DĖL ASMENINIŲ ŠVENČIŲ ORGANIZAVIMO KARANTINO METU
2020-05-11
Sveikatos apsaugos ministerija, atsižvelgdama į nepalankią COVID-19 ligos (koronaviruso
2020-03infekcijos) epideminę situaciją, nuo 2020 m. kovo 16 d. 00.00 val. šalyje paskelbtą karantino režimą
bei
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos
Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuostatas teikia rekomendacijas dėl asmeninių švenčių (krikštynų,
vestuvių, jubiliejų ir pan.) organizavimo ne viešose vietose karantino metu:
• Esant galimybei, rekomenduojama šventes nukelti;
• Jei šventė organizuojama, apriboti dalyvių skaičių, dalyvaujant artimiausiems asmenims;
• Asmenys, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu šventėje dalyvauti negali;
• Nerekomenduojama dalyvauti asmenims priklausantiems rizikos grupėms: vyresnio nei 60 m.
amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl
kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo
pažymėjimas, sąraše: žmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota
ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai); cukrinis diabetas; širdies
ir kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumu 2-4 laipsnio; lėtinės kvėpavimo organų ligos
su kvėpavimo nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; būklė po
autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos; ligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ar
selektyvia chemoterapijas ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos
nepraėjo 2 metai; ligos, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija atitinkančia metilprednizolono
10 mg/kg per dieną ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai; įgimtas
imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas. Jeigu rizikos
grupės asmenys dalyvauja šventėje, reikomenduojama atidžiai laikytis saugaus atstumo (ne mažiau
nei 2 metrų) nuo kitų asmenų.
• Šventėje negali dalyvauti asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų
užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);
• Šventės dalyviai turi laikytis šių rekomendacijų:
o kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į
sulenktos alkūnės vidinę pusę),
o asmens higienos (išlaikyti saugų atstumą nuo kitų asmenų, nedalyvauti šventėje, jei
pasireiškia ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomai ir pan.)
o rankų higienos (plauti rankas su šiltu vandeniu ir muilu, jei nėra galimybės nusiplauti rankų,
– naudoti rankų antiseptikus (dezinfekavimo priemones)).

