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KINO CENTRO „GARSAS“  DARBUOTOJŲ  COVID-19 LIGOS 

(KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ 

DARBO VIETOSE DARBO SAUGOS TAISYKLĖS 
 

1. Taisyklės parengtos siekiant užtikrinti kino centro „Garsas“ darbuotojų saugumą vadovaujantis 

LR Sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 

2020 m. rugpjūčio 7 d. sprendimu Nr. V-1799 „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“, 2020 m. balandžio 26 d. rekomendacijomis „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) valdymo priemonių įmonių, įstaigų, organizacijų darbo vietose“.  

2. Draudžiama dirbti darbuotojams įstaigoje, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, 

išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu. 

3. Darbuotojai privalo laikytis griežtos rankų higienos: plauti rankas skystu muilu ir šiltu vandeniu, 

dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis, vengti liesti rankomis veidą, akis, 

nosį, burną ir kt., laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo. 

4. Kasdien prieš patenkant į patalpas, vertinti darbuotojų sveikatą, matuoti darbuotojų ir kino žiūrovų 

kūno temperatūrą. 

5. Darbuotojams draudžiama dirbti turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno 

infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.).  

6. Darbuotojams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų 

ligų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3° C) sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, 

vėmimas ir pan.), rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti 

su savo šeimos gydytoju konsultacijai. 

7. Darbuotojas, sužinojęs 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 informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems 

taikant 14 dienų izoliaciją.   

8. Patalpos vėdinamos ne rečiau kaip 1 kartą per valandą jungiant ventiliaciją arba plačiai atidarius 

langus, duris. Už darbo  vietų  patalpų vėdinimą atsakingas kiekvienas darbuotojas, už salių – 

administratoriai, kino operatoriai. 

9. Darbo vietose dažnai liečiami paviršiai (stalviršiai, durų rankenos, laiptinės turėklai, elektros 

jungikliai, kėdžių atramos ir kt.) valomi dezinfekcinėmis priemonėmis paviršiams ne rečiau kaip 2 

kartus per dieną. Darbo vietos valymą atlieka kiekvienas darbuotojas. 

10. Prie Kino centro „Garsas“ paradinio ir tarnybinio įėjimo pastatytos dezinfekcijos priemonės ir 

pateikiama vaizdinė rekomendacija ir informacija apie: 

10.1. lankytojų asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir 

kt.); 

10.2. kad įstaigoje neaptarnaujami lankytojai, nedėvintys kaukių, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo 

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

11. Už dezinfekcinio skysčio papildymą atsakingi administratoriai.  



12. Kino žiūrovų temperatūros matavimą atlieka administratoriai. Jei kino žiūrovui nustatoma 

aukštesnė nei 37.3 C0 kūno temperatūra, jis į salę neįleidžiamas ir grąžinami pinigai už bilietą į kino 

seansą. 

13. Už vaizdinės informacijos pateikimą prie įėjimų atsakingas rinkodaros specialistas. 

14. Administratoriai dezinfekuoja durų rankenas, laiptinės turėklus, elektros jungiklius, kėdžių 

atramas ir kitus paviršius atėję į darbą ir po kiekvieno kino seanso.  

15. Administratoriai ir kino operatoriai dezinfekuoja kino salės kėdes po  kiekvieno kino seanso. 

16. Pardavimų vadybininkai dezinfekuoja kasos paviršius, kortelių skaitytuvus, kitas darbo 

priemones po  kiekvieno kino seanso  arba pagal poreikį. 

17. Įstaigos lankytojai aptarnaujami užtikrinant saugos priemones – ribojamas darbuotojų fizinis 

kontaktas su lankytojais: išlaikomas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas, darbo vietos nuo lankytojo 

atskirtos pertvaromis ir darbuotojai dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, 

respiratorius ar kitas priemones).  

18. Posėdžių ir susirinkimų metu visi darbuotojai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 

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

19. Darbuotojai, aptarnaujantys Kino centro „Garsas“ žiūrovus ar lankytojus, kontakto metu privalo 

dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas apsaugos 

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). 

20. Pasibaigus  kino seansui  didžiojoje salėje žiūrovai išleidžiami TIK  pro šoninius išėjimus į lauką. 

21. Šios taisyklės įsigalioja nuo 2020 m. spalio 26 d. 
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