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PASLAUGŲ TEIKIMO BEI LANKYMOSI MEDŽIŲ LAJŲ TAKO KOMPLEKSE, 

KARANTINO LAIKOTARPIU APRAŠAS 

 

 

1. Karantino metu neteikiamos edukacinės, renginių organizavimo lauke paslaugos, uždaryta 

informaciniame centre esanti ekspozicija.   

2. Karantino metu neteikiamos neįgalių asmenų keltuvų paslaugos.  

3. Karantino metu nustatytos darbo laiko valandos nesikeičia. Lankytojai priimami 

pirmadieniais- sekmadieniais nuo 9.30 val. iki 20.00 val.  

4. Į Medžių lajų taką ir informacijos centrą įleidžiami tik vienkartines pirštines, apsaugines 

kaukes ar apsaugines veido priemones dėvintys lankytojai, atvykę ne didesnėmis nei 5 

asmenų grupėmis, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus. 

5. Medžių lajų tako komplekse draudžiama lankytis asmenims, kurie turi gripo ar ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas). 

6. Medžių lajų tako komplekso lankytojai karantino metu privalo: 

6.1. bendrauti su darbuotojais prie kasos tik per stiklą, o tiesioginiam kontaktui (banko kortelės, 

grynųjų pinigų padavimui, bilietų pasiėmimui) naudoti tik kasos langelį; 

6.2. perkant lankytojo bilietą, vengti grynųjų pinigų perdavimo darbuotojams tiesiogiai į rankas 

(grynieji pinigai, turi būti dedami ant prekystalio ar kasos langelio) bei išlaikyti maksimalų 

galimą atstumą iki darbuotojų; 

6.3. laikytis saugaus ne mažesnio kaip 2 metrai atstumo vienas nuo kito Medžių lajų tako 

komplekse, prie pavėsinių, stendų ir kitose vietose; 

6.4. laikytis bendrų higienos (rankų higienos, kosėjimo čiaudėjimo etiketo) ir elgesio 

reikalavimų bei rekomendacijų saugantis nuo virusų ir kitų infekcinių ligų užsikrėtimo 

galimybės; 

6.5. nerekomenduojama Medžių lajų tako komplekse lankytis rizikos grupės žmonėms (vyresnio 

nei 60 metų amžiaus ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis sunkių lėtinių 

ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas 

nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių 

ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo 

pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“); 

6.6. laikytis komplekso teritorijoje saugaus ne mažesnio kaip  10 metrų atstumo tarp asmenų, 

kurie sportuoja (pvz. bėgioja, važiuoja dviračiu, riedučiais). 

 

 


