
                                       
 
 
Geros saugumo praktikos vadovas prekybos vietoms 
 
Dezinfekcija: 
 

1. Prie kiekvieno įėjimo, liftų ir liečiamų ekranų įrengti rankų dezinfekavimo stoteles; 
2. Reguliariai, naudojant specialias dezinfekavimo priemones, valyti dažniausiai liečiamus 

paviršius, krepšelius, vežimėlius. Reguliarumas įvertinamas remiantis lankytojų srauto 
intensyvumu;  

3. Ventiliacijos sistemas įjungti veikti padidintu pajėgumu, oro filtrus keisti giežtai pagal filtro 
naudojimo instrukciją. 

 
Lankytojų informavimo priemonės apie saugų apsipirkimą: 
 

1. Grindų lipdukais „Laukite čia“ (arba panašaus įspėjamojo turinio) sužymėti saugius 
atstumus prie kasų ir kitų susibūrimo vietų; 

2. Prie įėjimo į prekybos vietą nurodyti informaciją, kiek vienu metu parduotuvėje gali būti 
lankytojų; 

3. Saugaus apsipirkimo rekomendacijas lankytojams skelbti: 

• prie įėjimų; 

• esant poreikiui ant nuomininkų vitrinų; 

• TV ekranuose; 

• per vidinį radiją; 

• informacijos centre gyvai skaityti pranešimus apie saugaus apsipirkimo rekomendacijas. 
 
Lankytojų skaičiaus kontrolė: 
 

1. Nuolat stebėti vienu metu esančių žmonių skaičių (kad neviršytų 10 kv. m. vienam 
lankytojui), šiam tikslui naudoti: kameras, srautų skaičiavimo sistemas ar apsaugos 
darbuotojus; 

2. Parduotuvėse, kuriose yra naudojami prekybiniai vežimėliai arba krepšeliai, galimas srautų 
reguliavimo būdas - leisti pirkėjus tik su prekybiniais vežimėliais arba krepšiais; 

3. Vaizdo stebėjimo kameromis stebėti ir apsaugos ar kitų įgaliotų asmenų pagalba, užtikrinti, 
kad: 

• lankytojai nesibūriuotų atskirose prekybos centrų zonose; 

• patalpose nevartotų maisto produktų ar gėrimų. 
4. Praretinti poilsio zonų sėdimas vietas, taip pat skelbti informacinius pranešimus apie 

saugaus atstumo laikymąsi. 
 

 



Kaukių dėvėjimo kontrolė: 
 

1. Esant galimybėms dalinti kaukes prie įėjimų lankytojams, kurie neturi savų; 
2. Aktyviai stebėti, ar taisyklingai kaukes dėvi parduotuvių personalas ir klientai. 

 
Darbuotojai 
 

1. Paskirti atsakingą asmenį už saugumo priemonių laikymąsi; 
2. Nuolat instruktuoti darbuotojus apie saugos priemones; 
3. Personalas privalo taisyklingai dėvėti kaukes, net ir pagalbinėse patalpose;  
4. Sudaryti galimybes pasimatuoti temperatūrą darbuotojams; 
5. Informuoti nuomininkus apie tai, kaip vadovautis galiojančiomis taisyklėmis ir 

rekomendacijomis, kaip turi elgtis jų darbuotojai; 
6. Esant poreikiui ir padidėjusiems pirkėjų srautams, savaitgalio metu papildomai paskirti 

budinčius apsaugos darbuotojus. 
 


