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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. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje
paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 6, 14 ir 18 punktais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16
d. sprendimą Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir
savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų“, Kauno rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. ĮS-1537 „Dėl Kauno rajono
savivaldybės administracijos darbo organizavimo ekstremaliosios situacijos metu“, 2020 m.
lapkričio 6 d. sprendimą Nr. V-2508 „Dėl socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo būtinų
sąlygų“, 2021 m. kovo 5 d. sprendimą Nr. V-465 „Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo
būtinų sąlygų“ bei siekdama užtikrinti Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono socialinių
paslaugų centro skyriaus Dienos socialinės globos centro darbuotojų ir paslaugų gavėjų apsaugą
nuo COVID-19 (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės bei tinkamą paslaugų teikimą
Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyriuje Dienos
socialinės globos centre:
1. N u s t a t a u karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu darbą ir
socialinių paslaugų teikimą Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono socialinių paslaugų
centro (toliau – Centras) skyriuje Dienos socialinės globos centre (toliau – Dienos globos centras)
organizuoti 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 tarnybinei būtinybei arba pagal galimybes
organizuojant darbą pamainomis;
1.2. darbuotojai, teikdami paslaugas, paslaugų gavėjai paslaugos teikimo metu, jei tai
netrukdo paslaugos sutekimui (pvz., paslaugos gavėjas nėra maudomas, maitinamas ir pan.), į
Dienos globos centrą atvykstančius paslaugų gavėjus lydintys ir kiti Dienos globos centre
besilankantys vyresni nei 6 metų amžiaus asmenys, turi dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti

neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų
dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį) ir kitais
atvejais dėl vykdomos veiklos pobūdžio (pvz., maitinant paslaugų gavėją ir pan.). Jei darbuotojas
negali dėvėti kaukės dėl vykdomos veiklos pobūdžio (pvz. darbas su klausos negalią turinčiais
asmenimis), gali būti naudojamos kitos riziką mažinančios priemonės (pvz., veido skydeliai);
1.3. reikalavimas dėvėti kaukes netaikomas darbuotojams, kai darbo vietose (kabinetuose)
dirba tik darbuotojai, atitinkantys Nutarimo 18 punkte nustatytus kriterijus (įvertinus individualią
riziką kaukes dėvėti rekomenduojama);
1.4. Dienos globos centro lankytojai turi būti aprūpinami nosį ir burną dengiančiomis
apsaugos priemonėmis (vienkartinėmis veido kaukėmis), jei į Dienos globos centrą jie atvyko be šių
apsaugos priemonių;
1.5. darbuotojai paslaugų teikimo metu 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 ir yra apmokomi, kaip tinkamai ir saugiai AAP naudoti;
1.6. į Dienos globos centro patalpas, įvertinus būtinybę ir valdant srautus, įleidžiami
paslaugų gavėjai ir juos lydintys asmenys ir darbuotojai ar kiti asmenys, susiję su darbo
organizavimu ar vykdantys valstybines funkcijas asmenys;
1.7. prie įėjimo į Dienos globos centrą paslaugų gavėjams suprantama forma (lengvai
skaitomu tekstu, paveikslėliais, o prireikus ir žodžiu) turi būti pateikta informacija apie:
1.7.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir
kt.);
1.7.2.reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo;
1.7.3. draudimą Dienos globos centre lankytis asmenims, turintiems ūmių viršutinių
kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
1.8. prie Dienos globos centro įėjimo, sanitariniuose mazguose matomoje vietoje pakabintos
lankytojų ir darbuotojų rankų dezinfekcijai skirtos priemonės, rankų plovimo ir/ ar dezinfekcijos
vaizdinės priemonės, taip pat sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų, paslaugų gavėjų ir lankytojų
higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo,
vienkartiniai rankšluosčiai);
1.9. atlikus rankų dezinfekciją visi į Dienos globos centrą atvykstantys asmenys pasirašo
lankymosi žurnale (už vaikus pasirašo jų tėvai (rūpintojai, globėjai), po pasirašymo dezinfekuoja
rašymo priemonę;
1.10. Dienos globos centro patalpos turi būti išvėdinamos prieš atvykstant paslaugų
gavėjams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną (patalpų vėdinimas turi būti atliekamas užtikrinant
paslaugų gavėjų saugumą). Patalpos ir dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, laiptinės turėklai,
