
 
 

LITHUANIAN 

Apie naujus reikalavimus pasilikti namuose ir vengti artimo sąlyčio su kitais 

Siekiant, ir issaugoti Visuomes Sveikatos Sistema (NHS), ir kitu gyvybes, mes 

privalome laikytis karantino ir pasilikti namuose . 

Kai mes vengiame kasdienio artimo sąlyčio su kitais, mes padedame užkirsti kelią 

galimam infekcijos plitimui. Del sios priezasties, Vyriausybe paskelbe trys naujus 

reikalavimus: 

1. Privaloma laikytis karantino ir pasilikti namuose, isskyrus tam tikrus atvejus. 

2. Kai kurie verslai ir paslaugos privalo uzsidaryti. 

3. Daugiau nei 2 žmonių susibūrimas viešoje erdvėje yra draudžiamas. 

Nuo kovo 23-ios dienos, kiekvienas asmuo gyvenantis Jungtineje Karalysteje, privalo 

laikytis siu nauju reikalavimu. Nesilaikant siu reikalavimu, policija turi teise nubausti 

pinigine bauda arba isskirstyti susiburimus. 

Vyriausybe perzvelgs siuos reikalavimus po triju savaiciu ir nuspres, ar galima juos 

sumazinti. 

1. Privaloma pasilikti namuose, isskyrus tam tikrus atvejus 

Iš namų galima išeiti tik šiais atvejais: 

 tik būtinų maisto prekių ar vaistų pirkimui. Reikėtų naudotis maisto 

pristatymo į namus paslauga, kur įmanoma. 

 sportuoti vieną kartą dienoje, pavyzdziui, pabegioti, pasivaikscioti arba 

pasivazineti dviraciu. Tai galima daryti vienam, arba su tais zmonemis, su 

kuriais kartu gyvenate. 

 medicininei butinybei, pvz., kraujo donorystei, globai, jeigu yra gresme 

sveikatai, arba padeti labiau pazeidziamiems, vyresnio amziaus zmonems. 

 vykti į darbą, bet tik tuo atveju, kai nėra galimybės dirbti iš namų. 

Sie atvejai yra išimtys, todel privalote kiek imanoma sumazinti isejimo is namu 

atvejus. Išlaikykite bent dviejų metrų atstumą su visais, kurie su jums negyvena 

vienuose namuose. 

Siu reikalavimu privalo laikytis visi. Tie, kurie saviizuoliuojasi, arba yra is padidintos 

rizikos gyventojų grupės, jiems yra skirtos kitokios rekomendacijos. Issiskyrusiu tevu, 

kurie negyvena kartu, vaikai, gali gyventi namuose pas abu tevus pasikeiciant. 

Vyriausybe taip pat isskyre valstybei svarbu darba dirbancius darbuotojus (pvz., 

gydytojai), kuriu vaikai gali toliau lankyti mokykla arba darzeli. Jiems taip pat nera 

apribojimu vykti i darba. Jeigu jus nesate valstybei svarbu darba dirbantis 

darbuotojas, jus galite vykti į darbą, tik tuo atveju, kai nėra galimybės dirbti iš namų. 

Jeigu dirbate valstybei svarbų darbą arba jūsų vaikas priskiriamas prie pažeidžiamų, 

galite vesti jį į mokyklą. 



 
 

Kitos svarbios viesosios paslaugos, tokios, kaip socialines tarnybos, pagalba 

nukentejusiems, pagalba teikiama Uzimtumo ir Pensiju skyriaus, ir teisesaugos 

skyriaus, turi buti teikiama, jei tai imonoma, nuotoliniu budu. Yra leidziama iseiti is 

namu jei yra butina aplankyti tuos zmones. Kraustymasis i nauja busta turi buti 

atidetas, nebent to neimanoma isvengti. 

