DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ
FILMUOJANT
2020-05-18
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“ (toliau – Nutarimas Nr. 207) nuostatas, teikia rekomendacijas
filmavimo komandos nariams ir subrangovams dėl darbo organizavimo karantino metu:
1. Užtikrinti, kad filmavimo metu dirbtų asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų
infekcijų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.):
1.1. rekomenduojama matuoti visų filmavime dalyvaujančių asmenų kūno temperatūrą tik atvykus
į filmavimą. Aktorius, filmavimo grupės darbuotojus, kitus asmenis, kuriems pasireiškia karščiavimas
(37,3 °C ir daugiau), nedelsiant nušalinti nuo darbo;
1.2. nuolat stebėti savo ir kitų žmonių, esančių filmavimo aikštelėje, sveikatą;
1.3. informuoti visus filmavime dalyvaujančius asmenis, kad turint ūmių viršutinių kvėpavimo
takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas (37,3° C ir daugiau), sloga, kosulys,
pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) į filmavimą vykti draudžiama;
1.4. filmavimo metu pasireiškus ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų
ligų požymių (pvz., karščiavimas 37,3° C ir daugiau), sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.),
nedelsiant nušalinti darbuotoją nuo darbo, pasiūlyti darbuotojui konsultuotis Karštąja koronaviruso linija
tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu;
1.5. aktoriui, filmavimo grupės nariui, masinių scenų atlikėjus ar kitam filmavime dalyvaujančiam
asmeniui sužinojus 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.
2. Asmenys, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu filmavime dalyvauti negali.
3. Neleisti dalyvauti filmavime pašaliniams asmenims.
4. Laikytis saugaus atstumo reikalavimų:
4.1. riboti fizinį kontaktą tarp visų filmavimo aikštelėje esančių asmenų, išlaikant ne mažesnį nei 2
metrų atstumą. Jei kontaktas yra būtinas, apriboti kontakto laiką;
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4.2. riboti fizinį kontaktą tarp visų filmavimo aikštelėje esančių asmenų poilsio, valgymo
pertraukų metu išlaikant ne mažesnį nei 2 metrų atstumą arba apriboti kontakto laiką ne ilgiau kaip 15
min.
5. Filmavime dalyvaujantiems asmenims naudoti asmenines apsaugos priemones:
5.1. jei filmavimas vyksta atvirose erdvėse (turgavietėse ir kitose viešosiose prekybos vietose) ir
viešose uždarose erdvėse, išskyrus Nutarime Nr. 207 numatytas išimtis, vyresni nei 6 metų asmenys turi
dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
5.2. kitose viešose atvirose erdvėse rekomenduojama vyresniems nei 6 metų asmenims dėvėti nosį
ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
5.3. nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės (veido kaukės, respiratoriai ar kitos priemones)
nenaudojamos, jei dėl darbo specifikos asmuo negali jų dėvėti, pvz. aktoriai, masinių scenų dalyviai,
filmavimo scenų metu;
5.4. panaudotas nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones surinkti į atskirą plastikinį maišą ir
išmesti į buitinių atliekų konteinerį.
6. Sudaryti galimybę tinkamai visų esančių filmavimo aikštelėje asmenų rankų higienai ir (ar)
dezinfekcijai – prie įėjimo į filmavimo aikštelę ir sanitarinį mazgą, filmavimo aikštelėje, prie maitinimuisi
skirtos vietos gerai matomoje vietoje pakabinti rankų dezinfekcijai skirtą priemonę, rankų plovimo ir (ar)
dezinfekcijos vaizdines rekomendacijas.
7. Sudaryti sąlygas ir užtikrinti, kad visi filmavimo aikštelėje esantys asmenys laikytųsi griežtos
rankų higienos (dažnai plautų rankas skystu muilu ir šiltu tekančiu vandeniu, dezinfekuotų jas rankų
dezinfekcinėmis priemonėmis), vengtų liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytųsi kosėjimo ir
čiaudėjimo etiketo. Rekomenduojama filmavimo vietoje pakabinti informacinius pranešimus,
primenančius laikytis šių saugos reikalavimų.
8. Kai filmavime dalyvaujantys asmenys grimuojami, tvarkomos jų šukuosenos:
8.1. procedūra atliekama ar paslaugos teikiamos asmeniui dėvint apsauginę kaukę arba apsaugines
veido priemones. Grimo ir šukuosenų specialistai teikdami paslaugą ar atlikdami procedūrą, turi dėvėti
vienkartinę medicininę (chirurginę) kaukę;
8.2. jei aptarnaujamas asmuo dėl atliekamos procedūros / teikiamos paslaugos pobūdžio negali
dėvėti kaukės ir procedūra atliekama veido, kaklo, krūtinės srityje, grimo ir šukuosenų specialistai
teikdami paslaugą ar atlikdami procedūrą, turi dėvėti vienkartinę medicininę (chirurginę) kaukę ir
apsauginį veido skydelį arba respiratorių FFP2 ir apsauginius akinius;
8.3. paslaugų teikėjas turi laikytis bendrųjų Lietuvos higienos normoje HN 117:2007 „Grožio
paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio
paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ nustatytų instrumentų, įrangos ir kito inventoriaus
priežiūros, kosmetikos gaminių saugos reikalavimų.
9. Jeigu organizuojamas filmavime dalyvaujančių asmenų maitinimas:
9.1. pirmenybę teikti maistui išsinešimui;
9.2. naudoti individualius indus, gertuves ir pan.;
9.3. užtikrinti saugų atstumą (ne mažesnį, kaip 2 m.) tarp asmenų valgymo pertraukų metu;
9.4. maitinimas bufeto tipo principu, kai maistą įsideda patys filmavime dalyvaujantys asmenys,
negali būti organizuojamas.
10. Vėdinti filmavimo patalpas ne rečiau kaip 1 kartą per valandą plačiai atidarius langus, jei
filmuojama uždaroje patalpoje.
11. Užtikrinti tinkamą aplinkos valymą ir dezinfekciją:
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11.1. dažnai liečiamus paviršius (durų rankenos, elektros jungikliai, kėdžių atramos, dažnai
liečiami filmavimo rekvizitai ir kt.) valyti paviršiams valyti skirtu valikliu kaip galima dažniau, bet ne
rečiau kaip 2 kartus per dieną;
11.2. filmavimui naudojamas transporto priemones, taip pat transporto priemones, kuriomis
pervežama filmavimo grupė ir aktoriai, valyti prieš kiekvieną filmavimo pamainą, kruopščiai nuvalant ir
dezinfekuojant dažnai liečiamus paviršius (vairą, pavaros svirtis, turėklai, rankenos ir pan.);
11.3. kitą aplinkos valymą ir dezinfekciją atlikti vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai
sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (ne sveikatos priežiūros sektorius, įtarus
ar
patvirtinus
COVID-19
atvejį)
(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%2
0(1).pdf).

