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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“ (toliau – Nutarimas), Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės 

operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. 1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo sąlygų“, Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės 

operacijų vadovo 2021 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. V-1251 „Dėl viešojo transporto bei keleivių 

vežimo specialiaisiais ir užsakomaisiais reisais paslaugų teikimo sąlygų“ pakeitimo“ 1.4.1.-1.4.3. ir 

1.6-1.7. punktais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios 

situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. 2064 „Dėl Lietuvos 

Respublikos Sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės 

operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2508 „Dėl socialinių paslaugų įstaigų 

veiklos organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“ bei siekdama užtikrinti Savivaldybės biudžetinės 

įstaigos Kauno rajono socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų skyriaus darbuotojų ir 

paslaugų gavėjų apsaugą nuo COVID-19 (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės ir  tinkamą 

paslaugų teikimą Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono socialinių paslaugų centro 

Socialinių paslaugų skyriuje: 

1. N u s t a t a u  ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino Lietuvos Respublikos 

teritorijoje paskelbimo laikotarpiu darbą ir socialinių paslaugų teikimą Savivaldybės biudžetinės 

įstaigos Kauno rajono socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) Socialinių paslaugų skyriuje 

(toliau – Skyrius) 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, grupėmis, kurių darbuotojai nesikeičia ir nesimaišo; 

1.2. darbuotojai, teikdami paslaugas, aptarnaujantys lankytojus, susirinkimų, posėdžių metu,  

būdami uždarose darbo vietose ir bendrose patalpose, paslaugų gavėjai paslaugos teikimo metu, jei 

tai netrukdo paslaugos sutekimui (pvz., paslaugos gavėjas nėra maudomas, maitinamas ir pan.), į 

Skyrių atvykstančius paslaugų gavėjus lydintys ir kiti Skyriuje 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 (šiuo atveju rekomenduojama dėvėti veido skydelį) ir kitais atvejais dėl vykdomos veiklos 

pobūdžio (pvz., maitinant, maudant paslaugų gavėją, sveikatinimo užsiėmimo metu intensyviai 

judant 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. darbo metu Skyriaus darbuotojai yra apmokomi, kaip tinkamai ir saugiai AAP 

naudoti asmenines apsaugos priemones (toliau – AAP) ir dėvi jiems išduotas 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: 

1.8.1. aptarnaujant Centro ir Skyriaus lankytojus ir paslaugų gavėjus; 

1.8.2. bendro naudojimo patalpose ir darbo vietose (kabinetuose ar kt. patalpose), kuriuose 

dirba daugiau nei po vieną darbuotoją; 

1.8.3. paslaugu gavėjų namuose ir išvykose dirbantiems darbuotojams, kurių darbas susijęs 

su išvyka į kitus objektus;  

1.8.4. darbuotojams ir kitiems asmenims gyvai organizuojamų posėdžių, pasitarimų, 

susirinkimų metu. 

1.4. Skyriaus lankytojai turi būti aprūpinami nosį ir burną dengiančiomis apsaugos 

priemonėmis (vienkartinėmis veido kaukėmis), jei į Skyrių jie atvyko be šių apsaugos priemonių; 

1.5. į Skyriaus ir 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; 

1.6. prie įėjimo į Centrą paslaugų gavėjams suprantama forma (lengvai skaitomu tekstu, 

paveikslėliais, o prireikus ir žodžiu) turi būti pateikta informacija apie: 

1.6.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir 

kt.); 

1.6.2. reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo; 



1.6.3. draudimą Centre lankytis asmenims, turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

1.6.4. draudimą Centre lankytis asmenims, užsiimantiems prekyba ir teikiantiems 

paslaugas, kai tai nesusiję su darbo funkcijų vykdymu; 

1.7. prie Centro įėjimo, sanitariniuose mazguose matomoje vietoje pakabintos paslaugų 

gavėjų, 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); 

1.8. atlikus rankų dezinfekciją visi į Skyrių atvykstantys asmenys pasirašo lankymosi 

žurnale (už vaikus, kitus negalinčius pasirašyti asmenis pasirašo jiems atstovaujantys asmenys 

