Dėl 10 kv. m. reikalavimo paslaugos teikimo vietos patalpų plotui:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos
Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 207) 3.2.81 papunktyje numatyta, kad
leidžiama teikti paslaugų teikimo vietose, išskyrus šio nutarimo kituose papunkčiuose nustatytus
paslaugų teikimo draudimus, paslaugas, jeigu paslaugų teikimo vietose ribojamas paslaugų gavėjų
ir kitų lankytojų srautas – užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m paslaugos teikimo vietos patalpų
plotas, tenkantis vienam paslaugos gavėjui arba kitam lankytojui, arba vienu metu paslaugos
teikiamos ne daugiau kaip vienam paslaugos gavėjui.
Paminėtina, kad nustatant Lietuvos Respublikos nutarimu reikalavimus visada vadovaujamasi
tarptautine praktika. Pavyzdžiui, PSO kaip prevencinę socialinės distancijos priemonę darbo
vietoms nurodo asmenų tankumo patalpoje mažinimą, numatant ne mažiau kaip 10 kv. m. 1
(vienam) asmeniui.
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Nutarimo nuostatas, reikalavimas dėl 10 kv. m. ploto yra
taikomas siekiant riboti paslaugų gavėjų ir kitų lankytojų srautus, o ne atstumus tarp paslaugų
gavėjų ir kitų lankytojų. Taip pat pažymime, kad šis reikalavimas taikomas paslaugos teikimo
vietos patalpų plotui, t. y. patalpos plotui, kurioje teikiamos paslaugos, neįskaičiuojant bendro
naudojimo patalpų (pvz. sandėlių, personalo patalpų, virtuvių ir pan.).
Pvz. Jei paslaugos teikimo vietos patalpos (pvz. restorano salė, kurioje aptarnaujami lankytojai)
plotas 200 kv. m., vienu metu šioje patalpoje gali būti iki 20 lankytojų.
Atkreipiame dėmesį, kad šis reikalavimas taikomas tik paslaugų gavėjų ir kitų lankytojų srautui
reguliuoti, t. y. neįskaičiuojant paslaugos teikimo vietos patalpoje esančių darbuotojų.
Dėl 2 metrų atstumo laikymosi:
Ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas yra taikomas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių.
Atkreipiame dėmesį, kad PSO ir ECDC saugus atstumas apibrėžiamas, kai užtikrinamas ne
mažesnis kaip 2 metrų atstumas tarp asmenų ir kai kontakto trukmė ne ilgesnė kaip 15 min., t.y.
net 2 metrų atstumas tampa nesaugiu, jei ilgėja kontakto trukmė.
Kavinių / restoranų uždarose patalpose numatyti saugaus ploto reikalavimus yra būtina, kadangi
šiose įstaigose asmenys valgant ir geriant nedėvi nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių,
bendrauja ilgą laiką (ilgiau nei 15 min.), prie vieno staliuko gali sėdėti po kelis asmenis (iki 5
asmenų arba daugiau, jei sėdi vienos šeimos nariai), tarp kurių nėra reikalavimo atstumui.
Socialinė distancija ir asmens higiena yra pagrindinės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
prevencijos priemonės. Neribojant srautų ir ribojant tik atstumus kavinės ir restoranai gali tapti
susibūrimų vieta, kas vertinant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) riziką sudaro galimybes
ligai lengvai plisti.
Pvz. 200 kv. m. restorano salėje tie patys aukščiau nurodyti 20 pavieniai lankytojai turi sėdėti prie
atskirų staliukų taip, kad jie vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 2 metrų atstumu.
Dėl 5 asmenų grupės:
Taip pat prie vieno stalo gali sėdėti ne didesnėmis nei 5 asmenų grupė grupėmis, išskyrus grupes,
kurias sudaro artimieji giminaičiai, įtėviai, įvaikiai, globėjai ir rūpintojai.

Tokiu atveju 2 metrų atstumas taikomas tarp asmenų grupių, bet ne tarp tų 5 asmenų, sėdinčių prie
vieno staliuko. Pažymėtina, kad 5 asmenų grupės reikalavimas netaikomas artimiesiems
giminaičiams, įtėviams, įvaikiams, globėjams ir rūpintojams.
Dėl darbo laiko:
Pažymėtina, kad viešojo maitinimo įstaigų darbo laikas nustatytas Lietuvos Respublikos Nutarimo
nuostatose, kurios įsigalios nuo 2020 m. gegužės 18 d. Taip pat pažymėtina, kad darbo laiko
ribojimas netaikomas, kai maistas tiekiamas išsinešti arba pristatomas fiziniams ir juridiniams
asmenims kitais būdais bei kai viešasis maitinimas organizuojamas atvirose erdvėse.
Paminėtina, kad švelninant karantino sąlygas, visoms naujoms paslaugoms ir prekybos teikimo
arba veiklos vykdymo vietoms taikomi vienodi reikalavimai, kurie atsižvelgiant į epidemiologinę
situaciją palaipsniui leidžia atnaujinti veiklą ar paslaugų teikimą. Keičiantis epidemiologinei
situacijai karantino režimas, nustatytas Lietuvos Respublikos Nutarimu, yra nuolat peržiūrimas.

