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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4
punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37
straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr.
152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje
paskelbimo“ ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio
ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimą Nr. 1471 „Dėl
valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo
vietoms būtinų sąlygų“ (toliau - Nutarimas), Kauno rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2021 m. birželio 8 d. įsakymą Nr. ĮS-1537 „Dėl Kauno rajono savivaldybės
administracijos darbo organizavimo ekstremaliosios situacijos metu“ bei siekdama užtikrinti
tinkamą darbo organizavimo tvarką Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono socialinių
paslaugų centro Administracijoje ir Bendrųjų reikalų skyriuje (toliau - Skyrius):
1 .

N u s t a t a u , kad darbas Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono

socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) Skyriuje privalo būti organizuojamas taip, kad būtų
užtikrintos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų
valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų
aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos:
1.1. Esant objektyvioms priežastims darbuotojams leidžiama dirbti nuotoliniu būdu,
užtikrinant funkcijų vykdymą darbo vietoje esant būtinybei arba pagal galimybes organizuojant
darbą pamainomis;

1.2. Darbuotojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz.,
karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) į darbą nevyksta ir paslaugų teikimo vietoje
nedirba;
1.3. Skyriuje negali dirbti darbuotojai, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu,
išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu arba kitais teisės aktuose numatytais atvejais;
1.4. Turi būti matuojama atvykstančių lankytojų kūno temperatūra prieš jiems patenkant į
Skyrių. Sudarytos sąlygos matuoti (s) darbuotojų (-ams) kūno temperatūrą;
1.5. Prie įėjimo į Centrą lengvai skaitomu tekstu, paveikslėliais, o prireikus ir žodžiu
pateikiama informacija:
1.5.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo ir čiaudėjimo
etiketą ir kt.);
1.5.2. apie būtinybę vyresniems nei 6 metų lankytojams dėvėti kaukes. Šio reikalavimo
netaikyti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų
dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti skydelį), išskyrus
Sprendime nustatytais atvejais;
1.5.3. Centre neaptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų
požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);
1.5.4. draudimą Centre lankytis asmenims, užsiimantiems prekyba ir teikiantiems paslaugas,
kai tai nesusiję su darbo funkcijų vykdymu;
1.6. Šalia Centro įėjimo ir sanitariniuose mazguose matomoje vietoje pakabintos lankytojų ir
darbuotojų rankų dezinfekcijai skirtos priemonės, rankų plovimo ir/ ar dezinfekcijos vaizdinės
priemonės, praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo,
vienkartiniai rankšluosčiai;
1.7. Atlikus rankų dezinfekciją visi asmenys pasirašo lankymosi žurnale, po pasirašymo
dezinfekuoja rašymo priemonę;
1.8. Darbuotojai aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir apmokomi, kaip
tinkamai ir saugiai naudoti asmenines apsaugos priemones;
1.9. Darbo metu darbuotojai dėvi jiems išduotas asmenines apsaugos priemones (toliau –
AAP), nurodytas Asmeninių apsaugos priemonių naudojimo COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) epidemijos metu ir sąlytį su COVID-19 atveju turėjusių asmenų valdymo tvarkoje šiais
atvejais:
1.9.1. aptarnaujant Centro ir Skyriaus lankytojus ir paslaugų gavėjus;
1.9.2. bendro naudojimo patalpose ir darbo vietose (kabinetuose ar kt. patalpose), kuriuose
dirba daugiau nei po vieną darbuotoją;
1.9.3. paslaugų gavėjų namuose ir dirbant išvykose;

