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Vieno sporto klubo grupinės treniruotės 
pavyzdys (1)

• Atvejų skaičius: 23 (iš jų 1
darbuotojas);

• Didelės rizikos kontaktų: 6
darbuotojai, 157 klientai;

• Viso 10 treniruočių.



Grupinės treniruotės pavyzdys (2)

• 34 atvejai siejami tarpusavyje: 17 iš jų - tai antriniai atvejai, nustatyti tarp šeimos narių ar
draugų ar bendradarbių.

• Visiems pasireiškė simptomai.

• Registruoti 292 didelės rizikos sąlytį turėję asmenys.

Su treniruotėmis susiję atvejai registruoti Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros
laboratorijoje, advokatų kontorose, ugdymo įstaigose, ASPĮ, keliose įmonėse.



Ledo ritulys



Vienos šokių studijos pavyzdys

• 21 atvejis

• Didelės rizikos sąlytį turėjo 62 šokėjai, 9 iš jų
susirgo.

• Su šokių studijomis susiję atvejai išplito
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamente, Vilniaus vyriausiame policijos
komisariate, Muitinės kriminalinėje tarnyboje,
vaikų ugdymo įstaigose, keliose įmonėse



Per vakar Vilniaus mieste registruoti 98 atvejai (1)
Atvejų maršrutai.

„Momo grill“, Totorių g. 1, Vilnius, 

Baras „Nisha Craft Capital“, L. Stuokos-

Gucevičiaus g. 9, Vilnius

Baras „Republic“, Vilniaus g. 27, Vilnius

Naktinis klubas „4Play“, Vilniaus g. 12, Vilnius

Klubas „Shot bar“, Gedimino pr. 24, Vilnius 

Baras „Bromas“, Savičiaus g. 11, Vilnius

Baras „Mojito“

Baras „Drops“

Barai, klubai

Baras „Sanatorija“ 

10-06 „Protmūšis“  „Olympus“ bare, Vilniuje

10-07 „PROTMŪŠIS“ bare „Raudona-Juoda“

„Grill London“, Vokiečių g.

Baras „La Birra“ 

Baras „Bardakas“ 



Per vakar Vilniaus mieste registruoti 98 atvejai (2)
Atvejų maršrutai, darbovietės

Kitos vietos

Ansamblis „Vilija“

Ansamblis „Trimitas“

Lietuvos kariuomenė 

Lietuvos paštas

Vilniaus vandenys (antrinis)

SEB bankas

Gimtadienio šventė vaikų klube 
„Ledinuko pasaka“

SOS vaikų kaimas

2020-09-21 laidotuvės, jau buvo 
registruota atvejų

Ugdymo įstaigos

Lopšelis-darželis Žemyna

Demokratinė mokykla (tretinis)

Lopšelis-darželis Gėlynas

J. Basanavičiaus gimnazija

Vaikų darželis ,,Taškius“

Lopšelis-darželis Vėrinėlis

Rudaminos Ryto gimnazija

Minties gimnazija

Kačalovo mokykla

Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla

Darželis-mokykla „Svaja"

Lopšelis-darželis „Pušaitė“

VU MF ir TSPMI ir VGTU  studentai, MRU 

darbuotojas

Asmens sveikatos priežiūros 

įstaigos

Karoliniškių poliklinika

RVUL

VšĮ Centro poliklinika

Nacionalinis vėžio institutas



Siūlymai dėl situacijos valdymo Vilniaus 
miesto savivaldybėje

1. Laikinai riboti aktyvaus laisvalaikio veiklas
uždarose patalpose, kurių metu negali būti
užtikrintas kvėpavimo takus apsaugančių
priemonių dėvėjimas (pavyzdžiui, grupines
sporto treniruotes, šokių, dainavimo studijų
veiklą), bei trumpinti barų darbo laiką.

