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1. P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimą Nr. V-2557 

„Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“: 

1.1. Papildau 21 punktu:  

„21. Įpareigoti viešojo maitinimo įstaigų, kurių veikla vykdoma jūrų ir oro uostų keleivių 

išvykimo terminaluose ir viešojo maitinimo įstaigų, kuriose užsakytas maistas ir gėrimai vartojami 

prie atvirose erdvėse esančių staliukų, administracijas, užtikrinti, kad: 

21.1. lankytojai eilėse laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito; 

21.2. į viešojo maitinimo įstaigą (tiek į uždaras, tiek į atviras erdves) būtų įleidžiami tik nosį 

ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios 

priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, dėvintys lankytojai. Nosį ir burną dengiančių 

apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos 

būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti 

veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais; 

21.3. prie įėjimo į viešojo maitinimo įstaigą, lankytojams gerai matomoje vietoje, pateikti 

informaciją apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas 

ir kt.); 

21.4. lankytojai valgytų ir gertų tik sėdėdami prie stalų, prie vieno staliuko leidžiant sėdėti 

ne daugiau nei 2 asmenims, išskyrus vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius;  

21.5. atstumas tarp stalų būtų toks, kad prie skirtingų stalų sėdintys lankytojai vienas nuo 

kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 2 metrų atstumu. Jei tarp stalų įrengiamos ne mažesnės nei 90 cm 

pločio ir 140 cm aukščio pertvaros, atstumas tarp stalų gali būti toks, kad prie skirtingų pertvaromis 

atskirtų stalų sėdintys lankytojai vienas nuo kito būtų nutolę ne mažesniu kaip 1 metro atstumu. Taip 

pat turi būti užtikrinta, kad prie stalų sėdintys lankytojai nuo keleivių takų, keleivių įsodinimo vartų, 

pėščiųjų takų, gyventojų praėjimų į kiemus ir (ar) laiptines būtų nutolę ne mažesniu kaip 1 metro 

atstumu.“ 

1.2. Pakeičiu 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„3.1. kad nebūtų: 

3.1.1. tiekiamas maitinimas savitarnos principu, kai maistą įsideda patys lankytojai; 

3.1.2. tiekiamas cukrus, druska, padažai ir kiti maisto produktai bendro naudojimo induose 

ar pakuotėse, jei juos įsideda patys lankytojai; 

3.1.3. siūlomi apklotai lankytojams; 

3.1.4. naudojami daugkartinio naudojimo meniu, kuriuos liečia lankytojai. Jeigu tokie 

naudojami – jie turi būti dezinfekuojami po kiekvieno naudojimo; 

3.1.5. naudojamos daugkartinio naudojimo staltiesės ar padėkliukai, kurių negalima nuvalyti 

(skalbti) ir dezinfekuoti po kiekvieno apsilankymo.“ 

1.3. Pakeičiu 3.4.3 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„3.4.3. jeigu administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-

19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai turi informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie 



Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį 

turėjusius asmenis;“. 

2. Nustatau, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. balandžio 22 d.  
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