
SKAUTIŠKOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO REKOMENDACIJOS

Lietuvos skautijos vienetai, organizuojantys stovyklas/renginius/žygius/sueigas nuo 2021 m. birželio 17  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

∙ Prioritetą teikti veikloms lauke. ● Visos stovyklos/renginio metu kiek įmanoma išlaikyti 1 metro atstumą
vieniems nuo kitų.

● 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.

● Vykdant veiklas lauke dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos
priemones.

● Pakoreguoti skautiškas tradicijas, reikalaujančias kontakto: maldai
nesikibti rankomis; rikiuotėse išlaikyti atstumus tarp dalyvių ir atskirų
programoje dalyvaujančių 30 dalyvių grupių; įžodžio metu vengti
apsikabinimų; rišant kaklaraištį dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos
priemones; žygio metu nakvynę organizuotis po tentu išlaikant atstumą;
kontaktinius žaidimus, grupines veiklas vykdyti tik tose pačiose 30
dalyvių grupėse; ir kt.



INFORMACIJA TĖVAMS/VADOVAMS

∙ Iš visų dalyvaujančių vaikų tėvų/globėjų surinkti pasirašytus tėvų
sutikimus ir sveikatos deklaracijas apie stovyklos/renginio dalyvio
sveikatą (pridedama).
Tėvų sutikimų nereikia vykstant sueigoms.

∙ Sueigose dalyvaujančių vaikų tėvai/globėjai turi pasirašyti sveikatos
deklaracijas apie dalyvio sveikatą (pridedama), kurios galioja 14 dienų
nuo pasirašymo dienos.

SAVANORIŲ/VADOVŲ INSTRUKTAVIMAS

● Visus stovyklos/renginio suaugusius savanorius instruktuoti apie
vasaros stovyklos/renginio taisykles ir gauti jų parašą instruktažo lape
(pridedama).

● Visi stovyklos/renginio savanoriai ir vadovai turi pasirašyti
deklaracijas apie sveikatą (pridedama).

● Nepamiršti įsakymo Nr. LS-P-Į-014 dalies: Organizuoti ir vykdyti
vaikų stovyklų veiklas, kai vienoje grupėje dalyvauja ne daugiau kaip
30 vaikų taip, kad 30 vaikų grupės gyventų, valgytų ir veiklas
vykdytų atskirai nuo kitų grupių, atskiras grupes apgyvendinant
saugiu atstumu. Vaikų kiekis stovyklos grupėse nėra ribojamas tais
atvejais, kai vaikų stovykloje dalyvauja tik vaikai ir vadovai,
atitinkantys vieną iš šių sąlygų: yra pilnai pasiskiepiję nuo
COVID-19 ligos, persirgę ja ir nuo ligos patvirtinimo praėję ne
daugiau nei 210 dienų arba yra atlikę COVID-19 tyrimą ir gavę
neigiamą atsakymą (ne anksčiau nei prieš 72 valandas atlikus PGR
tyrimą arba ne anksčiau nei prieš 48 valandas atlikus antigeno testą).
Visos vaikų stovyklose organizuojamos veiklos privalo būti
vykdomos užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo
laikymosi sąlygas. Vaikų vasaros stovyklomis laikyti bet kokias

● Savanoris/vadovas turi stengtis išlaikyti 1 metro atstumą nuo vaikų, jeigu
to padaryti neįmanoma – turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos
priemones.

● Rekomenduojama, kad stovykloje: grupės vadovas stovyklos pamainos
metu dirbtų tik su viena grupe ir kad ši rekomendacija nebūtų taikoma
grupių vadovams kurie: yra pilnai pasiskiepiję nuo COVID-19 ligos,
persirgę ja ir nuo ligos patvirtinimo praėję ne daugiau nei 210 dienų arba
yra atlikę COVID-19 tyrimą ir gavę neigiamą atsakymą (ne anksčiau nei
prieš 72 valandas atlikus PGR tyrimą arba ne anksčiau nei prieš 48
valandas atlikus antigeno testą).



kontaktines veiklas su nakvyne.

