
APSAUGA NUO COVID-19 INFEKCIJOS
RIZIKOS FILMAVIMO METU

Pagrindinės saugos taisyklės

12 saugaus filmavimo taisyklių

Šis dokumentas nustato svarbiausius ir būtinus techninių ir organizacinių priemonių 
įdiegimo metodus. Kiekvienas filmavimas yra skirtingas, todėl PRIEŠ jį pradedant, 
būtina nustatyti su konkrečia rizika susijusias priemones.
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Pirštines privaloma dėvėti filmavimo grupės nariams, tuo 
metu, kai jie kontaktuoja su technika, rekvizitu, kostiumais, 
aktoriais. Pirštinės reguliariai turi būti keičiamos.

Grimo bei šukuosenų specialistai turi turėti atskiras makiažo priemones aktoriams. Procedūra 
atliekama ar paslaugos teikiamos asmeniui dėvint apsauginę kaukę arba apsaugines veido 
priemones. Grimo ir šukuosenų specialistai teikdami paslaugą ar atlikdami procedūrą, turi dėvėti 
vienkartinę medicininę (chirurginę) kaukę  ir apsaugines pirštines, kurios privalo būti keičiamos po 
kiekvieno aktoriaus grimavimo.

Jei aptarnaujamas asmuo dėl atliekamos procedūros / teikiamos paslaugos pobūdžio negali dėvėti 
kaukės ir procedūra atliekama veido, kaklo, krūtinės srityje, grimo ir šukuosenų specialistai teikdami 
paslaugą ar atlikdami procedūrą, turi dėvėti vienkartinę medicininę (chirurginę) kaukę ir apsauginį 
veido skydelį arba respiratorių FFP2 ir apsauginius akinius.

Asmens apsaugos priemonės
Bazinės asmens apsaugos priemonės gali būti skirstomos į tris kategorijas: veido kaukės (apsaugo 
kitus), respiratoriai (apsaugo dėvintį asmenį, bet gali platinti infekciją) guminės /latekso pirštinės. 
Nutarkite, kurias asmens apsaugos priemones naudosite. Įveskite AAP išdavimo, keitimo ir kontrolės 
sistemą.

Veido kaukė
Skaičiuokite po 4 kaukes vienam filmavimo grupės nariui 12 valandų 
filmavimo dienai. Galioja kiekvienam asmeniui, dalyvaujančiam 
filmavime, įskaitant išorinius rangovus.

Apsauginė puskaukė su iškvėpimo filtru
Veido kaukės alternatyva aktoriams ir filmavimo grupėms nariams – 
veido puskaukė su įkvėpimo ir iškvėpimo filtru (lengviau kvėpuoti, filtrus 
galima valyti, kaukes galima dezinfekuoti, aukštesnis apsaugos 
standartas, lyginant su FFP3; dėvint puskaukę, filmavimo grupės narys 
gali dirbti ilgiau).

Respiratoriai
Veido kaukės alternatyva aktoriams ir filmavimo grupėms nariams.

Apsauginės pirštinės nuo virusų ir bakterijų
Rekomenduojama visiems filmavimo komandos nariams.

Visi komandos nariai ir subrangovai privalo dėvėti kaukes.

Aktoriai bei masinių scenų atlikėjai privalo dėvėti kaukes 
(išskyrus filmavimo scenos metu).
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Asmeninė higiena ir (ar) dezinfekcija
Filmavimo metu svarbu laikytis asmens higienos taisyklių. Ta pati tvarka, kaip ir AAP, galioja ir čia: 
nutarkite, kurias priemones naudosite. Įveskite dozavimo, keitimo ir naudojimo kontrolės sistemą.

Sudaryti galimybę tinkamai visų esančių filmavimo aikštelėje asmenų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai – 
prie įėjimo į filmavimo aikštelę ir sanitarinį mazgą, filmavimo aikštelėje, prie maitinimuisi skirtos vietos 
gerai matomoje vietoje pakabinti rankų dezinfekcijai skirtą priemonę, rankų plovimo ir (ar) dezinfekcijos 
vaizdines rekomendacijas.

Sudaryti sąlygas ir užtikrinti, kad visi filmavimo aikštelėje esantys asmenys laikytųsi griežtos rankų 
higienos, vengtų liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytųsi kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo. 
Rekomenduojama filmavimo vietoje pakabinti informacinius pranešimus, primenančius laikytis šių 
saugos reikalavimų.

Užtikrinti tinkamą aplinkos valymą ir dezinfekciją. dažnai liečiamus paviršius (durų rankenos, elektros 
jungikliai, kėdžių atramos, dažnai liečiami filmavimo rekvizitai ir kt.) valyti paviršiams valyti skirtu valikliu 
kaip galima dažniau, bet ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.

Filmavimui naudojamas transporto priemones, taip pat transporto priemones, kuriomis pervežama 
filmavimo grupė ir aktoriai, valyti prieš kiekvieną filmavimo pamainą, kruopščiai nuvalant ir dezinfekuojant 
dažnai liečiamus paviršius (vairą, pavaros svirtis, turėklai, rankenos ir pan.)

