SVEIKATOS PROTOKOLO TAIKYMAS SMIGINIO VARŽYBŲ METU IR SVEIKATOS
APSAUGOS PRIEMONĖS

1. PROTOKOLO TAIKYMAS
1.1. LIETUVOS DARTS SPORTO FEDERACIJOS (toliau - „LDSF”) ir jos narių organizuojamų varžybų
sveikatos protokolas (toliau - „Protokolas“) buvo sukurtas atsižvelgiant į infekcinės ligos „Covid-19“, kurį
sukėlė koronavirusas, plitimą Lietuvos Respublikoje ir dėl to susijusius apribojimus, taikomus
teritorijoje.
1.2. Protokolą ketinama naudoti privalomai visose varžybose, kurias organizuoja LDSF ar jos nariai
Lietuvos Resbublikoje, laikydamiesi protokole nustatytų sąlygų.
1.3. Varžybų dalyviai įsipareigoja laikytis papildomų reikalavimų, kuriuos numato LDSF, įskaitant
Protokolą, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją, pasikeitusius reikalavimus valstybės mastu ar
reikalaujant tarptautinėms organizacijoms.
1.4. Visi varžybų dalyviai, be Protokolo, įsipareigoja laikytis visų galiojančių Lietuvos Respublikos
įstatymų, taip pat įstatymų, išleistų Lietuvoje dėl koronaviruso Covid-19 sukeltų infekcinių ligų plitimo.
Visi reikalavimai dėl žiūrovų, varžybų dalyvių ir organizatorių vietos LDSF ir jos narių organizuojamų
varžybų vietos bus vykdomos pagal 2020 m. birželio 15 d. Vyriausybės sprendimą Nr. V-1462 „DĖL
KULTŪROS, PRAMOGŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“, patvirtintą Sveikatos
apsaugos ministro.

2. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI
2.1. Siekiant užtikrinti socialinio (fizinio) atsiribojimo ir epidemiologinio saugumo laikymosi priemones
varžybose, kurias organizuoja LDSF ar jos nariai, vykdys šių asmens duomenų surinkimą ir tvarkymą:
vardo, pavardės, kontaktinio asmens telefono numerio, elektronio pašto, asmens kodo (nerezidentams
- gimimo datos), asmens sveikatos būklės. Fizinių asmenų duomenys nurodomi Patvirtinime, kurį asmuo
užpildo ir pasirašo prieš registruodamasis ir dalyvaudamas atitinkamose varžybose ir prieš atvykstant į
varžybų zoną. Asmens duomenų surinkimas ir tvarkymas turi būti užtikrinamas laikantis norminių teisės
aktų ir tik šiame Protokole nurodytais tikslais. Apdoroti asmens duomenys laikomi 3 (tris) mėnesius.

2.2. LDSF ir jo narių rengiamose varžybose dalyvauti yra draudžiamas, jei: asmuo turi kvėpavimo takų
infekcinės ligos simptomų (karščiavimas, kosulys, dusulys), taip pat jei asmuo yra laikomas
saviizoliacijos, karantino ar izoliacijos sąlygomis. Pasirašant atitinkamo turinio formą (Patvirtinimą),
dalyvis patvirtina, kad jam šiame punkte nurodyti ribojimai nėra taikomi ir jis gali dalyvauti LDSF
organizuojamose varžybose. Dalyvių, jaunesnių nei 18 metų, užpildytą pareiškimą turi teisę pasirašyti
už juos atsakingas asmuo. Asmuo yra atsakingas už šio reglamento pažeidimą teisės aktuose nustatyta
tvarka.
2.3. Jei asmuo atsisako pasirašyti Patvirtinimą arba jei dalyvis yra jaunesnis nei 18 metų asmuo ir atvyko
be už jį atsakingo suaugusiojo asmens, LDSF ar atitinkamas varžybų organizatorius turi teisę atsisakyti
leisti tokiems asmenims dalyvauti varžybose ir likti varžybų vietoje, pašalinant asmenį iš atitinkamos
varžybų vietos. Dalyviai varžybų vietoje turi laikytis ne mažesnio nei 2 (dviejų) metrų atstumo, išskyrus
sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus, jei. Atstumas tarp žiūrovų
ir (ar) dalyvių gali būti mažesnis, jei užtikrinama, kad žiūrovai ir (ar) dalyviai visų varžybų metu dėvėtų
nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Asmuo
yra atsakingas už šio reglamento pažeidimą teisės aktų nustatyta tvarka.
2.4. Varžybų organizatoriai, kaip įmanoma geriausiai atsižvelgiant į varžybų lokaciją, stengsis užtikrinti
visas būtinas priemones reikalaujamam atstumui išlaikyti, organizuos žmonių srautus, teikiant
informatyvius nurodymus apie atitinkamą turinį.
2.5. Dalyviai varžybų vietoje žaidimo ir ne žaidimo metu privalo laikytis visų judėjimo reikalavimų.

