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Karantino apribojimų scenarijai
Scenarijus A
Pasiekus < 25 atvejus 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų, teigiamų testų daliai neviršijant 4 proc., ir turint efektyvią
testavimo bei kontaktų atsekimo sistemą, galimas daugumos ribojimų atšaukimas.
Scenarijus B
Pasiekus 25-100 atvejų 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų, galimas perėjimas iš nacionalinių ribojimų keitimas
lokaliais; karantinas taikomas labiausiai plitimą skatinančioms veikloms.
Scenarijus C
Atvejų skaičiui viršijant 100 atvejų 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų, intensyvinamos testavimo ir kontaktų atsekimo
priemonės, galioja nacionalinio lygio apribojimai; stipresnės karantino priemonės taikomos labiausiai plitimą
skatinančioms veikloms.
Scenarijus D
Atvejų skaičiui viršijant 500 atvejų 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų, ir kai pasiekiamas toks infekcijos išplitimo lygis,
kuomet nebeįmanoma esamais sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūros ir žmogiškaisiais ištekliais užtikrinti
COVID-19 liga sergančiųjų gydymo, reikia taikyti griežčiausias ribojimo priemones.
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Namų ūkių kontaktai

Neribojami.

Draudžiami daugiau negu trijų namų ūkių kontaktai.

Draudžiami daugiau negu dviejų namų ūkių kontaktai.

Sveikatos priežiūros ir socialinės globos įstaigų veikla

Neribojama.

Neribojama.

Aukštasis mokslas

Neribojamas.

Nuotolinis. Taikomos išimtys sveikatos, veterinarijos ir
gyvybės mokslams.

Išsaugomos planinės sveikatos priežiūros paslaugos.
Prioritetas teikiamas būtinajai pagalbai ir COVID-19
pacientų priežiūrai. Ribojamas lankymas socialinės
globos įstaigose. Darbuotojai ir pacientai reguliariai
testuojami.
Nuotolinis. Taikomos išimtys sveikatos, veterinarijos ir
gyvybės mokslams. Darbuotojai reguliariai testuojami.

Draudžiami daugiau kaip vieno namų ūkio narių
kontaktai, išskyrus socialinio palaikymo burbulus iki 2
namų ūkių. Ši nuostata gali būti peržiūrima, keičiantis
epidemiologinei situacijai.
Ribojamos tam tikrų sričių planinės sveikatos
priežiūros paslaugos. Prioritetas teikiamas būtinajai
pagalbai ir COVID-19 pacientų priežiūrai. Lankymas
socialinės globos įstaigose tik išimties atvejais.
Darbuotojai ir pacientai reguliariai testuojami.
Nuotolinis. Taikomos išimtys sveikatos, veterinarijos ir
gyvybės mokslams. Vykdomas reguliarus darbuotojų
testavimas.

Bendrasis ugdymas

Vykdomas.

Vykdomas nacionaliniame lygmenyje. Lokaliame
lygmenyje gali būti taikomi griežtesni apribojimai
priklausomai nuo epidemiologinės situacijos.

Pagrindinis, vidurinis, pradinis ugdymas vyksta klasėse
taikant mokytojų ir moksleivių reguliarų testavimą.
Lokaliame lygmenyje gali būti taikomi griežtesni
apribojimai, priklausomai nuo epidemiologinės
situacijos. Darbuotojai reguliariai testuojami.

Vykdomas nuotoliniu būdu.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Vykdomas.

Vykdomas nacionaliniame lygmenyje. Lokaliame
lygmenyje gali būti taikomi griežtesni apribojimai
priklausomai nuo epidemiologinės situacijos.

Vykdomas nacionaliniame lygmenyje. Lokaliame
lygmenyje gali būti taikomi griežtesni apribojimai
priklausomai nuo epidemiologinės situacijos.
Darbuotojai reguliariai testuojami.

Nevykdomas, tačiau taikomos išimtys būtinųjų tarnybų
darbuotojų vaikams.

Maitinimo įstaigos

Veikla neribojama.

Ribojami klientų srautai. Vykdomas pasirinktinis
darbuotojų testavimas.

Veikla ribojama. Maistas tik išsinešimui. Darbuotojai
reguliariai testuojami.

Veikla ribojama. Maistas tik išsinešimui. Darbuotojai
reguliariai testuojami.

Prekyba

Neribojama.