elektros jungikliai, kėdžių atramos ir kt.) turi būti valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau
kaip 2 kartus per dieną. Jei paslaugos organizuojamos bendrose patalpose (salėse), patalpos turi būti
išvėdinamos ir dažnai liečiami paviršiai nuvalomi po kiekvieno panaudojimo. Organizuojant
aplinkos valymą turi būti atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
parengtas rekomendacijas sveikatos priežiūros įstaigų patalpų dezinfekcijai ir ne sveikatos
priežiūros
patalpų
dezinfekcijai
(kai
galimas
užteršimas
SARS-CoV-2
virusu)
(https://bit.ly/3fUZOPH );
1.11. darbuotojų, paslaugų gavėjų, kitų Dienos globos centre besilankančių asmenų
sveikatos būklė turi būti stebima:
1.11.1. darbuotojai ir paslaugų gavėjai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų
infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) į Dienos globos
centrą nevyksta ir paslaugų teikimo vietoje nebūna;

1.11.2. į Dienos globos centrą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija,
izoliacijos laikotarpiu;
1.11.3. turi būti matuojama atvykstančių paslaugų gavėjų ir kitų lankytojų kūno temperatūra
prieš jiems patenkant į Dienos globos centrą. Sudarytos sąlygos matuoti(s) darbuotojų(-ams) kūno
temperatūrą;
1.12. darbuotojai nuolat informuojami apie COVID–19 (koronaviruso infekcijos) perdavimo
kelius, klinikinius simptomus, prevencijos priemones ir paslaugų teikimo procesus;
1.13. 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;
1.14. darbuotojai paslaugų gavėjus ir jų šeimos narius suprantama ir priimtina forma turi
nuolat informuoti ir priminti apie COVID – 19 perdavimo kelius, klinikinius simptomus,
prevencijos priemones, paslaugų organizavimo ir teikimo tvarką;
1.15. darbuotojai, naudojantys tarnybinę transporto priemonę, susipažindinami ir laikosi
nustatytos tvarkos dėl tarnybinių transporto priemonių naudojimo ir priežiūros;
1.16. darbuotojų susirinkimuose/ sutikimuose ir kitose grupinėse veiklose dalyviai turi
dėvėti nosį ir burną dengiančias AAP (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), laikytis ne
mažiau 2 metrų atstumo vienas nuo kito, asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo
etiketo). Prieš ir po susirinkimo, pasitarimo, grupinio užsiėmimo atliekamos patalpos vėdinimo,
valymo ir dezinfekavimo procedūros;
1.17. Dienos globos centre turi būti ribojami darbuotojų, paslaugų gavėjų ir aptarnaujamų
asmenų srautai:
1.17.1. darbuotojai ir paslaugų gavėjai, lankytojai į Dienos globos centro patalpas įeina per
tam skirtus atskirus įėjimus (draudžiama vaikščioti po kitas ne Dienos globos centrui priskirtas
patalpas);
1.17.2. nesant būtinybės, tarp darbuotojų, paslaugų gavėjų, kitų asmenų būtų išlaikomas ne
mažesnis kaip 2 m atstumas;
1.17.3. prioritetus teikiamas individualaus darbo su paslaugų gavėjais organizavimui;
1.17.4. paslaugų gavėjai turi lankyti nuolatos tą pačią grupę. Jeigu Dienos globos centre
sudaromos skirtingos grupės, tarp grupių veiklų turi būti užtikrinamas pakankamas laiko tarpas (ne
mažiau kaip 10 min.), per kurį patalpos turi būti išvėdinamos, dažnai liečiami paviršiai patalpose
nuvalomi ir sudaromos sąlygos, kad skirtingose grupėse esantys paslaugų gavėjai nekontaktuotų
tarpusavyje;
1.17.5. užtikrinama, kad skirtingų Centro skyrių darbuotojai neturėtų tiesioginio gyvo
kontakto Centro ir Dienos globos centro bendro naudojimo patalpose;
1.17.6. kitų Centro skyrių darbuotojai į Dienos globos centrą įleidžiami tik tiesioginiam
darbui atlikti;
1.17.7. darbuotojams iš skirtingų Skyrių darbo metu galima važiuoti viena tarnybine ar
asmenine transporto priemone tik suderinus su Skyrių vedėjais ir /ar Dienos globos centro atsakingu
socialiniu darbuotoju;
1.17.8. darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su paslaugų gavėjais,
tiesioginio kontakto su jais nepalaiko;
1.17.9. organizuojant paslaugų gavėjų maitinimą, paslaugų gavėjai turi eiti po vieną grupę
pagal iš anksto parengtą maitinimo grafiką. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda
patys paslaugų gavėjai, neturi būti organizuojamas. Po kiekvienos grupės bendra maitinimo
organizavimo patalpa turi būti išvėdinama ir dažnai liečiami paviršiai nuvalomi;
1.18. paslaugų gavėjai mokomi ir skatinami laikytis asmens higienos (rankų higienos,
kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.) bei Dienos globos centro vidaus tvarkos taisyklių;
1.19. paslaugoms teikti naudojami tik tie žaislai ir priemonės, inventorius, kurių paviršių
galima dezinfekuoti arba skalbti;