2. Kai kuriu verslu ir paslaugu uzdarymas 

Siekiant sumazinti kasdienio artimo sąlyčio su kitais, vyriausybe isake kai kuriems 

verslams ir paslaugoms uzsidaryti. Uzsidaryti privalo sekacios paslaugos ir verslai: 

 barai, kinoteatrai ir teatro sales. 

 nebūtinų prekių parduotuvės ir visos kitos prekybinės, paslaugų ar 

kitokio pobūdžio vietos (patalpos), pvz., elektronikos parduotuves, 

kirpyklos, grozio salonai; turgavietes, isskyrus maisto turgavietes; 

 bibliotekos, bendruomeniniai ir jaunimo centrai; 

 vidaus ir lauko aiksteles, tokios kaip boulingas, zaidimu kambariai; 

 bendruomenines vietos parkuose, zaidimu aiksteles, sporto sales; 

 maldos namai (baznycios). Reikalavimas negalioja laidotuviu namams. 

Laidotuvese gali dalyvauti tik patys artimiausi mirusiojo giminaiciai. 

 viesbuciai, nakvynes namai, kempingas, sveciu namai. Reikalavimas 

negalioja pagrindiniams salies darbuotojams ir tiems, kurie teikia 

apgyvendinimo paslauga benamiams. 

Kiti verslai ir paslaugos gali toliau testi savo veikla, taciau ju darbuotojai gali vykti į 

darbą, tik tuo atveju, kai nėra galimybės dirbti iš namų. 

3. Zmonių susibūrimas viešoje erdvėje yra draudžiamas 

Siekiant, kad gyventojai laikytusi karantino ir pasiliktu namie ir vengtu kontakto su 

kitais zmonemis, daugiau nei 2 žmonių susibūrimas viešoje erdvėje yra 

draudžiamas. 

Siam reikalavimui yra kelios isimtys: 

 viešoje ar privačioje erdvėje susiburimas galimas, tik kartu 

gyvenantiems asmenims, pvz., kai tevai eina su savo vaikais i maisto prekiu 

parduotuve, nes nera galimybes ju vienu palikti namie. 

 Kai daugiau, nei 2 žmonių susibūrimas yra butinas darbe arba del 

teisiniu reiklalavimu – taciau reikia siekti isvengti nebutinu susirinkimu ir kitu 

neskubiu susitikimu darbe. 

Uždrausti visi socialiniai renginiai, įskaitant vestuves, krikštynas ir kitokias 

ceremonijas. Tačiau galimos laidotuvės, kuriose dalyvautų tik artimiausių šeimos 

nariai. 

4. Vykimas i darba 

Kaip ir mineta pirmame sio straipsnio punkte, vykti į darbą galima, bet tik tuo atveju, 

kai nėra galimybės dirbti iš namų. 



 
 

Vyriausybe neuzdraude kitiems verslams testi savo veiklos, isskyrus tiems verslams 

ir veikloms, kurie buvo pamineti antrame punkte. 

Dabdavys turetu aptarti su savo darbuotojais galimybe dirbti nuotoliniu budu, jeigu 

yra galimybe, ir aprupinti juos tinkamomis priemonemis ir iranga. 

Kai kuriose darbovietese nera galimybes dirbti is namu, ir reikia vykti i darba, pvz., 

statybose, gamybos fabrikuose, ligoninese, ir kt. 

Jeigu nėra galimybės dirbti iš namų, tada galite vykti i darba, bet tik tuo atveju 

jeigu jums nepasireiškia koronaviruso simptomu, o taip pat jeigu nei jus, nei 

jusu seimos nariai tuo metu nera saviizoliacijoje. Tai yra valstybes vyriausiojo 

gydytojo rekomendacija. 

Kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai 

nekenksmingos darbo sąlygos, nustatytos Visuomes Sveikatos Skyriaus 

rekomendacijomis. Jeigu imanoma, darbe laikykitės 2 metrų atstumo nuo kitų 

asmenų, o taip pat plaukite rankas dažnai ir kruopščiai su šiltu vandeniu ir muilu bent 

20 sekundžių. Jei muilo ir vandens nėra, taip pat galima naudoti alkoholio pagrindu 

pagamintą rankų antiseptiką. 

