
KAUNO SPORTO MOKYKLA “GAJA” 

DĖL DARBO TVARKOS KARANTINO LAIKOTARPIU (NUO GEGUŽĖS 18 IKI 30 D.) 

2020 m. gegužės 15 d. 

Kaunas 

 

Vadovaujantis naujausiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir siekdami 

užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, nuo 2020 m. 

gegužės 18 d. nustatome šią darbo tvarką: 

1. VYKDANT SPORTINIO UGDYMO PROGRAMĄ (TRENIRUOTES), 

PRIVALOMA LAIKYTIS NUSTATYTŲ REIKALAVIMŲ:  

1.1. sportuoti leidžiama ne didesnėmis nei 10 asmenų grupėms, užtikrinant kiekvienam ne 

mažesnį kaip 5 kvadratinių metrų plotą, tenkantį vienam sportininkui ir išlaikant ne mažesnį nei 2 

metrų atstumą tarp jų. 

1.2. atstumo ir ploto reikalavimų laikomasi naudojantis ir persirengimo kambariais. 

Draudžiama naudotis dušais. Vadovautis principu “Įeik, treniruokis ir išeik”, į treniruotę atvykti su 

sportine apranga (sumažinti poreikį naudotis persirengimo kambariais); 

1.3. kiti asmenys (treneriai, personalo darbuotojai) sporto pratybų metu turi laikytis ne 

mažesniu nei 2 m atstumo tarpusavyje bei viešose uždarose erdvėse turi dėvėti veido kaukes ar 

apsauginius skydelius. 

1.4. tuo metu, kai nesportuoja, sportininkai turi dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones; 

1.5. fizinio aktyvumo pratybose maksimaliai laikytis grupių izoliacijos principo: 

sportininkai turi nuolat lankyti tą pačią grupę, grupės veikla vykdoma taip, kad būtų išvengta 

skirtingas grupes lankančių sportininkų kontakto tiek patalpose, tiek lauke;  

1.6. užtikrinti, kad nebūtų organizuojamos bendros veiklos kelioms sportininkų grupėms. Jei 

sporto salėje numatytos kelių trenerių treniruotės laikas, grafiką išdėstyti taip, kad veiklos 

nesidubliuotų ( treniruotė vyktų vieno trenerio, paskui kito; vienas treneris treniruotę gali vykdyti 

sporto salėje, kitas - lauke;) 

1.7. riboti skirtingose grupėse dirbančių kontaktą, jei to padaryti neįmanoma, riboti kontakto 

laiką išlaikant saugų atstumą (trumpiau nei 15 min didesniu kaip 2 m atstumu);  

1.8. Dvikovinėse sporto šakose leidžiamos tik treniruotės be kontakto /be kovų/: 

✓ kova su „šešėliu“, 

✓ technikos mokymas su maišais,  

✓ nekonktaktinių įgūdžių lavinimas. 

✓ bendras fizinis paruošimas 

1.9. rekomenduojama naudotis asmenine įranga ir sporto priemonėmis. Panaudotas 

sportavimui inventorius privalo būti valomas ir dezinfekuojamas; 

1.10. atvykusiems į treniruotę sportininkams treneris privalo pamatuoti jų temperatūrą, kurią 

fiksuoja žurnale. Sportininkai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 laipsnių ir daugiau), kurie turi 



ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar 

kitų požymių, negali būti priimami į treniruotę. Treneris apie tai turi informuoti tėvus. 

1.11. treniruotės metu sporto bazėje leidžiama būti tik mokykloje tarifikuotiems 

sportininkams bei treneriams; 

1.12. rekomenduoti sportininkams (kai nesportuoja) ir personalo darbuotojams viešose 

erdvėse dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes ar kitas priemones). 

2. PATALPŲ PARUOŠIMAS: 

2.1. prie įėjimo į patalpas, kuriose vykdomos treniruotės, turi būti pateikta informaciją apie 

asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo etiketą ir kt.); 

2.2. užtikrinti, kad įėjus į patalpas būtų galimybės rankų dezinfekcijai; 

2.3. užtikrinti tinkamas sąlygas trenerių ir sportininkų higienai (šiltas ir šaltas vanduo, prie 

praustuvių patiekiama skysto muilo); 

2.4. po kiekvienos grupės treniruotės panaudojimo patalpos turi būti išvėdinamos, dažnai 

liečiamo paviršiai turi būti nuvalomi; pertrauka tarp treniruočių ne mažiau 15 min, kad nesusidarytų 

grūstis keičiantis skirtingoms sportininkų grupėms; 

3. REIKALAVIMAI TRENERIAMS IR KITIEMS DARBUOTOJAMS: 

3.1. įstaigoje gali dirbti tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo ligų takų ir 

kitų užkrečiamų ligų požymių. 

3.2. tiesiogiai su sportininkais nerekomenduojama dirbti darbuotojams, priklausantiems 

rizikos grupei; jie gali teikti paslaugas nuotoliniu būdų, pasinaudoti teise į kasmetines atostogas ar 

rinktis prastovą; 

3.3. draudžiama dirbti darbuotojams, esantiems saviizoliacijoje, išskyrus dirbančius 

nuotoliniu būdu; 

3.4. rekomenduojama, kad būtų matuojama visų personalo darbuotojų kūno temperatūra 

iškart atvykus į sporto veiklų ir pratybų vietas.  

3.5. darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų 

užkrečiamųjų ligų požymiai (kosulys, sloga, pasunkėjęs kvėpavimas ir kt.), nedelsiant turi būti 

nušalinti nuo darbo, jiems rekomenduoti konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba 

susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu; 

3.6. gavus informaciją apie personalo darbuotojui ar sportininkui nustatytą COVID-19 ligą, 

apie tai nedelsiant  informuoti mokyklos administraciją. 

 

 

Reikalavimai parengti vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremalios situacijos vadovo nurodymais (sprendimas 2020 m. gegužės 14 d. Nr. V-1166 ) 

 