(tėvai, rūpintojai, globėjai), po pasirašymo dezinfekuoja rašymo priemonę; 

1.9. Skyriaus 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, 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 (salėje), 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 ); 

1.10. darbuotojų, paslaugų gavėjų, kitų Skyriuje besilankančių asmenų sveikatos būklė turi 

būti stebima: 

1.10.1. darbuotojai ir paslaugų gavėjai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) į Skyrių nevyksta 

ir paslaugų teikimo vietoje nebūna; 

1.10.2. į Skyrių draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu; 

1.10.3. turi būti matuojama atvykstančių paslaugų gavėjų ir kitų lankytojų kūno temperatūra 

prieš jiems patenkant į Skyrių. Sudarytos sąlygos matuoti(s) darbuotojų(-ams) kūno temperatūrą; 

1.11. tiesioginis vadovas nuolat informuoja Skyriaus darbuotojus apie COVID–19 

perdavimo kelius, klinikinius simptomus, prevencijos priemones ir paslaugų teikimo procesus; 

1.12. Skyriaus 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;  

https://bit.ly/3fUZOPH


1.13. 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;  

1.14. Skyriaus darbuotojai, naudojantys tarnybinę transporto priemonę, susipažindinami ir 

laikosi nustatytos tvarkos dėl tarnybinių transporto priemonių naudojimo ir priežiūros valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos metu;  

1.15. Skyriaus darbuotojai kiekvieną darbo dieną pildo kontaktų lenteles, nurodant asmenis, 

su kuriais darbo metu turėjo kontaktų; 

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. organizuojant Skyriaus darbą, valdomi darbuotojų, paslaugų gavėjų ir lankytojų 

srautai: 

1.17.1. Skyriaus darbuotojai tarpusavyje tiesioginį gyvą kontaktą palaiko tik darbo 

funkcijoms atlikti; 

1.17.2. darbuotojai ir paslaugų gavėjai, lankytojai į Skyriaus patalpas įeina per tam skirtus 

atskirus įėjimus (draudžiama vaikščioti po kitas ne Skyriui priskirtas patalpas); 

1.17.3. nesant būtinybei, tarp darbuotojų, paslaugų gavėjų, kitų asmenų būtų išlaikomas ne 

mažesnis kaip 2 m atstumas; 

1.17.4. prioritetas teikiamas individualaus darbo su paslaugų gavėjais organizavimui; 

1.17.5. paslaugų gavėjai turi lankyti nuolatos tą pačią grupę. Jeigu Skyriuje 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; 

1.17.6. kitų Centro skyrių darbuotojai į Skyrių 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; 

1.17.8. darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su paslaugų gavėjais, 

tiesioginio kontakto su jais nepalaiko; 

1.17.9. užtikrinama, kad tarp paslaugų gavėjų, kitų Skyriuje besilankančių asmenų ir 

darbuotojų būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 2 m. atstumas; 

1.18. paslaugų gavėjai mokomi ir skatinami laikytis asmens higienos (rankų higienos, 

kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.); 

1.19. paslaugoms teikti naudojami tik tos 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. Tarp darbo vietose sėdinčių darbuotojų turi būti ne mažesnis nei 1 metro atstumas 

arba darbo vietos turi būti atskirtos pertvaromis. darbo vietos ir darbo vietų aplinka turi atitikti 

darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus; 

1.22. darbuotojai vėdina darbo kabinetus ne rečiau kaip 1 kartą per valandą; 

1.23. prieš pradedant dalyvauti užsiėmimuose, užsiėmimo dalyviai pasirašytinai 

supažindinami su Patvirtinimo deklaracija (1 priedas); 

1.24. dušo paslaugos organizuojamos, vadovaujantis paslaugos teikimo metu galiojančiais 

LR Vyriausybės nutarimais ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio 

ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais; 

1.25. teikiant paslaugas namuose, tiesioginio kontakto metu paslaugos gavėjai ir kiti 

patalpoje esantys asmenys turi dėvėti Kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems 

asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens 

sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį); 

