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DĖL KAUKIŲ DĖVĖJIMO PAMOKŲ METU

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Sveikatos apsaugos
ministerija), vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio 2020 m. lapkričio 11 d.
rezoliucija Nr. S-4612 įformintą Ministro Pirmininko pavedimą, išnagrinėjo Jūsų siūlymą atsisakyti
privalomo kaukių dėvėjimo pamokose.
Pažymime, kad pareiga vyresniems nei 6 metų asmenims, viešose vietose dėvėti nosį ir burną
dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda
prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukė), nustatyta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos
teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 2.1.5.2 papunktyje, Lietuvos Respublikos teritorijoje
paskelbus karantiną (1 punktas) ir patvirtinus konkretų karantino režimą (2 punktas).
Šis reikalavimas šiuo metu nėra taikomas:
- asmenims, kai jie sportuoja (2.1.5.2.1 p.);
- aukšto meistriškumo sporto pratybose ar varžybose dalyvaujantiems aukšto meistriškumo
sporto ir fizinio aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo
instruktoriams ir teisėjams (2.1.5.2.2 p.);
- paslaugos teikimo metu, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke
(2.1.5.2.3 p.);
- neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų
dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido
skydelį (2.1.5.2.4 p.);
- už gyvenamosios vietovės (miestų, miestelių, kaimų, viensėdžių, sodininkų bendrijų) ribų ir
kai šalia 20 metrų spinduliu nėra kitų asmenų, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su
kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio
arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus
(įtėvius), globėjus) (2.1.5.2.5 p.);
- vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
programas, jiems esant ugdymo įstaigoje ir (ar) jos teritorijoje (2.1.5.2.6 p.).
Pažymime, kad konkretus karantino režimas patvirtinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimu, o valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimais nustatomos
konkrečios karantino režimo priemonės.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
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ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio
6 d. sprendimas Nr. V-2544 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės
operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. V-2545 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo
organizavimo būtinų sąlygų“ priimti įgyvendinant Nutarimo 2.2.9.1, 2.2.9.2 papunkčių nuostatas.
Paminėtais sprendimais nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitos
būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis
apsaugos priemonėmis sąlygos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo vykdymui, atsižvelgiant į principines karantino režimo nuostatas įtvirtintas Nutarime.
Taip pat informuojame, kad švietimo įstaigose taikomos COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) prevencijos priemonės nustatomos atsižvelgiant į kitų šalių praktiką, tarptautinių
kompetentingų organizacijų (Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos ligų kontrolės ir prevencijos
centro) rekomendacijas.
Atlikti moksliniai tyrimai ir modeliavimai rodo, kad privalomas kaukių dėvėjimas padeda
kontroliuoti ir ženkliai stabdyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą visuomenėje1.
Nors tarptautinių organizacijų rekomendacijų nuostatos dėl apsauginių kaukių dėvėjimo
vaikams varijuoja, tačiau visos jos pabrėžia tinkamo kaukių dėvėjimo svarbą, kad apsauga būtų
efektyvi. Suprantama, kad reikalingos papildomos pastangos (mokymas, priminimai ir pan.), kad tai
užtikinti vaikų tarpe. Manome, kad tam labai reikšmingas ir tėvų, bendruomenės vaidmuo bei
pavyzdys. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) rekomenduoja2 vaikams nuo 12 metų laikytis
suaugusiems asmenims taikomų nacionalinių kaukių dėvėjimo rekomendacijų.
Sveikatos pasaugos ministerijos nuomone, šiuo metu Lietuvoje galiojančios nuostatos dėl
kaukių dėvėjimo vaikams atitinka Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas.

Sveikatos apsaugos viceministras

Algirdas Šešelgis
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