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COVID-19 saugos planas 2021 m. vasaros stovykloms 
(2021 Neringos stovyklos COVID-19 Protokolo Santrauka) 

Birželio 2, 2021 

* Stovyklų sesijoms, kuriose visi dalyviai yra 12 metų ir vyresni: 
 
Visi šių sesijų dalyviai bus pilnai pasiskiepiję, todėl nereikės imtis jokių specialių Covid-19 atsargumo priemonių 
(nereikia kaukių, laikytis atstumo, nėra grupelių apribojimo ir kt.) 
 
Neringa užtikrins, kad visi, įskaitant lankytojus (neįtraukiant trumpų pristatymų personalo), būtų pasiskiepyję 
(išskyrus stovyklautojų tėvus). Kadangi nereikalausime, kad stovyklautojų tėveliai pateiktų skiepijimo įrodymą, mes 
reikalausime, kad stovyklautojų atvežimo ir pasiėmimo metu visi tėvai dėvėtų kaukes ir apribotų savo stovykloje 
buvimo laiką.  
 
Pagal Vermonto valstijos reikalavimus visi privalo 10–14 dienų prieš stovyklą imtis riziką mažinančios veiklos:  

https://www.healthvermont.gov/sites/default/files/documents/pdf/Overnight-Summer-Camp-Guidance.pdf 

* Stovyklų sesijoms, kuriuose kai kurie stovyklautojai yra jaunesni nei 12 metų: 
 
Šiose sesijose bus mišraus amžiaus asmenys; visi 12 metų ir vyresni asmenys bus pasiskiepiję, o jaunesni nei 12 
metų bus be skiepo, todėl bus imtasi šių Covid-19 atsargumo priemonių: 
 

Prieš stovyklą  

• Visi dalyviai, įskaitant stovyklautojus, darbuotojus ir savanorius, kurie gali būti skiepijami, turės būti pilnai 

pasiskiepiję, prieš atvyskant į stovyklą  

• Neskiepyti asmenys turi atlikti PCR testą ne ankščiau kaip prieš 3 dienas prieš atvykimą 

• Neskiepyti asmenys turi pateikti negatyvaus testo rezultatą atvykus 

• 10-14 dienų prieš stovyklą imtis riziką mažinančios veiklos (žr.: 

https://www.healthvermont.gov/sites/default/files/documents/pdf/Overnight-Summer-Camp-

Guidance.pdf) 

 

Pirmoji diena  

• Atsisveikinimas mašinų stovėjimo aikštelėje; paskirstytos atvykimo valandos  

• Tėveliai pasilieka mašinoje – nesibūriuojama stovyklavietėje  

• Vadovai padės nešti lagaminus ir bus išskirtinai atidūs vaikams, ypač jaunesniems ir pirmą kartą 

stovyklaujantiems 

• Visi, kurie lieka stovykloje, bus patikrinami dėl COVID-19 simptomų prieš įeinant į pagrindinę stovyklavimo 

zoną 

• Turintiems COVID-19 simptomų, nebus leidžiama pasilikti  

 

NPIs (Non-pharmaceutical Interventions) Ne farmacinės priemonės  

• Lauke: be kaukių, laikytis atstumo (3 pėdos grupelėje, 6 pėdos su kitais) 

• Nameliuose: be kaukių, laikytis atstumo (3 pėdos) 

• Viduje kitose patalpse (išskyrus namelius): kaukės nešiojamos visą laiką išskyrus, kai valgoma ir 

prausiamasi 
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• Stovyklautojai ir vadovai atsiveža savo kaukes (esant reikalui turėsime stovykloje) 

• Patalpų langai ir durys kiek įmanoma bus atviri; bus naudojami ventiliatoriai 

• Vizituojantys trumpų programų specialistai privalo būti pilnai pasiskiepiję  

 

Valymas ir dezinfekavimas  

• Dažnas rankų plovimas/dezinfekavimas 

• Dezinfekavimo stotelės bendrose stovyklavietės vietose  

• Popieriniai rankšluoščiai prie kriauklių 

• Bendros patalpos nuolat po užsiėmimo dezinfekuojamos  

Nameliai ir grupuotės sudarymas 

• Per šeimų stovyklas: šeimų grupelės, taip pat vaikų grupelės pagal amžių  

• Vaikų stovyklose: Kiekvienas stovyklautojas turės savo lova (bunk bed) ir bus vienas vadovas namelyje  

• Vaikų stovyklose: du nameliai sudaro vieną grupę 

Užsiėmimai  

• Dauguma užsiėmimų vyks lauke, tiek kiek leidžia sąlygos  

• Dauguma užsiėmimų vyks su savo grupele  

• Užsiėmimai visai stovyklai vyks lauke  

• Užsiėmimų viduje limitas - vienu metu vienoje vietoje tik viena grupė 

Valgomasis  

• Bus valgoma lauke kiek tik leis sąlygos, o viduje - tik su savo grupe  

• Maistas bus patiekiamas šeimos stiliumi; bus atneštas prie stalo ir bendrai surenkamos lėkštės 

 

Įtarus atvejį  

• Kasdieninę neskiepytų stovyklautojų simptomų patikrą atlieka namelio vadovas 

• Jei yra simptomų, stovyklaują nuveda pas slaugę,-ą 

• Slaugė/as įvertina simptomus 

• Jei simptomai nėra susiję su kitais atvejais (alergija, perkaitimu karštą dieną ir pan.), bus įtariamas ligos 

atvejis, stovyklautoja,-as bus izoliuojamas 

• 13 namelis skirtas izoliavimo atvejams 

• Izoliuoti vaikai privalės išvykti iš stovyklos kaip galima greičiau (su tėvais bus susisiekta dėl vaiko paėmimo)  

• Tokiu atveju, visa grupė pradeda karantiną, kiekvienas savo namelyje atskirai  

• Karantinuoti nameliai toliau tarpusavyje dalyvauja užsiėmimuose, atskirai nuo kitų stovyklautojų  

• Tos grupės vaikų tėvams bus pranešta, kad kažkas iš stovyklautojų turi simptomų  

• Jei daugiau nei vienas stovyklautojas iš to pačio namelio turi simptomų, visi to namelio vaikai bus prašomi 

kuo greičiau išvykti iš stovyklos  

• Tėveliai turi būti pasiruošę paimti stovyklautojus iš stovyklos, jeigu tik to reikėtų 

Vadovų apmokymas 

• Visi darbuotojai bus apmokyti, kaip laikytis Neringos COVID-19 nurodymų  

• Visų darbuotojų bus reikalaujama, kad būtų laikomąsi nurodymų  

• Sveikatos prižiūrėtojai gaus papildomos informacijos ir bus apmokyti atpažinti simptomus 

• Sveikatos prižiūrėtojai bus aprūpinti priemonėmis (PPE), kad galėtų saugiai  padėti izoliuotiems asmienims  


