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2021/2022 SEZONO “BETSAFE-LKL” ČEMPIONATO
COVID-19 VALDYMO TVARKA



Vakcinavimo kursas /
ankstesnė Covid-19 

infekcija

Antikūniai (Serologinio 
COVID-19 kraujo 
tyrimo rodikliai)

Betsafe-LKL sezono metu

Skiepyti asmenys – pilnas 
vakcinavimo kursas

Teigiamas
(minimalus antikūnų 

titras pagal LR 
standartus)

➢ Prieš sezono pradžią rekomenduojamas serologinis 
tyrimas;

➢ Sezono metu SARS-CoV-2 PGR testavimas nereikalingas;
➢ Pakartotinas serologinis rekomenduojamas po 3 (trijų) 

mėnesių.

Asmenys, ankščiau sirgę 
Covid-19 infekcija

Teigiamas
(minimalus antikūnų 

titras pagal LR 
standartus)

➢ Prieš sezono pradžią atliekamas serologinis tyrimas;
➢ Sezono metu SARS-CoV-2 PGR testavimas nereikalingas;
➢ Pakartotinas serologinis tyrimas atliekamas po 3 (trijų) 

mėnesių.

Neskiepyti arba nepilnai 
paskiepyti asmenys Neigiamas

➢ Rekomenduojama pasiskiepyti;
➢ Greitasis SARS-CoV-2 antigeno testas -24 val. prieš 

kiekvienas LKL grungtynes + 1 (vienas) SARS-CoV-2 PGR 
tyrimas per savaitę -48 val. prieš LKL rungtynes.
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* galioja visiems “Betsafe-LKL” čempionato ir Citadele Karaliaus Mindaugo 
taurės dalyviams: žaidėjams, treneriams, aptarnaujančiam personalui, 
administracijos darbuotojams, teisėjams, inspektoriams, sekretoriato 
teisėjams, šokėjoms ir kt.
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Lietuvos Respublikos Sveikatos
apsaugos ministro 2022-01-14 d.  
Įsakymas Nr. V-75 , įsigaliojimo data 
2022-01-17 d. 

“Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. v-352 
„Dėl asmenų, sergančių Covid-19 liga 
(koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad 
serga Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), ir 
asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, 
kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės 
administracijos numatytose patalpose taisyklių 
patvirtinimo“ pakeitimo”

8 priedas

https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
bb2bea00757a11ecb2fe9975f8a9e52
e?jfwid=-w3jfdyc02



2022-01-10 d. duomenimis

GALIMYBIŲ PASAS IŠDUODAMAS:

✓ Dviem dozėmis pasiskiepijusiems asmenims (galioja po antrosios dozės suleidimo ne ilgiau kaip 
210 dienų).

✓ Sustiprinančiąja vakcinos doze pasiskiepijusiems asmenims (galioja neribotą laiką).

✓ Ankščiau Covid-19 infekcija sirgusiems asmenims, kurių ankstesnis užsikrėtimas patvirtinamas 
teigiamu PGR testo rezultatu ir praėjo ne daugiau, kaip 210 dienų po teigiamo SARS-CoV-2 PGR 
tyrimo rezultato.

✓ Turi teigiamą Covid-19 IgG tyrimo rezultatą, praėjus ne daugiau nei 60 dienų. Netaikoma po 
vakcinacijos.

✓ Asmenims, kuriems atlikus SARS-CoV-2 PGR  tyrimą gautas neigiamas rezultatas (galioja  72
valandas nuo ėminio paėmimo momento).
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➢ neriboti žiūrovų skaičiaus,
➢ jei žiūrovų skaičius neviršija 500, stebint renginį salėje galima valgyti.

SU GALIMYBIŲ PASU:

Rekomenduojama:

➢ jei žiūrovų skaičius neviršija 500, dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones
(veido kaukes, respiratorius ar kt.), laikytis saugaus atstumo, kontroliuoti srautus.

