
 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

DIREKTORIUS 

 

  

ĮSAKYMAS 

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

EKSTREMALIOS SITUACIJOS VALDYMO, KORONAVIRUSO PROFILAKTIKOS, 

KONTROLĖS PRIEMONIŲ IR VEIKSMŲ TAIKYMO PLANO PATVIRTINIMO 

 

2020 m. gegužės 4 d. Nr. SPCV1- 

Lazdijai 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. -207 

,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“,: viešosios įstaigos Lazdijų socialinių 

paslaugų centro direktoriaus pareigybės aprašymo, patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 

2015 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 5TS-1546 „Dėl viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų 

centro direktoriaus pareigybės aprašo patvirtinimo“ 7.10 papunkčiu: 

 1. T v i r t i n u viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro ekstremalios situacijos 

valdymo, koronaviruso profilaktikos, kontrolės priemonių ir veiksmų planą (pridedama). 

 2. N u r o d a u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais 

 

 

Direktorė         Jolanta Marcinkienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

EKSTREMALIOS SITUACIJOS VALDYMO, KORONAVIRUSO PROFILAKTIKOS,  

KONTROLĖS PRIEMONIŲ IR VEIKSMŲ TAIKYMO PLANAS 
 

Eil 
Nr.  

Priemonė  Veiksmai Pastabos 

1. Karantinas  Viešojoje įstaigoje Lazdijų socialinių paslaugų 
centre (toliau – Centras) dėl naujojo 
koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės yra 
paskelbtas karantinas, kurio metu draudžiamas 
Socialinės globos namų gyventojų lankymas ir 
išvykimas, renginių organizavimas, siuntinių 
(daiktų, maisto produktų) perdavimas. Taikomos 
koronaviruso profilaktikos priemonės.  

Apie karantiną viešinama 
įstaigos internetinėje 
svetainėje ir Centre. 

2. Nuotolinis darbas  Centro darbuotojai, kuriems pagal darbo 
funkcijas yra galimybė dirba nuotoliniu būdu. 
Darbas nuotoliniu Centre organizuojamas 
remiantis „Nuotolinio darbo tvarkos aprašu“, 
darbuotojo rašytiniu prašymu – ir Centro 
direktoriaus įsakymu. Nuotolinio arbo užduotys 
yra aiškios, darbo veiklos konkrečiai apibrėžtos 
kiekvienam dirbančiam nuotoliniu būdu 
darbuotojui.  

Apie darbo problemas ir 
situacijas informuojame 
telefonais, elektroniniais 
paštais. 

3. Apsaugos 
priemonės 

Centro darbuotojai yra aprūpinti visomis 
reikalingomis  apsaugos priemonėmis: 
medicininės kaukės, daugkartinio naudojimo 
veido kaukės, respiratoriai, apsauginiai chalatai, 
specialūs apsauginiai kostiumai, akiniai, 
antbačiai, pirštinės, dezinfekcinis skystis 
rankoms, Darbuotojai apsaugos priemones 
(veido kaukes, pirštines, chalatus) dėvi nuolat, 
visą darbo laiką. Darbuotojai atvykę į darbą, 
nusirengia patalpoje esančioje šalia įėjimo, ir tik 
persirengę bei persiavę įeina į globos namų 
patalpas. 

Kiekvieną dieną 
kontroliuojamas 
apsaugos priemonių 
kiekis. 

Socialinės globos namų gyventojai aprūpinti 
medicininėmis kaukėmis, dezinfekantais, jiems 
nuolat vedami prevenciniai pokalbiai apie rankų 
ir veido higieną, paviršių lietimą, atstumo vienas 
nuo kito laikymąsi ir pan. Įstaigoje viešinami 
vaizdinė medžiaga apie apsisaugojimą nuo 
COVID-19. Nuolat vėdinamos patalpos, 
užtikrinamas prevencinių rekomendacijų 
laikymasis; 

4. Dezinfekcinės 
priemonės 

Centras apsirūpinę dezinfekcinėmis priemonėmis 
- dezinfekcinis skystis paviršiams, purkštuvai ir 
dozatoriai dezinfekcinėms priemonėms,  
dezinfekciniai kilimėliai (prie durų). 

Dezinfekcijos priemonių 
naudojimas karantino 
periodu sustiprintas ir 
priemonės naudojamos 
nuolat. 



5. Ekstremalios 
situacijos valdymo 
darbo grupė 

Centre sukurta ekstremalios situacijos valdymo 
darbo grupė, kurioje paskirti atsakingi asmenys 
už koronaviruso profilaktikos, kontrolės 
priemonių ir veiksmų taikymą. Sudarytas 
ekstremalių situacijų valdymo planas.  

Ekstremalios situacijos 
valdymo darbo grupė 
užtikrina įgyvendinamas 
priemones, nustatytas 
ekstremalių situacijų 
valdymo plane. 

