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PASITARIMO DALYVIAI:

Nepriklausomų ekspertų patariamosios tarybos nariai:
_ Kembridžo universiteto ligoninės gydytojas
Tumas Beinortas
Vaidotas Grigas
- viešosios įstaigos Molėtų ligoninės direktorius
Laimonas Griškevičius
- viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros
klinikų (toliau - Santaros klinikos) Hematologijos, onkologijos
ir transfuziologijos centro vadovas
Ramunė Kalėdienė
- Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos
fakulteto dekanė
_Lietuvospramonininkųkonfederacijosprezidentas
VidmantasJanulevičius
Ingrida olendraitė
- mokslo tyreja
_ Santaros klinikų direktorius medicinai
Valdas Pečeliūnas
Andrius Romanovskis
- Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas
Vilniaus universiteto Psichologijos instituto docentas,
Paulius Skruibis
Suicidologijos tyrimų centro vadovas
_
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos vadybos
Mindaugas Stankūnas
katedros profesorius
Kęstutis Štaras
- viešosios įstaigos Centro poliklinikos direktorius
VaidotasZemlys-Balevičius _UAB,,EuromonitorIntemational"duomenųmokslininkas

Kiti dalyviai:
Giedrė Balčytyte

Alminas Mačiulis
Arūnas Dulkys
Živite Simonaitytė
Vincas Jurgutis
Jurgita Grebenkovienė
Rasa Jakilaitienė
Žtvite Gudlevičienė
Loreta Ašoklienė

Karolis Žemaitis
Aistis Šimaitis
Renata Surovec
Eglė Neciunskienė
Aurelija Urbonienė

Vyriausybės kanclerė
Vyriausybės kanclerio pavaduotojas
svęikatos apsaugos ministras
sveikatos apsaugos viceministrė
_ ekonomikos ir inovacĮų viceministras
- Sveikatos apsaugos ministerijos kanclerė
_ Ministro Pirmininko patarėja
_ Ministro Pirmininko patarėja
- Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos stiprinimo skyriaus
vedėja
- Ekonomikos ir inovacijų ministerijos patarėjas
_ Vyriausybės kanceliarijos Projektų valdymo grupės projektų
vadovas
- Vyriausybės kanceliarijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėja
_ Vyriausybės kanceliarĮos Socialinės politikos grupės vadovė
- Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės paĮarėja

-
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svARsTYTA. Išėjimo

iš karantino veiksmai.
Ekspertų tarybos nariai aptarė kĮausimus, susijusius su laipsniŠku taikomų karantino
režimo ribojimų atlaisvinimu, konkrečiai * klausimus dėl nebūtinų prekių parduotuvių ir grožio
paslaugas teikiančių įstaigų atidarymu. Atkreiptas dėmesys, kad išeinant iš karantino būtinos
sąlygos yra pakankamas testavimas, kontaktų atsekimas, kol nepasiektos plačios vakcinacĮos
apimŲs. Taip pat būtina atkreipti dėmesį ir į naujosios viruso atmainos galimą sklidimą Lietuvoje
ir su tuo susĮusios situacĮos pablogėjimą.

Diskutuota dėl siūlymų nustatyti ploto reikalavimus groŽio paslaugas teikiančioms
įstaigoms bei parduotuvėms, dėl paslaugos teikimo laiko ribojimo, dėl paslaugų ir verslo
atlaisvinimo savivaldybėse, kr'rriose nustatyti žemi atvejų rodikliai, dėl teisinio reguliavimo, kaip

atlaisvinti atskiras savivaldybes, ir kt.
Ekspertų taryba iš esmė nepritaria paslaugų ir verslo atidarymui šiuo mefu ir siulo atidaryti
veiklas etapais; ugdymas, paslaugos, verslas. Pasiūlyti verslo atlaisvinimo variantai: atidaryti
esant atvejų skaičiui 150 arba 200 atvejų 100tūkst. gyventojų. Nubalsuota už l50atvejų l00
tūkst. gyventojų lygmenį (6 vs 7 balsų). Pritarta, kad paslaugos galėų pradėti veiklą esant
scenarĮui, kai atvejų skaičius sieks mažiau nei l00 atvejų 100 tūkst. gyventojų.

NUSPRĘSTA. Pasiūlyti Vyriausybei:

l.

Pritarti, kad Lietuvoje būtų atlaisvinti karantino ribojimai, atsiŽvelgiant įsituacĮą, ir

pradėta atidaryti:

.

ugdymo įstaigas, taikant testavimą, kontaktų atsekimą ir mokytojų vakcinavimą;
o versl4 _ kai atvejų skaičius sieks 150 atvejų 100 ttikst. gyventojų;
o paslaugas _ kai atvejų skaičius sieks mažiau nei l00 atvejųl00 tūkst' gyventojų.
2. Pritarti, kad judėjimo tarp savivaldybių ribojimai būtų tęsiami'
3. Pritarti, kad savivaldybėse, kuriose pasiekti žemi atvejų rodikliai, būtų galima pradėti
atlaisvinti veiklas paga| karantino režimo ribojimų keitimo plane nustatytus scenarĮus, nelaukiant,
kol šalies mastu bus pasiekti nurodyti rodikliai. Tokiais atvejais siūloma skelbti lokalius
karantinus atskirose savivaldybėse.
4. Pasiūlyti Sveikatos apsaugos ministerĮai organizuoti komunikaciją gyventojams ir
verslui, kokias priemones privaloma taikyti, atvėrus tam tikras veiklas.

Pasitarimo pirmininkė

Ramunė Kaledipnė

Protokolavo

AurelĮa Urbonienė

