
                 Sveiki Gerb. Vilniaus Medžiotojų Draugijos Medžiotojai  

 

Sparčiai plečiantis  COVID -19 pandemijai, paskelbus Vilniaus miestą, Vilniaus rajoną ir kitus 

aplinkinius rajonus  raudonąja zona, medžioklėse, būtina laikytis  LR Vyriausybės nutarimo ,,DĖL 

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ reikalavimų ir užtikrinti jų 

įgyvendinamą medžioklės metu. Šių reikalavimų įgyvendinimą medžioklėse organizuoja medžioklės 

vadovas. Organizuojant varomas medžiokles, siūlome papildomai laikytis žemiau išvardintų 

rekomendacijų ir reikalavimų: 

1. Rekomenduojama vengti uždarų patalpų. Medžiotojų, atvykstančių į medžioklę, 

susitikimo vietą  iš anksto nustatoma prie Klubo buveinės, pirminio žvėrių apdorojimo aikštelės ar kitoje 

visiems Klubo medžiotojams žinomoje vietose, kad užtikrinti saugų 2 metrų atstumą tarp atvykstančių  

medžiotojų,  varovų ir kitų asmenų, dalyvaujančiu medžioklėje.  Susitikimai uždarose patalpose galimi tik 

kai užtikrinamas 10 m2 plotas vienam dalyvaujančiam medžioklėje asmeniui. 

2. Medžioklės dalyviui į medžioklę ( nepriklausomai nuo jos būdo ) nevykti, kai jam yra 

viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai ( karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, nėra skonio ar 

uoslės reflekso ir pan.) Būnant medžioklėje medžioklės dalyviams laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo. 

Medžioklės metu, pasireiškus viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiams, medžioklės vadovas privalo 

medžioklės dalyvį šalinti iš medžioklės. 

3. Rekomenduojama medžiotojų klubo buveinėse, pirminio žvėrių apdorojimo aikštelėse ar 

kitoje visiems klubo medžiotojams žinomoje susitikimo vietose  įrengti stacionarias ar mobilias rankų 

dezinfekavimo vietas.  

4. Rekomenduojama vengti fizinio kontakto tarp medžioklėje dalyvaujančių asmenų. 

Tiesioginis kontaktas tarp medžiotojų turi būti kaip įmanoma trumpesnis.  

5. Rekomenduojama atvykus į medžioklę, medžioklės metu ir išvykstant iš medžioklės 

vengti visuotinai priimtos pasisveikinimo ar sveikinimo tradicijos. 

6. Medžioklės dalyviams, atliekantiems  sumedžioto žvėries gabenimą ar dorojimą 

pirminėse žvėrių apdorojimo aikštelėse, būtina dėvėti vienkartines pirštines, veido kaukę ar kitą veidą 

dengiančią priemonę. 

7. Rekomenduojama medžioklėse nedalinti medžiotojams numerių žetonų ar kortelių, 

nustatančių eilės tvarką medžiojimo linijoje. Medžiotojų eiliškumą medžiotojų linijoje siūlome nustatyti 

kitokiu būdu.  

8.Rekomenduojama prieš medžioklę, medžioklės metu ar po medžioklės nesidalinti 

medžioklės inventoriumi, rūbais, įrankiais ir priemonėmis. Jei to negalima išvengti, būtina perduodamus 

daiktus dezinfekuoti. 

9.Rekomenduojama nekontaktuoti ir neglostyti medžioklėje dalyvaujančių šunų.  

 

10.Medžiotojas vykstantis į medžioklę turėti ir savo vienkartines pirštines, veido kaukes ar 

kitą  dengiančią veidą priemonę  ir individualią rašymo priemonę.  

11.Medžiotojas, atvykęs į medžioklę, medžiotojų susitikimo vietoje, prieš pateikiant 

medžioklės vadovui savo medžiotojo bilietą ir kitus dokumentus, privalo dėvėti vienkartines pirštines, 

veido kaukę ar kitą veidą dengiančia priemonę. 



12. Medžioklės vadovas turi patikslinti medžioklės dalyvių kontaktus, saugoti juos 14 dienų 

ir, esant reikalui, pateikti duomenis NVSC. 

12. Rekomenduojama  po medžioklės naudotus vienkartinius indus ir kitus įrankius. 

13. Išvykdami iš medžioklės plotų, medžioklės dalyviai visas panaudotas apsaugos 

priemonės, naudotus vienkartinius indus ir įrankius surenka ir saugiai sunaikina. 

     14. Už šių reikalavimų įgyvendinimą medžioklėje atsako medžioklės vadovas.  

 

 

 

 


