiketo. 

9. Šios Taisyklės įsigalioja nuo 2020 m. spalio 26 d. 
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