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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, PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Elgesys Atsakingi 

vykdytojai 

1. Sudaryta COVID-19 situacijos 

valdymo grupė 

1. COVID-19 situacijų 

valdymo grupės susirinkimus 

organizuoti 1 kartą per 

savaitę.  

2. Įstaigoje nustačius 

darbuotojo ar paslaugų gavėjo 

užsikrėtimą COVID-19 

infekcija, susirinkimus 

organizuoti 1 kartą per dieną 

(susirinkimas gali būti 

organizuojamas nuotoliniu 

būdu). 

COVID-19 

situacijos valdymo 

grupė (toliau – 

Grupė) 

2. Veiksmų planas 

2.1. KAI SIMPTOMAI 

NEPASIREIŠKĖ (jei darbuotojas 

lankėsi paveiktose teritorijose, turėjo 

sąlytį su iš paveiktų teritorijų 

grįžusiais / atvykstančiais asmenimis 

arba bendravo su žmogumi, kuriam 

buvo įtariama arba patvirtinta 

koronaviruso infekcija, tačiau jam 

simptomai nepasireiškė).  

Darbuotojas, saviizoliacijos 

laikotarpiui (nuo sąlygų 

saviizoliacijai atsiradimo 

dienos), suderina su Justina 

Bernotiene (nuotoliniu būdu) 

darbo režimą (nuotolinis 

darbas, nedarbingumas, 

atostogos) 

Visi darbuotojai  

2.2. KAI SIMPTOMAI PASIREIŠKĖ 

(jei darbuotojas turėjo sąlytį su iš 

paveiktų teritorijų grįžusiais / 

atvykstančiais asmenimis arba 

bendravo su žmogumi, kuriam buvo 

įtariama arba patvirtinta 

koronaviruso infekcija ir jam 

pasireiškė simptomai).  

1. Darbuotojas apie 

pasireiškusius koronaviruso 

simptomus informuoja 

skyriaus vedėją.  

2. Skyriaus vedėjas 

informuoja įstaigos direktorę 

Liną Čapienę tel. Nr. 

862095162. 

Visi darbuotojai; 

 

Skyrių vedėjai; 

 

Grupės vadovas  

2.2.1. Veiksmai, jei simptomai pasireiškė 

darbuotojui esant namuose: 
1.Darbuotojas skambina 

šeimos gydytojui arba 

trumpuoju koronaviruso 

numeriu 1808 ir vykdo gautus  

nurodymus; 

2.   Grupės vadovas, gavęs 

informaciją iš darbuotojo apie 

jam patvirtintą COVID-19 

Visi darbuotojai 



atvejį, vykdo NVSC 

specialistų nurodymus, o 

nesulaukęs NVSC skambučio 

per 24 val. kreipiasi telefonu  

852649676.  Gautas 

rekomendacijas perduoda 

atsakingiems darbuotojams; 

3. Darbuotojo skyriaus 

vedėjas susisiekia su 

darbuotoju, surenka 

informaciją apie galimus 

tiesioginius kontaktus su 

kitais įstaigos darbuotojais ir 

paslaugų gavėjais ir surinktus 

duomenis perduoda Grupės 

vadovui;  

4. Grupės vadovas nurodo už 

komunikaciją atsakingam 

grupės nariui informuoti 

darbuotojus, kontaktavusius 

su užsikrėtusiu asmeniu 

savarankiškai susisiekti su 

NVSC ir izoliuotis. 

5. Grupės vadovas 

informaciją perduoda Kauno 

rajono savivaldybės operacijų 

centrui. 

2.2.2. Veiksmai, jei simptomai  

pasireiškė darbuotojui  

esant darbe:  

1. Darbuotojas nedelsdamas 

palieka darbo patalpas, 

nekontaktuoja su kitais 

asmenimis, skambina šeimos 

gydytojui arba trumpuoju 

numeriu 1808 ir vykdo 

specialistų nurodymus.  

2. Skyriaus vedėjas nedelsiant 

įpareigoja už patalpų valymą 

ir dezinfekavimą atsakingą 

darbuotoją papildomai 

išvėdinti, išvalyti bei 

dezinfekuoti visas patalpas 

(valantis darbuotojas privalo 

naudoti AAP – respiratorių, 

akių apsaugą, vienkartines 

pirštines, darbo kostiumą/ 

chalatą).  

3. Skyriaus vedėjas 

informuoja visus skyriaus 

darbuotojus papildomai 

pasirūpinti asmens higiena 

(plauti rankas vandeniu ir 

muilu mažiausiai 40 

sekundžių, dezinfekuoti 

rankas).  

Visi darbuotojai 



4. Jei darbuotojo užsikrėtimas 

koronaviruso infekcija 

patvirtintas, įstaigos 

direktorius stabdo įstaigos/ 

skyriaus darbą, uždaro 

patalpas, vadovaudamasis 

NVSC nurodymais ir 

informuoja Kauno rajono 

savivaldybės operacijų centrą. 

5. Įstaiga veiklą tęsia tik 

gavus NVSC leidimą.  

6. Grupės vadovas įpareigoja 

už komunikaciją atsakingą 

grupės narį informuoti 

darbuotojus apie situacijos 

pasikeitimus (telefonu, el. 

paštu ar kt.).  

 

_______________________________ 