Ribojami pirkėjų srautai ir taikomi specialieji paslaugų
teikimo reikalavimai mažinant užsikrėtimo riziką.

Ribojami pirkėjų srautai ir taikomi specialieji paslaugų
teikimo reikalavimai mažinant užsikrėtimo riziką.
Darbuotojai reguliariai testuojami.

Vykdoma tik maisto prekių, optikos ir veterinarijos
parduotuvių veikla. Darbuotojai reguliariai testuojami.

Paslaugų sektorius

Neribojamas.

Ribojami klientų srautai ir taikomi specialieji paslaugų
teikimo reikalavimai mažinant užsikrėtimo riziką.

Nuotolinės ir bekontaktės paslaugos, išskyrus
sveikatos apsaugos, psichologų/psichoterapeutų
(būtinais atvejais), veterinarijos, policijos ir kitas
tarnybas, kurių darbuotojai reguliariai testuojami.

Nuotolinės ir bekontaktės paslaugos, išskyrus
sveikatos apsaugos, psichologų/psichoterapeutų
(būtinais atvejais), veterinarijos, policijos ir kitas
tarnybas, kurių darbuotojai reguliariai testuojami.

Žmonių judėjimas šalies viduje ir į kitas šalis

Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją gali būti
taikomi ribojimai vykstant į užsienio šalis ar
atvykstant į Lietuvą: sienų kontrolė, vykdomas
keliautojų testavimas. Šalies viduje žmonių judėjimas
neribojamas.

Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją gali būti
taikomi ribojimai vykstant į užsienio šalis ar
atvykstant į Lietuvą: sienų kontrolė, vykdomas
keliautojų testavimas. Taikomi ribojimai tarp
savivaldybių arba/ir savivaldybių viduje atsižvelgiant į
epidemiologinę situaciją.
.

Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją gali būti
taikomi ribojimai vykstant į užsienio šalis ar
atvykstant į Lietuvą: sienų kontrolė, vykdomas
keliautojų testavimas. Taikomi ribojimai tarp
savivaldybių arba/ir savivaldybių viduje atsižvelgiant į
epidemiologinę situaciją.

Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją gali būti
taikomi ribojimai vykstant į užsienio šalis ar
atvykstant į Lietuvą: sienų kontrolė, vykdomas
keliautojų testavimas. Taikomi ribojimai tarp
savivaldybių arba/ir savivaldybių viduje atsižvelgiant į
epidemiologinę situaciją.

Žmonių susibūrimai, kultūrinė veikla, sporto bei
laisvalaikio renginiai.

Susibūrimai leidžiami. Veikia muziejai, teatrai, parodos
ir kino salės, vyksta sporto varžybos, tačiau ribojami
lankytojų srautai.

Leidžiami iki 100 žmonių susibūrimai naudojant
apsaugos priemones ir laikantis saugaus atstumo.
Laidotuvėse ir vestuvėse dalyvių skaičius turi neviršyti
10 asmenų. Veikia muziejai, teatrai, parodos ir kino
salės, vyksta sporto varžybos, tačiau ribojami lankytojų
srautai.

Draudžiami. Laidotuvėse ir vestuvėse dalyvių skaičius
turi neviršyti 10 asmenų. Neveikia muziejai, teatrai,
parodos, kino salės, nevyksta sporto varžybos, išskyrus
profesionalaus sporto treniruotes ir varžybas be
žiūrovų.

Draudžiami. Laidotuvėse ir vestuvėse dalyvių skaičius
turi neviršyti 10 asmenų. Neveikia muziejai, teatrai,
parodos ir kino salės, nevyksta sporto varžybos,
išskyrus profesionalaus sporto treniruotes ir varžybas
be žiūrovų.

Paaiškinimas:
• Socialinis palaikymo burbulas – vieno asmens namų ūkio bendravimas su kitu
namų ūkiu, siekiant suteikti emocinę ir praktinę pagalbą didesnį izoliacijos stresą
patiriantiems žmonėms.

Šaltiniai:
•

https://www.gov.uk/guidance/tier-1-medium-alert

•

https://www.gov.uk/guidance/tier-2-high-alert

•

https://www.gov.uk/guidance/tier-3-very-high-alerthttps://www.gov.uk/guidance/tier-4-stay-at-home

•

https://covid19.govt.nz/assets/resources/tables/COVID-19-alert-levels-detailed.pdf

