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1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 21 d. sprendimą Nr. V-1168

„Dėl vaikų stovyklų veiklų organizavimo būtinų sąlygų“:

1.1. Pakeičiu 1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2. Užtikrinti, kad vienos grupės veiklose dalyvautų ne daugiau kaip 30 vaikų. Šis

reikalavimas netaikomas, jei vienos grupės veikloje dalyvauja tik vaikai ir darbuotojai, atitinkantys

vieną iš Nutarimo 18.1–18.3 papunkčiuose nurodytų kriterijų.“

1.2. Pakeičiu 1.4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.4.1. grupės vadovas stovyklos pamainos metu dirbtų tik su viena grupe. Šis reikalavimas

netaikomas grupių vadovams, kurie atitinka vieną iš Nutarimo 18.1–18.3 papunkčiuose nurodytų

kriterijų;“.

1.3. Papildau 21 punktu:

„21. Rekomenduoti vaikams profilaktiškai tirtis dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos

valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-

19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ nustatyta tvarka.“

2. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. birželio 17 d.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė, pavaduojanti

sveikatos apsaugos ministrą, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovą                     Monika Navickienė
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