
Vietinės taisyklės dėl Covid 19
Patvirtinta Øvre Eiker savivaldybės valdybos 2020.11.11

§ 1 Viešasis transportas 
Rekomenduojama eismo piko metu nevažiuoti viešuoju transportu, taip pat nesinaudoti viešuoju  

transportu, jei juo važiuoja daug žmonių. Jei vis dėlto naudojatės viešuoju transportu, laikykitės 

galiojančių nacionalinių infekcijų kontrolės taisyklių ir gairių bei ypatingai atsižvelkite į kitus 

keliautojus. 

Viešojo transporto keleiviai privalo dėvėti veido kaukes. Taip pat jas reikia dėvėti 
viešojo transporto stotelėse. 

Reikalavimas dėvėti veido kaukę netaikomas vaikams iki 12 metų ir asmenims, kurie dėl medicininių ar
kitų svarbių priežasčių negali dėvėti veido kaukės. 

§ 2 Viešojo maitinimo įstaigos
Viešojo maitinimo įstaigos Øvre Eiker savivaldybėje gali veikti, jei jos atitinka restoranų darbo 
reikalavimus, paskelbtus 2020 m. kovo 27 d. nuostatų nr. 470 dėl infekcijų kontrolės priemonių 
koronos viruso protrūkio metu 14a straipsnyje. 

Viešojo maitinimo įstaigų alkoholio pardavimo licencija pagal Alkoholio įstatymo 4 skyrių nebegalioja 
nuo 22.00 val. Alkoholinius gėrimus privaloma nustoti vartoti ne vėliau, kaip per 30 minučių po to.

Viešojo maitinimo įstaigoms, turinčioms alkoholinių gėrimų licenciją, negalima įsileisti klientų po 21.30 
val. 

Viešojo maitinimo įstaigų darbuotojai privalo dėvėti veido kaukes tose vietose, kur yra klientai. 
Lankytojai privalo dėvėti veido kaukes, kai jie negali išlaikyti metro atstumo nuo kitų žmonių, išskyrus 
šeimos narius ir išskyrus tada, kai tik trumpai praeina pro kitus. 

Krizių valdymo vadovybė gali uždaryti viešojo maitinimo įstaigas ir barus, kurie neatitinka infekcijos 
kontrolės ir patikimo veikimo reikalavimų pagal Infekcijų kontrolės įstatymo 4–1 paragrafo trečią 
pastraipą. 

Viešojo maitinimo įstaigos privalo registruoti visus lankytojus. Registracija turi būti saugoma 14 dienų ir
tada ištrinama. 

§ 3 Privaloma dėvėti veido kaukę
Kai neįmanoma išlaikyti vieno metro atstumo atstumo parduotuvėse, prekybos centrų patalpose, 
restoranuose, religijos ir filosofijos įstaigose bei kultūros, sporto ir laisvalaikio praleidimo patalpose, 
reikia dėvėti veido kaukes. Pareiga dėvėti veido kaukę netaikoma tiems, kurie užsiima fizine veikla. 

Viešojo maitinimo įstaigoms, turinčioms alkoholinių gėrimų licenciją, ir viešojo transporto keleiviams 
taikoma šių nuostatų 1 ir 2 straipsniai.  

 Pirmame straipsnyje numatyta pareiga nešioti veido kaukę taip pat yra taikoma darbuotojams tose 
 vietose, kur neįmanoma išlaikyti metro atstumo nuo lankytojų. Tai netaikoma darbuotojams tose 



 vietose, kur darbuotojams buvo įdiegtos kitos infekcijos kontrolės priemonės, pavyzdžiui, skydelių arba
 pertvarų naudojimas ir pan. pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos instituto rekomendacijas.

Taksi vairuotojai ir keleiviai privalo dėvėti veido kaukes. 

Įpareigojimas dėvėti veido kaukę netaikomas vaikams iki 12 metų arba tiems, kurie dėl medicininių ar 
kitų svarbių priežasčių negali dėvėti veido kaukės. Atitinkamai taikomos Nacionalinio visuomenės 
sveikatos instituto rekomendacijos dėl veido kaukių dėvėjimo. 

§ 4. Karantinas

Øvre Eiker savivaldybės gyventojai ir lankytojai privalo laikytis galiojančių nacionalinių karantino 
taisyklių. Apgyvendinimo įstaigos privalo pasiruošti, kad galėtų priimti karantine esančius asmenis. 

§ 5 Darbas iš namų ir susitikimai

Darbdaviai privalo užtikrinti, kad darbuotojai dirbtų iš namų, jei tai praktiškai įmanoma.

Darbdaviai turi sugebėti dokumentais patvirtinti, kad darbuotojai buvo informuoti, kaip tai bus 
atliekama įmonėje.

Be to, taikomos nacionalinės infekcijų kontrolės nuostatos apie apsaugą nuo viruso darbo vietose, 
susitikimuose, kursuose, seminaruose ir pan. 

§ 6 Privatūs susibūrimai 

Negalima rengti privačių susibūrimų ar dalyvauti privačiuose susibūrimuose, kuriuose dalyvauja daugiau 
nei 10 žmonių. Tai taikoma susibūrimams lauke ir patalpose, viešoje vietoje, nuomojamose/skolintose 
patalpose ir privačiuose namuose.

Net jei dalyvių skaičius yra 10 ar mažesnis, leidžiama rengti privačius susibūrimus ar dalyvauti 
privačiuose susibūrimuose tik tuose patalpose ar kambariuose, kurie yra tokio dydžio, kad visi dalyviai 
galėtų išlaikyti vieno metro atstumą vienas nuo kito.

