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KAUNO RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 
DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PREVENCIJOS IR 

KONTROLĖS PRIEMONIŲ TAIKYMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS 
KAUNO RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE NAUDOJANT TARNYBINĘ 

TRANSPORTO PRIEMONĘ KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE 
PASKELBIMO LAIKOTARPIU 

 

2020 m. balandžio 17 d. Nr. ĮS-V-65 

Kaunas 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir    

4 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl 

valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. 

balandžio 8 d. nutarimu Nr. 345 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. 

nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ bei 

siekdama užtikrinti tinkamą darbo organizavimą Savivaldybės biudžetinėje įstaigoje Kauno rajono 

socialinių paslaugų centre ir jo skyriuose: 

1. N u s t a t a u  COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės 

priemonių taikymo naudojant tarnybines transporto priemones Savivaldybės biudžetinėje įstaigoje 

Kauno rajono socialinių paslaugų centre karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo 

laikotarpiu tvarką:  

1.1. Kai tarnybine transporto priemone paslaugos gavėjams teikiama specialiojo transporto 

paslauga: 

1.1.1. Darbuotojas, vairuojantis tarnybinę transporto priemonę turi dėvėti asmenines 

apsaugos priemones (respiratorių FFP2, vienkartines pirštines, kai padeda paslaugų gavėjui įlipti į 

transporto priemonę  papildomai dėvi veido skydą ir chalatą); 

1.1.2. Tarnybinės transporto priemonės sėdynės turi būti uždengtos vienkartiniais sėdynių 

apdangalais; 

1.1.3. Tarnybinėje transporto priemonėje turi būti dezinfekcinio skysčio ir vienkartinių 

pirštinių paslaugų gavėjams; 

1.1.4. Paslaugų gavėjas paslaugos teikimo metu turi dėvėti veido kaukę, vienkartines 

pirštines, įlipęs į transporto priemonę dezinfekuoti rankas, sėsti į sėdynę, esančią toliausiai nuo 

vairuotojo; 

1.1.5. Po kiekvienos paslaugos suteikimo darbuotojas, vairuojantis tarnybinę transporto 

priemonę, turi ją išvėdinti, dezinfekuoti jos paviršius; 

1.1.6. Tarp skirtingų paslaugų suteikimo turi būti išlaikytas mažiausiai 15 minučių 

pertraukos laikas; 

1.1.7. Vienu metu paslaugą teikiant keliems paslaugų gavėjams tarp jų turi būti išlaikomas 

ne mažesnis kaip 1 m atstumas; 



1.2. Kai tarnybine transporto priemone naudojasi darbuotojas kitoms darbo funkcijoms 

atlikti: 

1.2.1. Esant galimybei užtikrinti vieno darbuotojo naudojimąsi tarnybine transporto 

priemone;  

1.2.2. Kiekvienoje tarnybinėje transporto priemonėje, kuria karantino laikotarpiu naudojasi 

darbuotojai, turi būti dezinfekcinio skysčio, vienkartinių pirštinių, vienkartinių servetėlių, šiukšlių 

maišų; 

1.2.3. Darbuotojas, vairavęs automobilį, po kiekvieno važiavimo turi dezinfekuoti 

automobilį (vairą, pavarų svirtį, mygtukus, svirteles, vidines durų rankenas ir kitus dažnai liečiamus 

paviršius, pabaigoje dezinfekuoti tarnybinės transporto priemonės vairuotojo pusės kilimėlį); 

1.2.4. Dezinfekavimą atlikti dėvint asmenines apsaugos priemones (veido kaukę, 

vienkartines pirštines ir akių apsaugą), pradėti nuo rečiau liečiamų paviršių ir judėti pavarų svirties 

ir durų rankenėlių link; 

1.2.5. Dezinfekcijos metu panaudotos vienkartinės priemonės turi būti tvarkomos kaip 

infekuotos atliekos, po šios procedūros būtina atlikti rankų higieną; 

1.2.7. Po dezinfekcijos tarnybinė transporto priemonė turi būti vėdinama ne mažiau nei 10 

min.; 

2. Į p a r e i g o j u  Justiną Druktenytę, specialistę, supažindinti elektroniniu paštu įstaigos 

darbuotojus, kurie naudojasi tarnybinėmis transporto priemonėmis, su šiuo įsakymu; 

3. S k i r i u  Sigytą Malinauską, direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams, atsakingu už 

įsakymo vykdymo kontrolę. 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos administracijos 

ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos 

ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų 

apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) 

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo 

jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.  

 

 

Direktorė                  Lina Čapienė 

 

 

 

 

 

 

Parengė: 

 

Sigytas Malinauskas 

2020-04-17 