Leistina:

Privaloma:

➢ platinti bilietus elektroniniu būdu arba vykdyti žiūrovų (dalyvių) registraciją,
➢ dalyvius ir žiūrovus skirstyti į sektorius po 500 žmonių, užtikrinant, kad nesikirstų skirtinguose 

sektoriuose esančiųjų srautai,
➢ laikytis kitų bendrųjų higienos ir saugos reikalavimų,
➢ jei žiūrovų skaičius viršija 500, dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, 

respiratorius ar kt.), kontroliuoti srautus,
➢ dalyvauti renginyje tik sveikiems asmenims.
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➢ dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt.),
➢ dalyvius ir žiūrovus skirstyti į sektorius po 500 žmonių, užtikrinti, kad nesikirstų skirtinguose

sektoriuose esančiųjų srautai,
➢ platinti bilietus elektroniniu būdu arba vykdyti žiūrovų (ir dalyvių) registraciją,
➢ organizuoti maitinimą tam skirtose vietose,
➢ laikytis kitų bendrųjų higienos ir saugos reikalavimų.

BE GALIMYBIŲ PASO:

Draudžiama:

➢ užpildyti daugiau nei 75 proc. sėdimų vietų,
➢ stebėti renginį stovint,
➢ valgyti stebint renginį salėje tam neskirtose vietose,
➢ dalyvauti renginyje sergant.

Privaloma:
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➢ neriboti žiūrovų skaičiaus

SU GALIMYBIŲ PASU:

Leistina:

Privaloma:

➢ platinti bilietus elektroniniu būdu arba vykdyti žiūrovų (dalyvių) registraciją;
➢ dalyvius ir žiūrovus skirstyti į sektorius po 500 žmonių, užtikrinant, kad nesikirstų 

skirtinguose sektoriuose esančiųjų srautai;
➢ laikytis kitų bendrųjų higienos ir saugos reikalavimų;
➢ vyresni nei 6 metų žiūrovai ir (ar) dalyviai bei renginį aptarnaujantis personalas 

viso renginio uždarose erdvėse metu dėvėtų ne žemesnio kaip FFP2 lygio 
respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną;

➢ kontroliuoti srautus;
➢ dalyvauti renginyje tik sveikiems asmenims.
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+ papildomos pandemijos

valdymo priemonės:
➢ Sporto renginiai organizuojami atsižvelgiant į 

rekomenduojamas valstybės lygio 
ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 
nustatytas sąlygas.

➢ Renginio organizatoriai privalo užtikrinti 
respiratorių dėvėjimo kontrolę viso renginio 
uždaroje erdvėje metu ir neaptarnauti 
respiratorių nedėvinčių asmenų.

➢ Renginio organizatorius prie įėjimo į renginio 
vietą privalo pateikti informaciją (ne mažesnio nei 
A4 formato matomą užrašą) paslaugų gavėjui 
apie tai, kad šis renginys organizuojamas tik 
asmenims, atitinkantiems vieną iš Nutarimo 3.1.1 
papunktyje nurodytų kriterijų ir kad renginio metu 
privaloma dėvėti respiratorius, jei renginys 
organizuojamas uždaroje erdvėje.

➢ LR Sveikatos ministro sprenidmas 2022-01-14 
V-67:

https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1b8406e27
57a11ecb2fe9975f8a9e52e 

Sporto renginio organizatoriai privalo užtikrinti, kad maistas ir
gėrimai nebūtų vartojami salėje stebint renginį, tam neskirtose
vietose.



BE GALIMYBIŲ PASO:

Draudžiama:

➢ renginiai uždarose erdvėse/patalpose,
➢ o atvirose erdvėse  draudžiami sporto renginiai,  kai juose dalyvauja daugiau nei 500 asmenų.
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➢ Laikinai negalima naudoti komercines vietas žiūrovams, 
įrengtas krepšinio aikštelės prieigose tarp komandos–rungtynių
šeimininkės komandos suolo ir sekretoriato teisėjų stalo bei 
tarp sekretoriato teisėjų stalo ir„ svečių“ komandos suolo.
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LKL NUOSTATŲ 37.4. PUNKTO LAIKINAS SUSTABDYMAS

➢ Dėl rizikingos epidemiologinės situacijos, siekiant apriboti 
atsitiktinių žmonių buvimą krepšinio aikštelėje, žaidimų su 
žiūrovais laikinai organizuoti negalima. Maloniai kviečiame 
apsvarstyti  alternatyvius žaidimus, kad žiūrovai galėtų žaisti 
nepakildami iš savo vietos arba toliau, už aikštės ribų.

NEBEGALIOJA
Nuo 2021-12-14 d.

(LKL Valdybos 2021-12-14 d. sprendimas)



POZICIJOS STATISKA:
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