SVARBI
INFORMACIJA
REKOMENDACIJOS IR
APRIBOJIMAI KARANTINO
LAIKOTARPIU
Plačiau: svarbu.kaunas.lt

UGDYMAS

LAISVALAIKIS

• Pradinukams pamokos vyks kontaktiniu būdu

• Draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse

(mokyklose).

• Darželiai dirbs kaip įprastai, tačiau

rekomenduojama vaikams likti namuose.
Už praleistas dienas tėveliai bus atleisti nuo
mokesčio.

• 5–12 klasių mokiniai mokslus tęs mišriu būdu,

pakaitomis derinant nuotolinį ir kontaktinį
ugdymą.

• Aukštojo mokslo studijos, profesinis mokymas ir

KAUKIŲ
DĖVĖJIMAS:
• Privalomas viešajame transporte, prekybos bei
paslaugų vietose, maitinimo įstaigose ir kitose
viešose erdvėse (tiek lauke, tiek ir patalpose).

SAUGUS
ATSTUMAS:

neformalusis suaugusiųjų švietimas vykdomas
nuotoliniu būdu.

• Neformalusis vaikų ugdymas vykdomas nuotoliniu

būdu arba laikinai stabdomas.

• Draudžiama teikti laisvalaikio, sporto įrenginių

eksploatavimo, sporto klubų, kūno rengybos
centrų, pramogų, poilsio, baseinų, pirčių,
diskotekų, šokių salių, kino teatrų ir kino klubų
paslaugas.

• Draudžiama viešojo maitinimo įstaigų veikla,

išskyrus maisto teikimą išsinešti.

• Stabdoma muziejų, teatrų, kino teatrų veikla.

DARBAS
NUOTOLINIU BŪDU
• Tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus darbas

vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus išimtis,
kai veiklos neįmanoma vykdyti per nuotolį.

SOCIALINĖ
GLOBA
• Draudžiamas lankymas (yra išimčių).
• Neįgaliųjų dienos centrai galės veikti užtikrinant

saugumą.

• Kauno miesto savivaldybės
administracijos ir seniūnijų teikiamas
paslaugas ir konsultacijas galite gauti
neišeidami iš namų:

https://epaslaugos.kaunas.lt/
www.kaunas.lt

• Kirpyklos, grožio salonai ir kitos paslaugų teikimo

info@kaunas.lt

įstaigos galės veikti laikantis saugumo reikalavimų.

8 800 20 000

SVEIKATOS
SRITIS
• Draudžiama lankyti pacientus, išskyrus mirštančius ir

• Uždarose patalpose užtikrinti ne mažesnį kaip
2 m atstumą.

SAVIVALDYBĖ IR
SENIŪNIJOS

• Stabdoma sporto klubų, baseinų, SPA centrų

veikla, draudžiami kontaktiniai užsiėmimai.

• Vengti fizinio kontakto.

Draudžiama bendrauti daugiau nei dviem
šeimoms, iš viso susiburti gali ne daugiau 10
žmonių.

viešose vietose organizuojami kultūros, pramogų,
sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti
organizuoti žmonių susibūrimai, išskyrus aukšto
meistriškumo sporto varžybas, kai jos vyksta be
žiūrovų.

nepagydomomis ligomis sergančius ligonius, pacientus
iki 14 metų ir gimdyves.

• Kontaktiniu būdu teikiamos šios paslaugos:

odontologijos, nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių
sveikatos priežiūros, vaikų ir suaugusiųjų skiepijimo,
įsidarbinančių asmenų, profilaktinių sveikatos
patikrinimų.

• Jei paslaugų neįmanoma gauti nepa
liekant namų, gyventojai seniūnijose
bei savivaldybės administracijoje bus
priimami tik su išankstine registracija.

REGISTRACIJA VIZITUI:
• Savivaldybės veiklos klausimais: tel. (8 37) 20 72 94
• Socialinės paramos klausimais: tel. (8 37) 42 44 40
• Socialinių paslaugų klausimais: tel. (8 37) 42 41 41
• Civilinės metrikacijos klausimais: +370 612 90 589,
+370 671 43 921

