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KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRAS
BŪTINŲ SĄLYGŲ LANKANT ASMENIS SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE TVARKA
1. Būtinų sąlygų lankant asmenis Socialinės globos namuose tvarka reglamentuoja
socialinių paslaugų gavėjų (toliau vadinama – asmenų) lankymą Socialinės globos namuose (toliau
vadinama – Globos namuose) Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtos ekstremaliosios
situacijos ir karantino laikotarpiu.
2. Atsižvelgiant į lengvai plintančio naujojo koronaviruso (COVID-19) keliamą itin
didelį pavojų senyvo amžiaus asmenims, bei asmenims, turintiems lėtinių ligų, visiems
darbuotojams ir asmenims privaloma griežtai laikytis asmens higienos reikalavimų Globos
namuose.
3. Įėjimai/išėjimai į/iš Globos namus/namų yra kontroliuojami, visi į Globos namus
patenkantys asmenys (Globos namų lankytojai ir kt.) registruojami žurnale (priedas Nr. 1), kuris
saugojamas ne trumpiau kaip 2 mėn. Tikrinama visų darbuotojų ir kitų įeinančių asmenų (Globos
namų lankytojų ir kt.) kūno temperatūra.
4. Globos namų darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia akivaizdūs ūmiai kvėpavimo
takų infekcijai būdingi ligos simptomai (kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas), yra nedelsiant
nušalinamas nuo atliekamų pareigų ir privalo izoliuotis.
5. Visų Globos namų gyventojų kūno temperatūra yra matuojama ne rečiau kaip vieną
kartą per parą.
6. Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos, paskelbimo Lietuvos Respublikos
teritorijoje, metu asmenų lankymas organizuojamas laikantis šių sąlygų:
6.1. lankytojai gali lankyti gyventojus tik numatytomis lankymo valandomis ir informavus
telefonu Nr. (8 343) 23 570: Globos namų patalpose – nuo 10 val. iki 12 val. ir nuo 14 val. iki 17
val., lauke – nuo 8 val. iki 21 val.;
6.2. vieną gyventoją jo kambaryje tuo pačiu metu gali lankyti vienas asmuo;
6.3. lankytojui viso lankymo metu privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones
(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
6.4. lankymo trukmė, kai atstumas tarp Globos namų gyventojo ir lankytojo iki 2 m. – ne
ilgiau 15 min.;
6.5. lankyme gali dalyvauti tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir
kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir
pan.);
6.6. lankymas turi būti organizuojamas taip, kad būtų užtikrinamas kuo mažesnis
gyventojo fizinis kontaktas su lankančiais asmenimis;
6.7. kai gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimas vyksta Globos namų
patalpose, jose lankymo metu neturi būti pašalinių, susitikime nedalyvaujančių asmenų;
6.8. pasibaigus gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimui patalpos, kuriose jis
vyko, turi būti išvėdinamos ir išvalomos;
6.9. 6.2 – 6.4 papunkčių nuostatos netaikomos, kai lankytojai su gyventojais susitinka
lauke.
7. Karantino paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijoje metu lankomi tik
terminalinės būklės asmenys, kurių lankymas organizuojamas gavus įstaigos vadovo leidimą
ir laikantis šių sąlygų:

7.1. tuo pačiu metu galima lankyti tik vieną to paties kambario gyventoją;
7.2. lankytojai viso lankymo metu privalo:
7.2.1. laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų;
7.2.2. vyresni nei 6 metų dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes,
respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau
– kaukės). 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);
7.2.3. vengti tiesioginio fizinio kontakto;
7.2.4. lankymo trukmė ne ilgesnė nei 15 min.
7.3. lankyti gali tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų
užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);
7.4. užtikrinti, kad į Globos namus nepatektų karščiuojantys ar turintys virusinės infekcijos
simptomų lankytojai;
7.5. matuoti lankytojų kūno temperatūrą;
7.6. asmenų, kurie nėra terminalinės būklės, lankymas draudžiamas.
8. Įpareigoju Globos namų slaugytoją:
8.1. prie įėjimo pateikti informaciją apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų
higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);
8.2. prie įėjimo pateikti informaciją apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo;
8.3. prie įėjimo pateikti informaciją apie tai, kad į Globos namus neįleidžiami asmenys,
turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir
pan.);
8.4. užtikrinti, kad šalia įėjimų į Globos namus, būtų sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai
(gerai matomoje vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės).
9. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo priimtais sprendimais ir Lietuvos
Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro išleistais teisės aktais.
___________________________________________
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