Meistrai ir toliau gali atlikti remonto, ir kitus busto arba apdailos darbus, tik tuo atveju, 

jeigu meistui nepasireiškia koronaviruso simptomai. Svarbu laikytis Visuomenes 

Sveikatos Skyriaus rekomendaciju, t. y. laikykitis 2 metrų atstumo nuo kitų tuose 

namuose gyvenanciu asmenų. 

Draudziama vykti ir atlikti remonto ir kitus busto darbus tuose namuose, kuriuose 

zmones izoliuojasi, arba kuriuose gyvena padidintos rizikos gyventojų grupė, nebent 

tai yra skubus atvejis, pvz., kaip skubus santechnikos darbai, kuriu negalima atideti, 

ir tik tuo atveju jeigu meistras sutinka vykti.  

Meistrams draudziama vykti i klientu namus atlikti remonto ir kitus busto darbus jei 

jiems pasireiskia koronaviruso simptomai, kad ir nezymus. 

Informacija, del vyriausybines paramos verslams ir paslaugoms, kurie privalo 

uzsidaryti, galite rasti sioje interneto svetaineje gov.uk/coronavirus. 

5. Nauju reikalavimu laikymasis  

Karantinas pades isvengti kasdienio artimo sąlyčio su kitais ir užkirsti kelią galimam 

infekcijos plitimui. 

Kiekvienas salies pilietis privalo laikytis karantino ir siu nauju reikalavimu. 

Didžiosios Britanijos policijai suteiktos galios užtikrinti, kad žmonės    

laikytųsi karantino ir liktų namuose ir vengtų nebūtinų kelionių.  

Jeigu žmonės nesilaiko karantino, policija gali: 

 nurodyti eiti namo, išeiti iš tam tikros vietos ar išsiskirstyti; 

 užtikrinti, kad tėvai imasi būtinų veiksmų neleisti vaikams nesilaikyti taisyklių; 

 Jeigu asmuo ir toliau atsisako paklusti, policija galės žmogų suimti. 

https://www.anglija.lt/straipsniai/naujienos/uk-ivestas-karantinas-stai-ka-galima-ir-ko-negalima-daryti-24027


 
 

Policija atsizvelgs i kiekviena situacija, taciau tikesis, kad pilieciai savo 

ruoztu elgsis atsakingai ir pasiliks namuose, kad issaugotu gyvybes. 

Taisyklių nesilaikantiems asmenims bus skiriama fiksuota £60 bauda, kuri bus  

sumažinta iki £30, jeigu bus sumokėta per 14 dienų. Antrą kartą nustačius, kad 

buvo nesilaikoma karantino, bus skirta fiksuota £120 bauda, kuri paskesniais 

atvejais dvigubėtų.  

 Vyriausybe reguliariai perziures baudu dydi ir jei matys kad pileicia nesilaiko  

karantino, baudos dides. 

Tas pats yra taikoma ir verslams ir kitoms paslaugoms, kurios privalo uzsidaryti 

karantino metu. Savivaldybe su policijos pagalba, priziures tvarka ir stebes ar 

verslai ir paslaugos uzsidare, kaip to reikalaujama. Tie verslai ir paslaugos, kurie 

nesilaikys karantino, bus nubausti, arba priversti uzsidaryti visam laikui, 

Dėl asmenų ir verslu, kurie nesumokės baudų, bus galima kreiptis į teismą, kad 

magistratų teismai nustatytų neriboto dydžio baudas. 

Vyriausybe nurodė, kad apribojimai „bus nuolat peržiūrimi“ ir galios mažiausiai 

tris savaites nuo kovo 23-ios dienos. Vėliau valdžia analizuos turimus duomenis 

ir spręs, ar apribojimus reikia panaikinti ar pratęsti. 

 

 

 


