
 

 

 

SKAUTIŠKOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO REKOMENDACIJOS 

 

Lietuvos skautijos vienetai, organizuojantys stovyklas/renginius/žygius/sueigas nuo 2020 m. spalio 14 d. privalo įgyvendinti visas būtinąsias sąlygas. 

       Atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, galimą riziką, rekomenduojama remtis papildomomis rekomendacijomis. 

 

BŪTINA 

Už šių reikalavimų įgyvendinimą atsako draugininkas/renginio viršininkas. 

REKOMENDUOJAMA 

 

PROGRAMA, VEIKLOS 

• Vykdant veiklas viduje ir nesant galimybei išlaikyti 2 metro atstumo – 

     dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.  

• Vykdant veiklas lauke išlaikyti 1 metro atstumą ir dėvėti nosį ir burną   

     dengiančias apsaugos priemones.  

 

• Prioritetą teikti veikloms lauke, atsižvelgiant į oro sąlygas.  

• Veiklas organizuoti taip, kad būtų išvengta kontakto su pašaliniais, 

veiklose nedalyvaujančiais asmenimis. Jei to padaryti neįmanoma, riboti 

kontakto laiką ir išlaikyti saugų atstumą, taip pat pašaliniams asmenims 

rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. .  

• Pakoreguoti skautiškas tradicijas, reikalaujančias kontakto: maldai 

nesikibti rankomis; įžodžio metu vengti apsikabinimų; rišant kaklaraištį 

dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones; žygio metu nakvynę 

organizuotis po tentu išlaikant atstumą; kontaktinius žaidimus, veiklas 

pakeisti nekontaktiniais; ir kt. 

INFORMACIJA TĖVAMS/VADOVAMS 

 

• Iš visų dalyvaujančių vaikų tėvų/globėjų surinkti pasirašytus tėvų 

sutikimus ir sveikatos deklaracijas apie stovyklos/renginio dalyvio 

sveikatą (pridedama).  

Sveikatos deklaracijas reikia pildyti jeigu renginys yra su nakvyne. 

Tėvų sutikimų sueigoms pildyti nereikia.  

• Sueigose dalyvaujančių vaikų vadovai turi pildyti vaikų ir vadovų 

lankomumą. Lankomume turi būti pažymėti šie duomenys: vaiko/vadovo 

vardas/pavardė, dalyvavimo sueigoje data.  

 



• Būtina informuoti vaikų tėvus/globėjus ir vadovus, kad pasireiškus 

peršalimo simptomams skautiškuose renginiuose (įskaitant sueigas) 

dalyvauti negalima.  

• Būtina informuoti vaikų tėvus/globėjus, kad jie privalo informuoti 

vadovą jeigu jų artimoje aplinkoje buvo kontaktas su sergančiuoju 

COVID-19 arba susirgo COVID-19 virusu.  

• Neleisti vaikui dalyvauti veikloje, jei ši(s) turi ūmių viršutinių kvėpavimo 

takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. karščiavimas, 

sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).  

 

 

 

 

 

 

SAVANORIŲ/VADOVŲ INSTRUKTAVIMAS 

Visi savanoriai ir vadovai turi pasirašyti sveikatos deklaracijas apie 

sveikatą (pridedama), kurios galioja 14 dienų nuo pasirašymo dienos. 

Sveikatos deklaracijas reikia pildyti jeigu renginys yra su nakvyne. 

• Savanoris/vadovas turi stengtis išlaikyti 1 metro atstumą nuo vaikų, jeigu 

to padaryti neįmanoma – turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones. 

 

HIGIENA IR DEZINFEKCIJA 

• Dviejų ir daugiau dienų renginyje įrengti rankų higienai būtiną 

infrastruktūrą ir įgyti reikalingas priemones. 

• Prie praustuvių padėti skysto muilo. Jei vyksta veiklos 6-18 m. amžiaus 

vaikams – ir priemones rankų dezinfekcijai. 

