
 
 

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KAUNO RAJONO 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL COVID-19 SITUACIJOS VALDYMO GRUPĖS SUDARYMO IR PRIEMONIŲ IR 

VEIKSMŲ, PATVIRTINUS UŽSIKRĖTIMO COVID – 19 VIRUSU ATVEJĮ SBĮ KAUNO 

RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE, PLANO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. spalio 13 d. Nr. ĮS-V-137 

Kaunas 

 

Vadovaudamasi Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono socialinių paslaugų centro 

nuostatų, patvirtintų Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-42,     25.10 

punktu: 

1 . S u d a r a u  COVID-19 situacijų valdymo grupę: 

Eil. 

Nr. 

Pareigos Vardas, pavardė Funkcijos Telefonas 

numeris 

1.1.  Grupės 

vadovas 

Lina Čapienė, direktorė 

 

• Grupės darbo organizavimas; 

• Bendrųjų reikalų skyriaus darbo 

organizavimas ir kontrolė; 

• Bendrųjų reikalų skyriaus 

darbuotojų informavimas; 

• Įstaigos vidaus ir išorės 

komunikacija. 

862095162 

1.2.  Grupės 

narys 

Kristina Stanislovaitienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

• Įstaigos vidaus ir išorės 

komunikacija; 

• Informacijos apie teikiamas 

paslaugas ir paslaugų gavėjus 

rinkimas; 

• Grupės vadovo vadavimas. 

865560506 

1.3. Grupės 

narys 

Sigytas Malinauskas, 

direktoriaus pavaduotojas 

ūkio reikalams 

• Transporto priemonių priežiūra ir 

paskirstymas;  

• Patalpų apsaugos organizavimas; 

• Patalpų ir priemonių parengimas, 

valymo ir dezinfekavimo darbų 

organizavimas ir kontrolė. 

862095165 

1.4. Grupės 

narys 

Dovilė Veličkaitė, 

Socialinių paslaugų skyriaus 

vedėja socialiniams 

reikalams 

• Socialinių paslaugų skyriaus 

darbo organizavimas ir kontrolė; 

• Skyriaus darbuotojų, lankytojų 

informavimas; 

• Socialinių paslaugų skyriaus 

darbuotojų aprūpinimo 

asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis vykdymas; 

• Skyriaus paslaugų gavėjų 

aprūpinimas maistu ir būtinomis 

prekėmis bei priemonėmis. 

867143808 



1.5. Grupės 

narys 

Ingrida Ilčiukienė, skyriaus 

Dienos socialinės globos 

centro socialinė darbuotoja 

• Skyriaus Dienos socialinės globos 

centro darbo organizavimas ir 

kontrolė;  

• Skyriaus Dienos socialinės globos 

centro darbuotojų, lankytojų 

informavimas; 

• Skyriaus Dienos socialinės globos 

centro darbuotojų aprūpinimo 

asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis vykdymas. 

868344275 

1.6. Grupės 

narys 

Kristina Banuškevičienė, 

Šeimos gerovės skyriaus 

vedėja socialiniams 

reikalams 

• Šeimos gerovės skyriaus darbo 

organizavimas ir kontrolė;  

• Šeimos gerovės skyriaus 

darbuotojų, lankytojų 

informavimas; 

• Šeimos gerovės skyriaus 

darbuotojų aprūpinimo 

asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis vykdymas; 

• Šeimos gerovės skyriaus patalpų 

parengimo, valymo ir 

dezinfekavimo  darbų vykdymas; 

• Šeimos gerovės skyriaus 

paslaugų gavėjų aprūpinimas 

maistu ir būtinomis prekėmis bei 

priemonėmis. 

865560432 

1.7. Grupės 

narys 

Ona Grabauskienė, skyriaus 

Krizių centro vedėja 

socialiniams reikalams 

• Skyriaus Krizių centro darbo 

organizavimas ir kontrolė;  

• Skyriaus Krizių centro 

darbuotojų, lankytojų 

informavimas; 

• Skyriaus Krizių centro darbuotojų 

aprūpinimo asmeninėmis 

apsaugos priemonėmis vykdymas; 

• Skyriaus Krizių centro patalpų 

parengimo, valymo ir 

dezinfekavimo  darbų vykdymas; 

• Skyriaus Krizių centro paslaugų 

gavėjų aprūpinimas maistu ir 

būtinomis prekėmis bei 

priemonėmis. 

862095167 

1.8. Grupės 

narys 

Ramutė Pilkauskienė, 

bendrosios praktikos 

slaugytoja 

• Sveikatos priežiūros paslaugų 

(pagal turimas licencijas) 

administravimas; 

• Infekcijų kontrolės vykdymas. 

861410771 

1.9. Grupės 

narys 

Justina Bernotienė, 

specialistė 
• Informacijos priėmimas ir 

perdavimas civilinės saugos 

sistemos subjektams; 

• Darbuotojų saugos ir sveikatos 

priemonių planavimas ir 

organizavimas; 

• Būtinųjų asmeninių apsaugos 

priemonių išteklių organizavimas 

ir kiekių stebėsena; 

• Informacijos rinkimas COVID-19 

860668654 



prevencijos ir kontrolės temomis 

rinkimas ir susisteminimas, 

darbuotojų švietimo ir mokymo 

COVID-19 tema koordinavimas; 

• Žmogiškųjų išteklių 

organizavimas ir  paskirstymas; 

• Personalo sudėties ir skaičiaus 

vertinimas COVID-19 protrūkio 

metu. 

1.10. Grupės 

narys 

Vilma Jankauskienė, 

specialistė 
• Būtinųjų asmeninių apsaugos 

priemonių išteklių organizavimas. 

862095170 

 

2. T v i r t i n u  SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro Pasirengimo galimam užsikrėtimo 

virusu covid-19 atvejui ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo COVID – 19 virusu atvejį SBĮ Kauno rajono 

socialinių paslaugų centre, planą (pridedama). 

3. N u r o d a u  COVID-19 situacijų valdymo grupės susirinkimus organizuoti 1 kartą per savaitę. 

Įstaigoje nustačius darbuotojo ar paslaugų gavėjo užsikrėtimą COVID-19 infekcija, susirinkimus 

organizuoti 1 kartą per dieną (susirinkimai gali būti organizuojami nuotoliniu būdu). 

4. Į p a r e i g o j u  Justiną Bernotienę supažindinti elektroniniu paštu įstaigos darbuotojus su šiuo 

įsakymu. 

5. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus 2020-

03-31 įsakymą Nr. ĮS-V-52 „Dėl COVID-19 situacijos valdymo grupės sudarymo ir priemonių ir veiksmų, 

patvirtinus užsikrėtimo COVID – 19 virusu atvejį SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centre, plano 

patvirtinimo“. 

Šis įsakymas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka gali būti skundžiamas 

Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno skyriaus darbo ginčų 

komisijai (L. Sapiegos g. 12, LT-44251 Kaunas) per tris mėnesius nuo tos dienos, kai darbuotojas sužinojo 

ar turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą. 

 

Direktorė                                                                                                                                Lina Čapienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė: 

 

Lina Čapienė 

2020-10-13 