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
3.1. Jei vienam iš LDSF organizuotų varžybų dalyvių ir (arba) jos narių, yra nustatomas teigiamas „Covid19“ testas, atitinkamas dalyvis nedelsdamas (tą pačią dieną, kai gauti testo rezultatai) informuoja LDSF
ir varžybų organizatorius apie teigiamą atsakymą.
3.2. LDSF ir (arba) varžybų organizatorius nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas
informuoja visus atitinkamų varžybų dalyvius, taip pat atsakingas Sveikatos Apsaugos Ministerijos
institucijas apie patvirtintą teigiamą Covid-19 testą dalyviui (-ams). Tuo pačiu metu LDSF ir (arba)
atitinkamas varžybų organizatorius perduoda kompetentingoms nacionalinėms institucijoms visus
duomenis, susijusius su kitais varžybų dalyviais, jei to yra prašoma.
3.3. Protokolas įsigalioja nedelsiant, jis taikomas rengiamoms varžyboms nuo 2020 m. rugpjūčio mėn.
1 d. ir galioja iki apribojimų, kurie buvo įvesti ar bus įvesti Lietuvos Respublikoje, siekiant apriboti
infekcinės ligos Covid-19, kurią sukelia koronavirusas, galiojimo pabaigos.
Priedas Nr. 1 – Prašymo forma
!!! Siekiant išvengti eilių pildant prašymus varžybų vietoje, kviečiame juos atsispausdinti ir užpilyti dar
prieš varžybas ir pateikti varžybų organizatoriams regitracijos metu. Atkreipiame ypatingą dėmesį į
dalyvius, kurie yra jaunesni nei 18 metų amžiaus ir kurių tėvai/atsakingi už juos asmenys varžybose
nedalyvaus.

Priedas Nr. 1

LIETUVOS „DARTS” SPORTO FEDERACIJAI
Į.k.: 191796693
Adresas: Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Pramonės g. 21

(varžybų pavadinimas)

organizatoriams

Data: __________ ___, 2020

PATVIRTINIMAS
Aš, ______________________________________ (Vardas, Pavardė), asmens kodas / ID numeris:
____________________

(arba

gimimo

data),

telefono

numeris:

_______________,

e-paštas:

______________________________, savo parašu

tvirtinu, kad:


Per paskutines 14 dienų prieš varžybas nesu lankęsis kritinėse šalyse (nuoroda 1 apačioje, atnaujinama
kiekvieną savaitės penktadienį), išvardytose Nacionalinio visuomenės sveikatos centro sąraše, ir
nebendravau su asmenimis ar jų kontaktiniais asmenimis, kurie serga koronaviruso sukelta liga „Covid19;



Aš, taip pat ir niekas iš mano šeimos narių ir kontaktinių asmenų, šiuo metu neturiu ūminių kvėpavimo
takų ligų požymių (kosulys, peršalimas, gerklės skausmas, padidėjusi temperatūra, dusulys ir kt.
simptomai);



Man nėra taikomos izoliacijos, saviizoliacijos ar namų karantino sąlygos..

Prisiimu visą atsakomybę už savo sveikatos būklę, dalyvaudamas (-a) varžybose „_________________________”
(varžybų pavadinimas) ir visų nurodytų reikalavimų laikymąsi.

Patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga, ir sutinku su šiame prašyme nurodytų duomenų saugojimu ir
tvarkymu pagal LDSF ir jos narių patvirtintą sveikatos protokolą. Patvirtinu, kad kad perskaičiau Protokolą.
Esu informuotas ir žinau, kad už melagingos informacijos pateikimą Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta
tvarka gali būti taikoma administracinė ir (arba) baudžiamoji atsakomybė.

(parašas)

1

(Vardas ir Pavardė)

http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/atnaujintas-sarasas-valstybiu-is-kuriu-grizus-butina-14-dienu-izoliacija-1