• Dviejų ir daugiau dienų renginyje programos punktuose, virtuvėje ir 

kitose veiklos vietose padėti dezinfekcinio skysčio. 

• Kas 3-4 valandas dezinfekuoti tualetus/dušus ir tai žymėti tualete/duše 

esančiame lape (nurodyti valandą, kada buvo vykdoma dezinfekacija ir 

kas ją vykdė).  

• Virtuvės erdvę dezinfekuoti po kiekvieno maitinimo organizavimo.  

• Dezinfekavimui skirtos reglamentuotos priemonės: 

• Nuolatos informuoti apie rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos: 

http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20rank

u%20higienos(1).pdf 

• Vaikams nuolatos priminti apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų 

higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.). 

• Paviršių dezinfekavimui rekomenduojama naudoti purškimo aparatą.  

 

http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1).pdf
http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1).pdf


- ADK-612 rankų dezinfekantas - rankoms ir odai. Šitie daiktai: valgykloje, 

virtuvėje, WC, dušai ir privalomai prieš imant maisto davinį. 

- ADK-611 paviršių dezinfekantas - visiems paviršiams: WC/dušai (ypač 

dušų padai), stalai, virtuvės patalpos ir t.t. 

SVEIKATOS BŪKLĖ 

• Neleisti savanoriui vykdyti veiklos, jei ši(s) turi ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. 

karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Nedelsiant 

izoliuoti savanorį ir skambinti pasikonsultuoti su karštąja linija tel. Nr. 

1808 dėl tolesnių veiksmų. 

  

MAITINIMAS, APGYVENDINIMAS 

• Maitinimą organizuoti tik lauke. 

• Kiekvienam vaikui/vadovui atsivežti savo asmeninius indus. 

• Indų plovimą organizuoti taip, kad kiekvienas stovyklautojas indus 

plautų atskiru vandeniu ir kempinėlėmis (pvz. netinka indų plovimas 

bendroje vonelėje). 

• Palapinėse gyventi po vieną. Iš vienos šeimos esantys nariai gali gyventi 

keliese. Nesant galimybei gyventi palapinėse po vieną – užtikrinti ne daugiau 

kaip 2 žmonių miegojimą palapinėje išlaikant 1 metro atstumą. 

• Žygio metu nakvynę organizuotis po tentu išlaikant atstumą. 

INFORMACIJOS VIEŠINIMAS 

• Vaizdo medžiagos viešinimo reikalavimai vykdant veiklas 

uždarose erdvėse:  

1. Publikuojamos tik tokios nuotraukos ar vaizdo įrašai, kuriuose 

dalyviai laikosi saugaus 2 metrų atstumo; 

2. Nuotraukose ar vaizdo įrašuose užfiksuoti dalyviai privalo dėvėti 

nosį ir burną dengiančias veido apsaugos priemones, kuomet 

nėra galimybės užtikrinti saugaus 2 metrų atstumo; 

3. Nuotraukose negali būti užfiksuoti asmenys vieni šalia kitų be 

apsauginių veido priemonių dengiančių nosį ir burną.  

• Vaizdo medžiagos viešinimo pagrindinės gairės vykdant veiklas 

lauke:    

1.  Publikuojamos tik tokios nuotraukos, kuriose dalyviai laikosi 

saugaus 1 metro atstumo ir naudoja nosį ir burną 

dengiančias veido apsaugos priemones. 

2.  Nuotraukose negali būti užfiksuoti asmenys vieni šalia kitų be 

apsauginių veido priemonių dengiančių nosį ir burną.    

 

 



• Kitos taisyklės viešinant vaizdo medžiagą iš renginių: 

1. Negali būti viešinamos nuotraukos, kuriose renginio dalyviai 

dalintųsi indais ar kitais asmeniniais daiktais; 

2. Dalyvių maitinimas galimas tik lauke - griežtai draudžiama 

vykdyti jį uždarose patalpose ir publikuoti tokias vaizdines 

medžiagas, būtų užfiksuoti šio reikalavimo pažeidimai. 

 