1.26. darbuotojas, teikiantis paslaugas į namus, prieš apsilankant pas paslaugų gavėją, 

susisiekia su juo ar kartu gyvenančiais asmenimis telefonu ir įsitikina, kad nei paslaugų gavėjas, nei 

kartu gyvenantys asmenys nekarščiuoja ir (arba) nepasireiškia kiti COVID-19 (koronaviruso 

infekcijai) būdingų simptomų, jiems nėra privaloma izoliacija; 

1.27. darbuotojas, priimantis paslaugos gavėją / lankytoją arba atvykęs į paslaugų gavėjo 

namus, prie įėjimo laikydamasis saugaus atstumo vizualiai įvertina paslaugos gavėjų / lankytojų 

sveikatos būklę ir apklausia ar paslaugų gavėjas / lankytojas nekarščiuoja ir nejaučia kitų COVID-

19 (koronaviruso infekcijai) būdingų simptomų; 

1.28. darbuotojai rekomenduoja paslaugų gavėjams kasdien sekti savo sveikatos būklę,  

1.29. teikiant paslaugas namuose, kai nėra būtinas tiesioginis gyvas kontaktas, paslaugų 

gavėjai ir (ar) kartu esantys kiti asmenys turi būti kitoje patalpoje nei darbuotojas;  

1.30. darbuotojas ir paslaugų gavėjas ir (ar) kartu esantys asmenys tiesiogiai bendraujant, 

jei tai įmanoma atliekant paslaugą, turi laikytis ne mažesnio nei 2 m. atstumo;  

1.31. darbuotojai stebi paslaugų namuose gavėjų, turinčių psichikos sutrikimų, savijautą, 

informacijos įsisavinimą, stebėjimą fiksuoja paslaugų teikimo lapuose ir apie atsirandančias rizikas 

informuoja tiesioginį vadovą; 

1.32. Skyriaus paslaugų gavėjams ir (ar) jų šeimų nariams pagal poreikį teikiama 

informacija apie psichologinės pagalbos galimybes ir būdus, informuojama apie visą parą 

veikiančias psichologinės pagalbos telefono linijas; 

1.33. teikiant specialiojo transporto paslaugą: 

1.33.1. turi būti išlaikytas ne mažesnis kaip 2 m. atstumas tarp keleivių ir vairuotojo arba 

vairuotojo darbo vieta atskirta nuo keleivių pertvaromis;  



1.33.2. paslaugų gavėjams (išskyrus vaikus iki 6 m. amžiaus) privaloma dėvėti Kaukes, 

dezinfekuoti rankas. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo 

sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.  

1.34. suteikus specialiojo transporto paslaugą vairuotojas privalo išvalyti ir dezinfekuoti 

transporto priemonės dažnai liečiami paviršius (rankenas, turėklus ir pan.); 

1.35. ant transporto priemonės durų keleiviams būtų pateikta informacija, kad draudžiama 

įlipti į transporto priemonę, jei nedėvimos nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės (veido 

kaukės, respiratoriai ar kitos priemonės), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną 

(toliau – kaukės). Šis reikalavimas netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo 

sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei 

(rekomenduojama dėvėti veido skydelį);  

1.36. kiekvienoje transporto priemonėje pateikti keleiviams aiškiai matomoje vietoje 

informaciją: apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo 

etiketą); apie būtinybę vyresniems nei 6 metų asmenims 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 veido skydelį); 

rekomendaciją nesilankyti viešose vietose, jei pasireiškia ūmios kvėpavimo takų infekcijos 

požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), o pasireiškus šiems požymiams, 

rekomenduoti konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos 

gydytoju konsultacijai; 

1.37. transporto priemonėje keleiviams būtų teikiama informacija žodžiu (įlaipinant 

keleivius) apie būtinybę vyresniems nei 6 metų asmenims dėvėti kaukes visos kelionės metu; jei 

taisyklės keleiviai nesilaiko, imtis priemonių ( pakartotinai informuoti keleivį apie privalomą 

kaukių dėvėjimą, paprašyti užsidėti kaukę, įspėti žodžiu apie galimą išlaipinimą ir kt.). Šis 

reikalavimas netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių 

dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido 

skydelį); 