HIGIENA IR DEZINFEKCIJA

∙ Renginiuose įrengti rankų higienai būtiną infrastruktūrą ir įgyti
reikalingas priemones.

∙ Prie praustuvų padėti skysto muilo ir priemonės rankų dezinfekcijai. ∙
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 dezinfekcija ir
kas  ją vykdė).

∙ Virtuvės erdvę valyti ir dezinfekuoti po kiekvieno maitinimo
organizavimo.

∙ Dezinfekavimui skirtos reglamentuotos priemonės:
- 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.

∙ Nuolatos informuoti apie rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos:
http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ra
nk u%20higienos(1).pdf

∙ Vaikams nuolat priminti apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų
higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.).

∙ Paviršių dezinfekavimui rekomenduojama naudoti purškimo aparatą.

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 ir pranešti LS Vyr. skautininkei
tel. nr. +370 628 45232.

Neleisti dalyviui 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
dalyvį ir skambinti pasikonsultuoti su karštąja linija tel. Nr. 1808 dėl
tolesnių veiksmų ir pranešti LS Vyr. skautininkei tel. nr. +370 628
45232.

• Rekomenduojama ne rečiau kaip vieną kartą per dieną visiems
stovyklos/renginio dalyviams (vaikams ir savanoriams) matuoti kūno
temperatūrą bekontakčiu termometru. Jeigu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C
ir daugiau), nedelsiant izoliuoti stovyklos dalyvį ir skambinti pasikonsultuoti su
karštąja linija tel. Nr. 1808 dėl tolesnių veiksmų.Naudojamiems termometrams
turi būti atlikta metrologinė patikra.
• Temperatūrą matuoti ne po aktyvios programos, ne ant saulės. Geriausia tai
daryti patalpoje (jeigu yra galimybė).
• Rekomenduojama naudoti bekontakčius termometrus. Jeigu naudosite
kontaktinius termometrus, juos būtina dezinfekuoti po kiekvieno temperatūros
matavimo asmeniui.
• Rekomenduojama turėti keletą termometrų. Temperatūrą matuoti grupėmis,



kasdien tuo pačiu metu.
• Jei vaikas/savanoris neatrodo sergantis, tačiau pamatuota asmens kūno
temperatūra yra  aukštesnė, apgalvokite, kur jis/ji buvo ir ką veikė pastarąsias
keletą valandų, leiskite jam/jai ramiai pabūti pavėsyje ir pamatuokite po 30 min.
kūno temperatūrą.
• Rekomenduojama pirmą stovyklos/renginio dieną pasižymėti kiekvieno
vaiko/savanorio pamatuotą temperatūrą, kad žinotumėte ją kaip atskaitos tašką,
jeigu kiltų temperatūra. Būna, kad kai kurių žmonių temperatūra yra aukštesnė
negu norma. Rekomenduojama, kad tėvai apie tai informuotų vadovus arba
gydytojas tai įrašytų į sveikatos pažymą.

MAITINIMAS, APGYVENDINIMAS

∙ Maitinimą organizuoti tik lauke.
∙ Kiekvienam vaikui/vadovui atsivežti savo asmeninius indus. ∙
Kiekvienas vaikas/vadovas valgo tik iš savo asmeninių indų ir su
asmeniniais stalo įrankiais.
∙ Indų plovimą organizuoti taip, kad kiekvienas stovyklautojas indus

plautų atskiru vandeniu ir kempinėlėmis (pvz. netinka indų
plovimas  bendroje vonelėje).

∙ Vienoje palapinėje apgyvendinti ne daugiau kaip 2-3 vaikai, kurioje vykdo
veiklą visos stovyklos metu.

∙ Žygio metu nakvynę organizuotis po tentu išlaikant ne mažesnį kaip 1 metro
atstumą.