Draudimas netaikomas renginiams, kuriems taikomas šių nuostatų 7 straipsnis ir 2020 m. kovo 27 d. 
nuostatų nr. 470 dėl infekcijų kontrolės priemonių koronos viruso protrūkio metu (nuostatos dėl covid-
19) 13 straipsnis.

Draudimas netaikomas privatiems susibūrimams, kai visi susirinkusieji gyvena kartu. 

§ 7 Nuostatos dėl renginių

Renginiai patalpose draudžiami, išskyrus teisines ir religines ceremonijas. Tokiuose renginiuose 
leidžiama dalyvauti iki 20 žmonių, neturinčių fiksuotos sėdimos vietos, ir iki 50 žmonių, turinčių 
fiksuotą sėdimą vietą viso renginio metu. 

Negalima rengti renginių lauke, kuriuose vienu metu dalyvauja daugiau nei 200 žmonių vienu metu. 

Organizatorius turi užtikrinti, kad visi renginyje dalyvaujantys asmenys, net ir turėdami fiksuotas 
sėdimas vietas, turėtų sugebėti laikytis bent vieno metro atstumo matuojant nuo peties iki peties nuo 



kitų žmonių, kurie negyvena kartu. 

Būtini savivaldybių tarybų ir išrinktų vadovų posėdžiai ar būtini susitikimai su savivaldybės paslaugų 
vartotojais, taip pat būtini susitikimai darbo vietoje nelaikomi renginiais. Tokie susitikimai gali būti 
rengiami tik tada, kai įmanoma išlaikyti 2 metrų atstumą tarp dalyvių ir laikomasi kitų infekcijų 
kontrolės taisyklių.

Kitais atvejais galioja 2020 m. kovo 27 d. nuostatų nr. 470 dėl infekcijų kontrolės priemonių koronos 
viruso protrūkio metu (nuostatos dėl covid-19) 13-13d traipsnis.

§ 8 Tam tikrų rūšių veiklos, verslo ir patalpų uždarymas 

Viešos vietos ir įmonės, kuriose vyksta kultūrinė, pramoginė ar laisvalaikio veikla, ir kur žmonės 
susirenka į patalpas, turi būti uždarytos. Tai yra: 

           • Sporto salės
           • Kultūros namai, aktų salės ir parapijos namai
           • Kino teatrai
           • Bingo salės ir panašiai
           • Kita kultūros ir laisvalaikio veikla patalpose vyresniems nei 20 metų žmonėms.
           • Baseinai ir SPA paslaugos. Ši veikla vis dėlto gali vykti:

o Plaukimas mokyklose, plaukimo kursai ir plaukimo treniruotės vaikams ir 
jaunimui iki 20 metų bei protinę negalią turintiems asmenims ir profesionalių 
sportininkų plaukimas.

o Reabilitacija ir treniruotės individualiai arba mažose grupėse su 
organizatoriumi.

o Kitas individualus gydymas, kuriam galima užsisakyti laiką ir kur plaukimas yra 
gydymo procedūros dalis.

Taikomos šios išimtys:

a) Viešosioms vietoms ir užsiėmimams, kur organizuojami laisvalaikio užsiėmimai vaikams ir 
jaunuoliams iki 20 metų bei psichikos negalią turintiems žmonėms.

b) Patalpoms ir kitoms vietoms, kuriose siūloma savarankiškai organizuota veikla vaikams ir 
jaunimui iki 20 metų bei psichikos negalią turintiems žmonėms. Būtina, kad kiekvienas asmuo
galėtų išlaikyti 2 metrų atstumą nuo kitų žmonių bei kad visi patalpoje esantys asmenys būtų 
užregistruoti su vardu ir telefono numeriu tam atvejui, kad būtų galima pranešti kitiems, jei 
kas nors iš dalyvių užsikrėstų, ir kad būtų laikomasi kitų infekcijos kontrolės taisyklių. 

c) Tikėjimo ir filosofijos namams, tačiau juose gali vykti tik 7 straipsnio pirmoje pastraipoje 
minimos ceremonijos.

 d) Vaikų ir jaunimo laisvalaikio klubams.

 e) Bibliotekoms ir įrangos centrams.

f) Galerijoms ir kitoms meno dirbinių pardavimo vietoms.



g) Vietoms, kuriose vyksta profesionalių sportininkų užsiėmimai. Tačiau tokiose vietose galioja 
7 straipsnyje nurodytas draudimas rengti renginius uždarose patalpose.

              Sporto profesionalų varžybos gali būti rengiamos be žiūrovų.

h) Reabilitacijai ir treniruotėms, kurios yra patvirtinto gydymo plano dalis sporto salėse ir 
panašiose vietose. 

Išimtys taikomos tik dalyviams, gyvenantiems Øvre Eiker savivaldybėje, taip pat instruktoriams, 
treneriams ir panašiai.

Vis dar leidžiamai veiklai yra taikomi 2020 m. kovo 27 d. nuostatų nr. 470 dėl infekcijų kontrolės 
priemonių koronos viruso protrūkio metu (nuostatos dėl covid-19) 13-13d ir 15b straipsniai. 

§ 9 Atsakomybė
Øvre Eiker savivaldybė neprisiima finansinės atsakomybės dėl nustatytų infekcijos kontrolės 
priemonių. 

§ 10 Nuostatų galiojimo trukmė 
Nuostatos įsigalioja nuo lapkričio 10 d. 09:00 ir yra taikomos iki tol, kol bus pranešta kažkas kita. 
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