LIETUVOS NEĮGALIŲJŲ SPORTO FEDERACIJOS
AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO RENGINIŲ SAUGUMO DĖL COVID-19
UŽTIKRINIMO PLANAS
Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija įsipareigoja siekti užtikrinti, kad:
















varžybos ir pratybos vyktų be žiūrovų;
aukšto meistriškumo sportininkai (toliau – sportininkai), kai nesportuoja, antidopingo
pareigūnai, varžybų ir pratybų organizatoriai ir aptarnaujantis personalas viso renginio metu
dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas
priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau –
kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti:
 neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali
ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido
skydelį);
 varžybose ir pratybose dalyvaujantiems aukšto meistriškumo sporto ir fizinio
aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo
instruktoriams ir teisėjams;
 atvirose erdvėse, kai šalia 2 metrų atstumu nėra kitų asmenų, išskyrus šeimos narius
(sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus
(įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta
registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus).
varžybose ir pratybose dalyvaujantiems sportininkams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio
aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams,
teisėjams, antidopingo pareigūnams, organizatoriams ir aptarnaujančio personalui (toliau –
kiti asmenys), būtų sudaryta galimybė tinkamai rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai (plauti
rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu ar dezinfekuoti jas specialiomis rankų
dezinfekcinėmis priemonėmis) ir pateikta informacija apie higienos (rankų higienos,
kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.) laikymosi būtinybę;
į varžybų ir pratybų vietą nebūtų įleidžiami sportininkai, kiti asmenys, kuriems pasireiškia
ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas
ir pan.);
sportininkai, kiti asmenys, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų
požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant paliktų varžybų
ir pratybų vietą ir jiems būtų rekomenduota konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808
arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai;
sportininkai, kiti asmenys, būtų informuoti, kad turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų
požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) į varžybų ir pratybų
vietą nevyktų;
gavus informaciją apie sportininkui, kitam asmeniui, nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso
infekciją), apie tai būtų informuotas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos
apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius
asmenis;
panaudotas sporto inventorius ir priemonės būtų valomi ir dezinfekuojami;
varžybų ir pratybų vietos valymas ir dezinfekcija būtų atliekami vadovaujantis
Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros
patalpose (kai galimas užteršimas SARS-COV-2 virusu) (https://bit.ly/3mWbxzf);
sportininkai (kai jie nesportuoja) ir kiti asmenys būtų ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis
ir laikytųsi ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių.