1.9.4. darbuotojams ir kitiems asmenims gyvai organizuojamų posėdžių, pasitarimų,
susirinkimų metu;
1.9.5. reikalavimas dėvėti kaukes netaikomas darbuotojams, kai darbo vietose (kabinetuose)
dirba tik darbuotojai, atitinkantys Nutarimo 18 punkte nustatytus kriterijus (įvertinus individualią
riziką kaukes dėvėti rekomenduojama);
1.10. Darbuotojai kiekvieną darbo dieną pildo kontaktų lenteles, nurodant asmenis, su
kuriais darbo metu turėjo kontaktų;
1.11. Esant būtinybei teikti paslaugas ir/ ar susirinkimus/susitikimus/ veiklas organizuoti ir
/ar dalyvauti juose tiesioginio gyvo kontakto būdu vienoje patalpoje, dalyviai dėvi nosį ir burną
dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), laikosi ne mažiau
2 metro atstumo vienas nuo kito, asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo).
Prieš ir po susirinkimo/pasitarimo atliekamos patalpos vėdinimo, valymo ir dezinfekavimo
procedūros;
1.12. Darbuotojai supažindinami ir vykdo aplinkos paviršių valymo ir dezinfekcijos
procedūras, patalpų vėdinimo rekomendacijas, rankų higienos procedūrą, atliekų rūšiavimo ir
utilizavimo bei kitas saugaus darbo tvarkas ir procedūras;
1.13. Darbuotojai, naudojantys tarnybinę transporto priemonę, supažindinami ir laikosi
nustatytos tvarkos dėl tarnybinių transporto priemonių naudojimo ir priežiūros valstybės lygio
ekstremalios situacijos metu;
1.14. Darbuotojai informuojami apie COVID–19 perdavimo kelius, klinikinius simptomus,
prevencijos priemones, ir paslaugų teikimo valstybės lygio ekstremalios situacijos metu procesus;
1.15. Administracijos ir Skyriaus darbuotojai aptarnaudami paslaugų gavėjus kontaktiniu
būdu išlaiko ne mažesnį nei 2 m. atstumą;
1.16. Tarp darbuotojų darbo vietų turi būti ne mažesnis kaip 1 metro atstumas;
1.17. Organizuojant Skyriaus darbą, valdomi darbuotojų srautai ir Centro darbuotojai
tarpusavyje tiesioginį gyvą kontaktą palaiko tik esant būtinybei tiesioginėms darbo funkcijoms
atlikti;
1.18. Darbo metu darbuotojui, pajutus ūmius kvėpavimo takų infekcijai būdingus ligos
simptomus (kosuliui, pasunkėjusiam kvėpavimui) ar karščiuojant, jis privalo nedelsiant:
1.18.1. apie situaciją informuoti tiesioginį vadovą;
1.18.2. nedelsiant palikti darbo vietą, skambinti į Koronaviruso karštąją telefono liniją
(telefono numeriu 1808) arba susisiekti su savo šeimos gydytoju dėl konsultacijos ir vykdyti gautus
nurodymus;
1.18.3. kitiems darbuotojams, esantiems kartu, likti toje pačioje patalpoje, esant galimybei
išlaikyti ne mažesnį nei 2 metrų atstumą, įvertinti ar dėvi tinkamas AAP, jei ne – užsidėti

trūkstamas, nevaikščioti po kitas Centro patalpas, laukti specialisto (atsakingo už darbo saugą)
nurodymų;
1.19. Specialistas, atsakingas už darbo saugą, gavęs informaciją apie karščiuojančius ar
pajutusius ūmius kvėpavimo takų infekcijai būdingus ligos simptomus darbuotojus ir/ar paslaugų
gavėjus, nedelsiant:
1.19.1. informuoja Centro direktorių;
1.19.2. kontroliuoja darbuotojų pavadavimo užtikrinimą;
1.19.3. organizuoja pavaduojančių darbuotojų aprūpinimą AAP ir kitomis darbui
reikalingomis priemonėmis;
1.20. Centro Administracija gavusi informaciją iš paties darbuotojo apie jam nustatytą
COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), per 24 val. nesulaukusi NVSC specialisto skambučio, pati
telefonu susisiekia su NVSC, bendradarbiauja nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant
izoliaciją.
2. P a v e d u Justinai Bernotienei specialistei, atsakingai už darbo saugą, darbuotojus
supažindinti su COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės priemonių
taikymu, organizuoti prevencijos ir kontrolės priemonių vykdymą Administracijoje ir Bendrųjų
reikalų skyriuje.
3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono
socialinių paslaugų centro direktoriaus 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymą Nr. 146 „Dėl COVID-19
ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės priemonių taikymo Savivaldybės
biudžetinės įstaigos Kauno rajono socialinių paslaugų centro Administracijoje ir Bendrųjų reikalų
skyriuje valstybės lygio ekstremaliosios situacijos Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo
laikotarpiu“.
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.
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