Mieli „Mamų mugės“ partneriai/ės,
Pastaruoju metu sulaukiame vis daugiau klausimų iš Mamų mugės (toliau – Mugė) partnerių bei dalyvių
dėl susidariusios situacijos šalyje ir dėl galimo koronaviruso užkrato plitimo bei planuojamų Mugės
renginių.
Norime Jus patikinti, kad Mugės partnerių, dalyvių ir lankytojų sveikata bei saugumas yra mūsų
prioritetas. Mes nuolat atidžiai stebime situaciją, sekame valdžios institucijų skelbiamas oficialias
rekomendacijas ir nurodymus. Šiai dienai valdžios institucijos organizuoti viešuosius renginius nėra
uždraudusios, todėl atsakingai ruošiamės Mugei ir planuojame, kad tiek Vilniuje, tiek Kaune visi
suplanuoti Mugės renginiai įvyks numatytu laiku. Esame maksimaliai pasiruošę užtikrinti Mugės
partnerių, dalyvių bei lankytojų saugumą. Su patalpų, kuriose vyks Mugės renginiais valdytojais, tariamės,
kad būtų užtikrintas maksimalus patalpų vėdinimas renginių metu, o liečiami paviršiai būtų dezinfekuojami
tiek prieš, tiek po renginių. Visi Mugės dalyviai, lankytojai ir darbuotojai bus informuoti apie tai, kaip
elgtis, kad maksimaliai užtikrinti tiek savo, tiek kitų Mugėje dalyvausiančių, apsilankysiančių asmenų
saugumą.
Tik tuo atveju, jeigu būtų gautas oficialus valdžios institucijų nurodymas atidėti ar laikinai uždrausti
renginį, Mugės renginių datos gali keistis. Jeigu, gavus oficialų valdžios institucijos nurodymą, keistųsi
Mamų mugės renginių tvarkaraštis, apie tai būsite nedelsiant informuoti, nurodant naujas renginių datas.
Užtikriname, kad bet kuriuo atveju nei Mugės partnerių, nei dalyvių interesai nenukentės ir į Mugę
užsiregistravusiems partneriams jokių papildomų veiksmų atlikti (persiregistruoti, iš naujo / papildomai
sumokėti dalyvio mokestį) nereikės.
Dar kartą raginame nepanikuoti ir išlikti ramiems, bet tuo pačiu būti budriems bei sąmoningiems ir
pasirūpinti tiek savo, tiek aplinkinių saugumu, o jeigu pajutote bent menkiausius peršalimo simptomus,
kosėjate, sloguojate ar karščiuojate, rekomenduojame vengti lankymosi Mugėje ir kontakto su aplinkiniais,
o dėl tolimesnių veiksmų pasikonsultuoti su savo gydytoju (geriausia telefonu).
Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad prekybai Mamų mugėje pateikiamos prekės turi atitikti
saugumo ir higienos reikalavimus, t.y. turi būti išplautos, estetiškos, švarios ir tvarkingos. Drabužiai turi
būti tvarkingi ir sukabinti ant vielinių pakabų.
Jeigu turėtumėte papildomų klausimų dėl Mamų mugės datos, laiko ar kitų su Mamų mugės renginiais
susijusių klausimų, visuomet galite kreiptis į renginio organizatorius interneto tinklapyje
www.mamumuge.lt nurodytais kontaktais.
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