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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 31 d. sprendimą Nr. V-1251

„Dėl viešojo transporto bei keleivių vežimo specialiaisiais ir užsakomaisiais reisais paslaugų

teikimo sąlygų“:

1.1. Pakeičiu 1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.4. keleivių vežimo paslaugų teikėjai privalo užtikrinti, kad:

1.4.1. viešojo transporto stotyje ir ant transporto priemonės durų keleiviams būtų pateikta

informacija, kad draudžiama įlipti į transporto priemonę, jei nedėvimos nosį ir burną dengiančios

apsaugos priemonės (veido kaukės, respiratoriai ar kitos priemonės), kurios priglunda prie veido ir

visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Šis reikalavimas netaikomas neįgalumą turintiems

asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti

asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);

1.4.2. viešojo transporto stotyje ir transporto priemonėje (jei yra techninės galimybės)

keleiviams būtų teikiama informacija per garsines informavimo priemones arba žodžiu (įlaipinant

keleivius) apie būtinybę vyresniems nei 6 metų asmenims dėvėti kaukes visos kelionės metu;

1.4.3. būtų imtasi priemonių (informuoti keleivį apie privalomą kaukių dėvėjimą, paprašyti

užsidėti kaukę, įspėti per garsiakalbį arba žodžiu apie galimą išlaipinimą ir kt.), jei į transporto

priemonę, kurioje teikiama keleivių vežimo paslauga, patenkantys vyresni nei 6 metų asmenys

transporto priemonėje paslaugos teikimo metu nedėvi ar atsisako dėvėti kaukes. Šis reikalavimas

netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar

jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);

1.4.4. būtų atliekama periodinė keleivių kontrolė dėl kaukių dėvėjimo transporto

priemonėse;“.

1.2. Pakeičiu 1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.5. jeigu vairuotojo darbo vieta yra atskirta nuo keleivių ir transporto priemonėje

neprekiaujama kelionės bilietais, vairuotojas gali būti be kaukės. Jei vairuotojo darbo vieta yra

atskirta nuo keleivių, tačiau transporto priemonėje prekiaujama kelionės bilietais, vairuotojas

privalo dėvėti kaukę bilietų pardavimo metu;“.

1.3. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2. Įpareigoti vyresnius nei 6 metų asmenis transporto priemonėse dėvėti kaukes. Šis

reikalavimas netaikomas neįgalumą turintiems asmenims (pateikus neįgaliojo pažymėjimą), kurie

dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos

būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).“

2. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m.  rugpjūčio 9 d.

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas   Arūnas Dulkys

Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS

APSAUGOS MINISTRO

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS

VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. GEGUŽĖS

31 D. SPRENDIMO NR. V-1251 „DĖL VIEŠOJO

TRANSPORTO BEI KELEIVIŲ VEŽIMO

SPECIALIAISIAIS IR UŽSAKOMAISIAIS REISAIS

PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-07-29 Nr. V-1757

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

2021-07-29 Nr. 3-3122

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Arūnas Dulkys Ministras

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-07-29 09:38

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-07-29 09:38

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-A

Sertifikato galiojimo laikas 2020-12-11 09:21 - 2023-12-11 09:21

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Paulius Gurskis Skyriaus vedėjas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-07-29 09:42

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-07-29 09:43

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas 2020-03-27 11:24 - 2023-03-27 12:24

Parašo paskirtis Gauto dokumento registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Giedrė Pesliakienė Vyriausioji specialistė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-07-29 10:50

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-07-29 10:51

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2019-12-19 12:14 - 2021-12-18 12:14

Parašo paskirtis Gauto dokumento registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Tatjana Češtanova Vyriausioji specialistė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-07-29 13:17

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-04-20 18:08 - 2023-04-20 18:08

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20210719.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-07-29)



Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2021-07-29 nuorašą suformavo Anželika Milko

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -


	part_b3a84edb21df438b81e27e8588f061a3