6.  
Pagalba tiesiogiai su 
paslaugų gavėjais 
dirbančiam 
personalui - 
individualios 
priežiūros 
darbuotojams  

Vykdomas nuolatinis bendravimas su 
individualios priežiūros darbuotojais, kurie dirba 
tiesiogiai su Globos namų gyventojais vykdant 
prevencines veiklas, primenant visų sveikatos 
ministerijos nurodymų laikymąsi (ypač dažnai 
plauti ir dezinfekuoti rankas; dėvėti pirštines, 
rankomis neliesti veido; riboti socialinius 
kontaktus; gyvai bendraujant su žmonėmis 
laikytis 2 metrų atstumo; atsisakyti rankų 
paspaudimų, apsikabinimų, prisilietimų; 
reguliariai vėdinti Globos namų patalpas ir kt.). 

Nuotoliniu būdu 
dirbantys vaizdo 
skambučiu dalyvauja 
pamainos perdavime, 
palaiko, motyvuoja ir 
pan. 

7. Psichologo 
konsultacija 

Teikiama psichologo pagalba visiems, 
pageidaujantiems Globos namų gyventojams ar 
darbuotojams, konsultuotis su psichologu galima  
asmeniškai ar grupėje  - nuotoliniu būdu. 

Teikia Lazdijų rajono 
psichologas 

8. Darbuotojų 
sveikatos būklės 
stebėjimas 

Siekiant užkirsti kelią koronaviruso plitimui 
Globos namuose, darbuotojams kasdien atvykus į 
darbą matuojama kūno temperatūra; 

Įstaigos vidaus 
dokumentai, paskirti 
atsakingi asmenys. 

9. Sveikatos 
deklaracijos 
pildymas 

Siekiant sumažinti pavojų užsikrėsti COVID-19 ir 
apsaugant į rizikos grupę patenkančius Globos 
namų gyventojus, kiekvienas darbuotojas pildo 
sveikatos deklaraciją, kurioje pažymi ar nėra 
turėjęs sąlyčio su asmeniu, sergančiu ar tiriamu 
dėl įtarimo sergant COVID-19 liga, ar neturi 
klinikinių požymių būdingų COVID-19  
koronaviruso  sukeliamai infekcijai, ar šeimoje 
yra narių, kurie darbuojasi užsienio šalyse, ar 
laikosi visų sveikatos ministerijos nurodymų 
siekiant apsisaugoti nuo koronavirusinių infekcijų 
ir apsaugoti globos namų gyventojus. 

Sveikatos deklaracijos 
forma patvirtinta 
direktoriaus įsakymu.  
Deklaraciją, kiekvienas 
darbuotojas pasirašo 
vieną kartą, jei pasikeičia 
aplinkybės apie tai 
darbuotojas informuoja 
įstaigos direktorių.  

10. Paslaugų gavėjų 
sveikatos būklės 
stebėjimas 

Kadangi globos namų gyventojai yra labiausiai 
pažeidžiami asmenys, patenkantys į rizikos 
grupę, jiems taip pat sustiprinta sveikatos 
priežiūra (kasdien matuojama kūno temperatūra 
stebima jų sveikatos būklė, esant sveikatos 
sutrikimui skambinama gydančiam gydytojui ar 
kviečiama greitoji medicinos pagalba 

Su gydančiais gydytojais 
intensyvesnis nei įprastai 
bendravimas telefonu 

11. Bendradarbiavimas 
su kitomis 
institucijomis  

Visuomenės sveikatos biuras, rajono savivaldybė, 
suteikia ir nuolat atnaujina informacija apie 
prevencines priemones užkertant kelią  
koronaviruso plitimui. 

Gauta informacija 
viešinama ir 
įgyvendinama Globos 
namuose. 

12. Bendradarbiavimas 
su kolegomis, 

Bendradarbiavimas su kolegomis ir partneriais, 
ekstremalios situacijos metu ypatingai svarbus 

Kiekviena įstaiga (šiuo 
atveju mūsų asociacijos 



partneriais pasidalinant gerąja darbo patirtimi, keičiantis 
informacija apie kiekvienoje įstaigoje 
naudojamas priemones siekiant apsisaugoti nuo 
koronaviruso COVID-19 plitimo grėsmės. 

narė) galime vieni iš kitų 
perimti gerąją patirtį 
pritaikant priemones 
savo įstaigoje 

13. Teisės aktai, 
reglamentai, 
nutarimai 

Reaguojant į susiklosčiusią ekstremalią situaciją dėl koronaviruso 
paplitimo (COVID-19) globos namuose vadovaujamasi Lietuvos 
Respublikos vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl 
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos 
Respublikos vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl 
karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos 
Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinių paslaugų priežiūros 
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės 
maisto ir veterinarinės tarnybos, Lazdijų rajono savivaldybės 
rekomendacijomis. 
Šiuo metu daugybė straipsnių, patarimų, rekomendacijų, mūsų Globos 
namai vadovaujasi teisės aktais, reglamentais, nutarimais, 
rekomendacijomis organizuojant veiklą ekstremalios situacijos, karantino 
metu. 

 

 

 

 

 

 