Rankų dezinfekavimo priemonės dalytuvai
Rankų dezinfekavimo priemonės turi būti šalia filmavimo 
aikštelės, maitinimo vietos, tualetų ir pačioje filmavimo aikštelėje.

Filmavimas automobiliuose ir kitose transporto priemonėse
Gamybos skyrius turi užtikrinti visų automobilių dezinfekavimą, 
taip pat jie turi pasirūpinti viso transporto, kuris veža filmavimo 
grupę ir aktorius, dezinfekavimu, prieš prasidedant kiekvienai 
filmavimo pamainai.

Darbo erdvės dezinfekavimas
Grimo ir kostiumų skyriai turi dezinfekuoti darbo stalus ir aktorių 
kėdes, prieš ir po kiekvienos filmavimo pamainos.

Kostiumų dezinfekavimas
Kostiumai turi būtų reguliariai dezinfekuojami.

Jei filmavimas vyksta atvirose erdvėse (turgavietėse ir kitose viešosiose prekybos vietose) ir viešose 
uždarose erdvėse, išskyrus numatytas išimtis, vyresni nei 6 metų asmenys turi dėvėti nosį ir burną 
dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Kitose viešose 
atvirose erdvėse tai daryti tik rekomenduojama.

Panaudotas nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones surinkti į atskirą plastikinį maišą ir
išmesti į buitinių atliekų konteinerį.

Rekomenduojama matuoti visų filmavime dalyvaujančių asmenų kūno temperatūrą tik atvykus
į filmavimą. Aktorius, filmavimo grupės darbuotojus, kitus asmenis, kuriems pasireiškia 
karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), nedelsiant nušalinti nuo darbo.

Informuoti visus filmavime dalyvaujančius asmenis, kad turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų 
infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas (37,3° C ir daugiau), sloga, kosulys, 
pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) į filmavimą vykti draudžiama.

 Nuolat stebėti savo ir kitų žmonių, esančių filmavimo aikštelėje, sveikatą.

Užtikrinti, kad filmavimo metu dirbtų asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, kitų 
užkrečiamųjų ligų požymių.



Filmavimo metu griežtai draudžiama į aikštelę patekti pašaliniams asmenims ar/ir žiūrovams.
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Maitinimas
Pirmenybę teikti maistui išsinešimui. Naudoti individualius indus, gertuves ir pan. Užtikrinti saugų 
atstumą (ne mažesnį, kaip 2 m.) tarp asmenų valgymo pertraukų metu. Maitinimas bufeto tipo 
principu, kai maistą įsideda patys filmavime dalyvaujantys asmenys, negali būti organizuojamas.

Asmenys, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu filmavime dalyvauti negali.9
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Reikalingi dokumentai
Kiekviena filmavimo gamybos 
įmonė, prieš pradėdama 
filmavimo darbus, turi paruošti 
saugumo priemonių planą ir su 
juo supažindinti visą filmavimo 
komandą. Tokio instruktažo 
išklausymas turi būti patvirtintas 
kiekvieno komandos nario 
parašu, paruoštame iš anksto 
sąraše.

Filmavimo aikštelėje privalu 
pakabinti informacinius skelbimus, 
primenančius plauti rankas, laikytis 
čiaudulio/kosulio etiketo, neliesti 
rankomis veido bei nepamiršti 
dezinfekuoti ir valyti paviršių.

Atliekų tvarkymas
Vienkartinės veido kaukės, pirštinės 
ir kitos priemonės turi būti 
tvarkomos kaip pavojingos atliekos- 
tokios panaudotos priemonės 
dedamos į tvirtus polietileno 
maišus.

Kiekviena įmonė gali įsivesti ir papildomų saugumo reikalavimų, atsižvelgdama į savo filmavimo ypatumus ir 
siekdama užtikrinti savo komandos narių saugumą.

Jei kuris nors filmavimo grupės narys arba subrangovas pažeidė arba atsisakė vykdyti numatytas saugos 
priemones, jie bus pašalinti iš filmavimo.

Filmavimo metu pasireiškus ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių 
(pvz., karščiavimas 37,3° C ir daugiau), sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant 
nušalinti darbuotoją nuo darbo, pasiūlyti darbuotojui konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 
arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu.

Aktoriui, filmavimo grupės nariui, masinių scenų atlikėjus ar kitam filmavime dalyvaujančiam asmeniui 
sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą arba įstaigos administracijai iš darbuotojo gavus informaciją 
apie jam nustatytą COVID-19 ligą, apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius 
asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją.

Laikytis saugaus atstumo reikalavimų. Riboti fizinį kontaktą 
tarp visų filmavimo aikštelėje esančių asmenų, išlaikant ne 
mažesnį nei 2 metrų atstumą. Jei kontaktas yra būtinas, 
apriboti kontakto laiką.
riboti fizinį kontaktą tarp visų filmavimo aikštelėje esančių 
asmenų poilsio, valgymo pertraukų metu išlaikant ne mažesnį 
nei 2 metrų atstumą arba apriboti kontakto laiką ne ilgiau kaip 
15 min.
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Patalpos turi būti reguliariai vedinamos. Ne rečiau kaip 1 kartą per valandą plačiai atidarius langus.8