1.38. darbo metu darbuotojui, pajutus ūmius kvėpavimo takų infekcijai būdingus ligos 

simptomus (kosuliui, pasunkėjusiam kvėpavimui ir pan.) ar karščiuojant, jis privalo nedelsiant: 

1.38.1. apie situaciją informuoti tiesioginį vadovą; 

1.38.2. nedelsiant palikti darbo vietą, skambinti į Karštąją telefono liniją telefono numeriu 

1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju dėl konsultacijos ir vykdyti gautus nurodymus; 

1.38.3. kitiems darbuotojams 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 Centro patalpas, laukti Socialinių paslaugų skyriaus vedėjos socialiniams reikalams 

nurodymų; 



1.39. Paslaugos namuose teikimo metu darbuotojui, pajutus ūmius kvėpavimo takų 

infekcijai būdingus ligos simptomus ar karščiuojant, jis privalo nedelsiant: 

1.39.1. informuoti paslaugų gavėją ir jo artimuosius apie situaciją, įvertinti ar paslaugos 

gavėjas dėvi Kaukę, jei ne – paprašyti užsidėti; 

1.39.2. išeiti į kitą kambarį, kiemą arba jei tokios galimybės nėra išlaikyti ne mažesnį 2 

metrų atstumą nuo patalpoje esančių asmenų; 

1.39.3. informuoti tiesioginį vadovą apie situaciją; 

1.39.4. gavus tiesioginio vadovo leidimą, palikti paslaugos gavėjo namus, susisiekti su savo 

šeimos gydytoju ar skambinti Karštąją telefono linija telefono numeriu 1808 ir vykdyti gautus 

nurodymus; 

1.40. Pastebėjus paslaugų gavėjui pasireiškiančius ūmius viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijai būdingus ligos simptomus ar karščiuojant, darbuotojas privalo nedelsiant: 

1.40.1. įvertinti ar dėvi tinkamas AAP, jei ne – užsidėti trūkstamas; 

1.40.2. informuoti paslaugų gavėją ir jo artimuosius apie situaciją, įvertinti ar paslaugos 

gavėjas dėvi Kaukę, jei ne – uždėti ar paprašyti užsidėti; 

1.40.3. informuoti tiesioginį vadovą apie situaciją; 

1.40.4. jei yra šalia artimieji rekomenduoti jiems, jei nėra – patiems susisiektų su šeimos 

gydytoju arba skambinti į Karštąją telefono liniją telefono numeriu 1808 ir vykdyti gautus 

nurodymus; 

1.41. tiesioginis vadovas, gavęs informaciją apie darbuotojus ir / ar paslaugų gavėjus, 

kurie karščiuoja ar jiems pasireiškia ūmūs viršutinių kvėpavimo takų infekcijai būdingi ligos 

simptomai: 

1.41.1. turi nedelsiant informuoti Socialinių paslaugų skyriaus vedėją socialiniams 

reikalams ir vykdyti gautus nurodymus; 

1.41.2. telefonu palaiko kontaktą su darbuotoju, paslaugos gavėju ir/ar jį atstovaujančiu 

asmeniu; 

1.41.3. organizuoja paslaugos teikimo tęstinumą ir jei reikia – darbuotojo pavadavimą; 

1.42. Socialinių paslaugų skyriaus vedėjas socialiniams reikalams, gavęs informaciją apie 

karščiuojančius ar pajutusius ūmius viršutinių kvėpavimo takų infekcijai būdingus ligos simptomus 

darbuotojus ir/ar paslaugų gavėjus: 

1.42.1. nedelsiant informuoja Centro direktorių ir specialistą, atsakingą už darbo saugą; 

1.42.2. kontroliuoja paslaugos teikimo ir darbuotojų pavadavimo užtikrinimą; 

1.42.3. organizuoja pavaduojančių darbuotojų aprūpinimą AAP ir kitomis darbui 

reikalingomis priemonėmis; 

1.42. Centro direktorius ir specialistas, atsakingas už darbo saugą, gavę informaciją apie 

karščiuojančius ar turinčius kitus COVID-19 (koronavirusinei infekcijai) būdingus simptomus, 

darbuotojus ir / ar paslaugų gavėjus ir patvirtinus užsikrėtimo COVID-19 virusu atvejį apie tai 



informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – 

NVSC), bendradarbiauja su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją;  

2. P a v e d u  Socialinių paslaugų skyriaus vedėjai socialiniams reikalams Dovilei 

Veličkaitei Socialinių paslaugų skyriaus darbuotojus supažindinti su COVID-19 (koronaviruso 

infekcijos) prevencijos ir kontrolės priemonių taikymu, organizuoti prevencijos ir kontrolės 

priemonių vykdymą Skyriuje.  

