
PRIVALOMI REIKALAVIMAI RENGINIO METU 

 

Prekybininkai, prekiaujantys Žydrūno Ridulio (toliau - Organizatorius) 

organizuojamuose renginiuose, patvirtina, jog yra susipažinę su privalomais reikalavimais 

renginių metu ir privalo laikytis aktualiausių Lietuvos Respublikoje galiojančių koronaviruso 

infekcijos valdymo priemonių (toliau – Taisyklės)  reikalavimų, užtikrinti valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytos būtinosios visuomenės 

sveikatos saugos, higienos, asmens apsirūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis sąlygas. Nesilaikant Taisyklių ir rekomendacijų prekybininkai prisiima teisinę 

atsakomybę už jų padarytus pažeidimus. 

Prekybininkai yra supažindinti, jog nesilaikant Taisyklių reikalavimų ir žemiau išvardintų  

papildomų prekybininkų dalyvavimo sąlygų Organizatorius gali nutraukti dalyvavimą renginyje 

bei negrąžinti sumokėto dalyvavimo mokesčio. 

Papildomos prekybininkų dalyvavimo sąlygos: 

1. Būtinai dėvėti asmenines apsaugos priemones (kaukę ar respiratorių, vienkartines 

pirštines); 

2. Laikytis 1-2 metrų atstumo tarp pirkėjų ir prekybininkų; 

3. Vengti tiesioginio fizinio kontakto (pvz.: neperdavinėti ir neimti pinigų tiesiogiai iš 

pirkėjo); 

4. Prekiautojai turi vengti rankomis liesti akis, nosį ar burną, laikytis kosėjimo, 

čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į sulenktos 

alkūnės vidinę pusę); 

5. Skatinti lankytojus eilėse laikytis saugaus ne mažesnio kaip 1 metro atstumo: pirkėjams 

gerai matomoje vietoje, pvz., ant prekybos vitrinų, pateikti informaciją pvz., „Laukiant 

eilėje prašome laikytis 1 metro atstumo vienas nuo kito.”; 

6. Prekybos vietoje naudojama įranga, priemonės, įrankiai (stalviršiai, padėklai, 

svarstyklės, peiliai ir kt.) turi būti valomi, plaunami ir (ar) dezinfekuojami dažniau nei 

įprastai, atsižvelgiant į prekybos trukmę ir lankytojų srautus; 

7. Prekiautojai privalo laikytis geros asmens higienos praktikos ir privalomų maisto 

tvarkymo reikalavimų, prekybos vietoje turėti tinkamų higienos užtikrinimo (valymo 

ir (ar) dezinfekavimo) ir kitų būtinų priemonių (tinkamų darbo drabužių ir kt.); 

8. Vartojimui paruošti maisto produktai turi būti fasuoti ir jais privaloma prekiauti tokiu 

būdu, jog pirkėjas neturėtų galimybės paliesti ar kitu būdu užteršti šių maisto produktų 

(naudojami nuo taršos apsaugantys stelažai, plėvelės ar kitos priemonės); 

9. Prekiautojai privalo reguliariai ne rečiau kaip kas 2 val., o esant poreikiui ir dažniau, 

kruopščiai dezinfekuoti rankas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis. Taip 

pat prekiautojai rankas turi dezinfekuoti prieš pradedant darbą, prieš tvarkant termiškai 

apdorotą ar vartoti paruoštą maistą, tvarkant žalią mėsą, žuvį ar kt. termiškai 

neapdorotą maistą, prieš apsimaunant, keičiant ir nusiėmus pirštines, sutvarkius 

atliekas, pabaigus valymo, dezinfekcijos darbus, pasinaudojus tualetu, pavalgius, 

parūkius, nusičiaudėjus, išsipūtus nosį, dirbus su pinigais; 

10. Sudaryti sąlygas tinkamai pirkėjų rankų higienai (privaloma gerai matomoje prekybos 

vietoje laikyti dezinfekcines priemones rankoms, kurios būtų skirtos pirkėjams); 



11. Veiklą gali vykdyti tik sveiki prekiautojai, neturintys viršutinių kvėpavimo takų ligų, 

ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymių (pvz., sloga, kosulys, čiaudulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.); 

 

Prekybininkas paspausdamas „Registruotis“ ir sutikęs „Perskaičiau ir sutinku su 

dalyvavimo sąlygomis, privalomais reikalavimais renginio metu bei pasižadu šių sąlygų 

laikytis“ patvirtina savo įsipareigojimą jų laikytis.  

 