2. Išplėsti ASPĮ ir soc. globos įstaigų
darbuotojų testavimo aprėptis.

3. Suteikti galimybę intensyviau testuotis
20-29 m. amžiaus grupei priklausantiems
asmenims (PGR testai).

4. Atlikti tikslinį barų ir klubų darbuotojų
testavimą.

5. Skatinti nuotolinį darbą.



Kodėl tai svarbu?

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras skelbia:

• sportuojant ar užsiimant intensyvia fizine veikla susidaro palankesnės
sąlygos virusams plisti, dėl intensyvesnio kvėpavimo virusai su kvėpavimo
takų sekretų dalelėmis gali būti skleidžiami į aplinką intensyviau.

• rekomenduojamas 2 m atstumas viešose vietose turi būti išlaikomas visada,
nepriklausomai nuo sergamumo rodiklio, tuo tarpu viešųjų erdvių
(restoranų, pramogų vietų, parduotuvių) uždarymas turėtų būti svarstomas
vietiniu lygmeniu padidėjus sergamumo rodikliui.

• fizinių atstumų nesilaikymas renginių metu bei susibūrimai viešose vietose,
naktiniuose klubuose ar kitose laisvalaikio praleidimo vietose yra laikomi
pagrindinėmis padidėjusio atvejų skaičiaus priežastimis kai kuriose
šalyse, pavyzdžiui, Portugalijoje, Ispanijoje, Jungtinėje Karalystėje.





Situacija kitose šalyse (1)

• Berlyne įsigaliojo taisyklės, kad barai ir restoranai
turės būti uždaryti nuo 23 val. iki 6 val. Šios
priemonės nustatytos iki 2020 m. spalio 31 d.,
tačiau jei prireiks, bus pratęstos. Priemonės imtasi
Berlyne išaugus atvejų skaičiui. Per dieną
registruojama apie 400 atvejų.

• Frankfurte imtasi panašių priemonių, taip pat
uždrausta prekiauti alkoholiu nuo 22 val. ir 6 val.

• Škotijoje barams, kavinėms ir restoranams 16
dienų bus uždrausta patiekti alkoholį patalpose.
Jie taip pat privalės užsidaryti 18 val., Išskyrus
viešbučių restoranus.

• Public Health England skelbia, kad nuo 2020 m.
rugsėjo 24 d. įmonės, prekiaujančios maistu ar
gėrimais (įskaitant kavines, barus, užeigas ir
restoranus), klubai, kazino, pramogų salės (ir kiti
vidaus laisvalaikio centrai), pramogų parkai, turi
būti uždaromi nuo 22 iki 5 val.



Situacija kitose šalyse (2)

Public Health England skelbia: 

organizuotas salės komandinis sportas turėtų vykti tik grupėse iki 6 žmonių; 
kitas organizuotas sportas uždarose patalpose, įskaitant mankštos uždarose 
patalpose užsiėmimus, gali ir toliau vykti, tačiau turi būti sudarytos atskiros 

grupės (jei jas sudaro nariai iš to paties „socialinio burbulo“, grupės gali būti ir 
didesnės). Jei yra tikimybė, kad susimaišys atskiros grupės, ši veiklos uždarose 

patalpose neturėtų vykti.



Į ką atsižvelgta teikiant siūlymus?

• Sergamumo rodiklius, atvejų amžių.

• Sezoniškumą – prasidėjo buvimo uždarose patalpose laikas.

• Epidemiologinės diagnostikos duomenis.

• Turimus duomenis apie prevencijos priemonių nesilaikymą kai kuriuose
baruose.

• Tarptautinių organizacijų išaiškinimą, kad baruose sunkiau išlaikyti atstumą,
laikytis prevencijos priemonių (tam įtakos gali turėti ir alkoholio vartojimas),
nesilaikoma „socialinio burbulo“ principo. Nauja CDC ataskaita rodo, kad
Arizonai uždarius barus ir išplėtus kaukių dėvėjimo reikalavimus, sergamumas
COVID-19 valstijoje greitai sumažėjo.