1.20. jei priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas asmuo, jos turi būti
išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo;
1.21. Darbo vietos ir darbo vietų aplinka turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių
teisės aktų reikalavimus;
1.22. Darbuotojai vėdina Dienos globos centro erdves, atsižvelgiant į technines pastato
galimybes ne rečiau kaip 1 kartą per valandą;
1.23. Darbo metu darbuotojui, pajutus ūmius kvėpavimo takų infekcijai būdingus ligos
simptomus ir/ ar karščiuojant (37,3 °C ir daugiau), jis privalo nedelsiant:
1.23.1. apie situaciją informuoti tiesioginį vadovą;
1.23.2. nedelsiant apleisti patalpas ir kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją arba
konsultuotis Karštąją koronaviruso linija tel. 1808.;
1.23.3. kiti darbuotojai turi įvertinti ar dėvi tinkamas AAP, nurodytas Asmeninių apsaugos
priemonių naudojimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemijos metu ir sąlytį su
COVID-19 atveju turėjusių asmenų valdymo tvarkoje, jei ne – užsidėti trūkstamas, nevaikščioti po
kitas Dienos globos centro patalpas, laukti tiesioginio vadovo nurodymų;
1.24. Paslaugų teikimo metu pastebėjus paslaugų gavėjui pasireiškiančius ūmius kvėpavimo
takų infekcijai ar kitoms užkrečiamoms ligoms būdingus ligos simptomus ar karščiuojant,
darbuotojas nedelsiant:
1.24.1. darbuotojai įvertina ar dėvi tinkamas AAP, jei ne – užsideda trūkstamas;
1.24.2. paslaugų gavėjas nedelsiant turi būti atskiriamas nuo kitų paslaugų gavėjų ir
prižiūrint darbuotojui, izoliuojamas Slaugytojo kabinete, kol jo tėvai (globėjai, rūpintojai) atvyks.
Tėvams (globėjams) rekomenduojama konsultuotis Karštąja linija tel. 1808 arba susisiekti su
šeimos gydytoju konsultacijai;
1.24.3. apie situaciją informuojami kitų kartu buvusių paslaugų gavėjų tėvai (globėjai,
rūpintojai);
1.25. Dienos globos centro socialinė darbuotoja, gavusi informaciją apie darbuotojus ir/ar
paslaugų gavėjus, kurie karščiuoja ar jiems pasireiškia ūmūs kvėpavimo takų infekcijai ar kitoms
užkrečiamoms ligoms būdingi ligos simptomai, nedelsiant:
1.25.1. informuoja Centro direktorių ir specialistą, atsakingą už darbo saugą;
1.25.2. kontroliuoja paslaugos teikimo ir darbuotojų pavadavimo užtikrinimą;
1.25.3. organizuoja pavaduojančių darbuotojų aprūpinimą AAP ir kitomis darbui
reikalingomis priemonėmis;
1.26. Centro direktorius ir specialistas, atsakingas už darbo saugą, gavę informaciją apie
karščiuojančius ar pajutusius ūmius kvėpavimo takų infekcijai ar kitoms užkrečiamoms ligoms
būdingus ligos simptomus Dienos globos centro darbuotojus ir/ar paslaugų gavėjus:
1.26.1. organizuoja COVID-19 situacijų valdymo grupės susitikimus ir Veiksmų, patvirtinus
užsikrėtimo COVID-19 virusu atvejį, planą ir įgyvendinamų priemonių plano įgyvendinimą;
1.26.2. gavęs informaciją apie darbuotojui ar paslaugų gavėjui nustatytą COVID-19
(koronaviruso infekciją), apie tai nedelsiant informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą
prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauja su NVSC nustatant sąlytį
turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją;
2. Į p a r e i g o j u :
2.1. Dienos globos centro darbuotojus, pasireiškus ūmiems viršutinių kvėpavimo takų
infekcijos požymiams (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), į darbą nevykti,
o minėtiems požymiams pasireiškus darbe – informuoti tiesioginį vadovą ir specialistą, atsakingą už
darbo saugą, palikti darbo vietą ir toliau konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba
susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai;
2.2. Urtę Stasiulytę, socialinę darbuotoją, supažindinti darbuotojus ir paslaugų gavėjų
šeimas su COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės priemonių taikymo

Dienos globos centre veikloje reikalavimais ir organizuoti Dienos globos centro darbą,
vadovaujantis šiame įsakyme nustatyta tvarka.
3. S k i r i u Ingridą Ilčiukienę, socialinę darbuotoją, atsakinga už prevencijos ir
kontrolės priemonių vykdymą Dienos globos centre Urtės Stasiulytės ligos ar kitais darbe nebuvimo
atvejais.
4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios 2020 m. lapkričio 26 d. SBĮ Kauno rajono
socialinių paslaugų centro direktoriaus įsakymą Nr. ĮS-V-157 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) prevencijos ir kontrolės priemonių taikymo Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno
rajono socialinių paslaugų centro skyriuje Dienos socialinės globos centre valstybės lygio
ekstremaliosios 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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