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono 

socialinių paslaugų centro direktoriaus 2021 m. birželio 8 d. įsakymą Nr. ĮS-V-47                             

„Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės priemonių taikymo 

Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų 

skyriuje valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino 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.  

 PRIDEDAMA.SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų skyriaus 

paslaugų gavėjų susipažinimo deklaracija dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

prevencijos ir kontrolės priemonių taikymo, 1 lapas. 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams,                                          Kristina Stanislovaitienė 

pavaduojanti direktorių          

  

 

 

 

 

 

 

Parengė 

Dovilė Veličkaitė 

2021-09-14 



PATVIRTINTA 

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų  

centro direktoriaus 2021 m. rugsėjo 14 d. 

 įsakymu Nr. ĮS-V-91 

 

 

SBĮ KAUNO RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ 

SKYRIAUS PASLAUGŲ GAVĖJŲ SUSIPAŽINIMO DEKLARACIJA 

 DĖLCOVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PREVENCIJOS IR 

KONTROLĖS PRIEMONIŲ TAIKYMO  

 

Ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo 

laikotarpiu gaunant paslaugas Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono socialinių paslaugų 

centro Socialinių paslaugų skyriuje (toliau – Centras) esu susipažinęs ir sutinku, kad : 

1. Esu informuotas apie COVID–19 (koronavirusinės infekcijos) perdavimo kelius, 

klinikinius simptomus, prevencijos priemones ir paslaugų teikimo procesus valstybės lygio 

ekstremalios situacijos paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijoje metu; 

2. Esu supažinęs su LR Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis dėl burną 

ir nosį dengiančių apsaugos priemonių dėvėjimo, moku tinkamai bei saugiai jas naudoti ir tinkamai 

išmesti panaudotas; 

3. Man nebus teikiamos paslaugos man karščiuojant ir / ar pajutus COVID-19 

(koronavirusinės infekcijos) požymius; 

4. Socialinių paslaugų teikimo metu pajutus ūmius viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijai būdingus ligos simptomus apie tai nedelsiant informuosiu Centro darbuotoją, kuris teikia 

man paslaugas; 

5. Viso socialinių paslaugų teikimo metu laikysiuosi šių reikalavimų: 

5.1. Tik atvykus į Centrą ir/ arba prieš užsiėmimą ir po užsiėmimo atliksiu rankų 

dezinfekciją; 

5.2. Nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas 

priemones), dėvėsiu nuolat, išskyrus atvejus, kai jos trukdo man suteikti/ gauti paslaugą;  

5.3. Laikysiuosi rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo; 

5.4. Atvykus į sveikatinimo užsiėmimus Centre  eisiu tiesiai į persirengimo kambarį; 

5.5. Nevaikščiosiu po kitas Centro erdves, kuriose man nėra teikiamos paslaugos;  

5.6. Turėsiu savo asmeninę gertuvę, rankšluostį; 

5.7. Prieš einant į sporto salę persiausiu avalynę; 

5.8. Vykdysiu Centro darbuotojo, teikiančio paslaugas, nurodymus; 

5.9. Išlaikysiu ne mažesnį nei 2 metro atstumą nuo kitų asmenų. 

5.10. Informuosiu Centro darbuotoją socialinių paslaugų teikimo metu pajutus ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymius (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir 

pan.). 

 

 

_________________________________________________________________________ 

(Paslaugų gavėjo vardas, pavardė, parašas, data) 

 

 

_________________________________________________________________________ 

(Lydinčio asmens vardas, pavardė, parašas, data) 


