VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ APGYVENDINIMO, LANKYMO,
UŽIMTUMO VEIKLOS, MAISTO PRODUKTŲ IR KITŲ PREKIŲ APIPIRKIMO
ORGANIZAVIMO ESANT EKSTREMALIAI SITUACIJAI BEI KARANTINO (COVID-19)
LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS
2020 m. gegužės 14 d. Nr. SPCV1Lazdijai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. V-653 ,,Dėl
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės gairių socialinės globos įstaigose karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu“: 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“, 7.12 papunkčiu:
1. T v i r t i n u viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro Socialinės globos namų
gyventojų apgyvendinimo, lankymo, užimtumo veiklos, maisto produktų ir kitų prekių apipirkimo
organizavimo esant ekstremaliai situacijai bei karantino (COVID-19) laikotarpiu tvarką (pridedama).
2. P a v e d u vykdyti šio įsakymo kontrolę Socialinės globos namų vadovei-Marijai Mizarienei, vyr. socialiniam darbuotojui – socialiniam darbuotojui-Ąžuolui Baleženčiui, socialinei darbuotojai-Neringai Stankevičienei.
3. N u r o d a u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais
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Jolanta Marcinkienė

PATVIRTINTA
VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų
centro direktoriaus įsakymu
2020 m. gegužės 14 d. Nr. SPCV1VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINĖS
GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ APGYVENDINIMO, LANKYMO, VEIKLOS, MAISTO
PRODUKTŲ IR KITŲ PREKIŲ APIPIRKIMO ORGANIZAVIMO ESANT
EKSTREMALIAI SITUACIJAI BEI KARANTINO (DĖL COVID-19) METU TVARKOS
APRAŠAS
I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Atsižvelgiant į lengvai plintančio naujojo koronaviruso (COVID-19) keliamą itin
didelį pavojų senyvo amžiaus asmenims, bei asmenims, turintiems lėtinių ligų, viešoji įstaiga
Lazdijų socialinių paslaugų centro socialinės globos namai (toliau – Globos namai) nedelsiant
apriboja bet kokį gyventojų lankymą.
2. Globos namų vadovas, socialiniai darbuotojai privalo telefonu, elektroniniu paštu ar
kitomis komunikavimo priemonėmis informuoti gyventojų šeimos narius, artimuosius bei kitus
asmeniui svarbius žmones apie laikiną gyventojų lankymo tvarkos pasikeitimą. Šią informaciją
Globos namai turėti skelbti VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) internetiniame
puslapyje.
3. Karantino laikotarpiu griežtai nerekomenduojama priimti iš artimųjų gyventojams
perduodamų daiktų, maisto produktų ir pan.
II. SKYRIU
GYVENTOJŲ BENDRAVIMAS, LANKYMAS SU ARTIMAISIAIS IR
APGYVENDINIMAS GLOBOS NAMUOSE
4. Globos namai privalo užtikrinti gyventojams galimybę bendrauti su artimaisiais
telefonu, planšetėmis, kompiuteriais ir pan. Taip pat turi būti užtikrinama galimybė naudotis
alternatyviomis komunikavimo priemonėmis, pvz., su artimaisiais bendrauti vaizdo skambučiais,
dalintis nuotraukomis iš gyventojų rutinos ir pan.
5. Karantino laikotarpiu, kai gyventojų lankymas yra apribotas, Globos namai privalo
reguliariai telefonu, elektroniniu paštu ar kitomis komunikavimo priemonėmis teikti informaciją
artimiesiems (rekomenduotina ne rečiau kaip du kartus per savaitę ar atsižvelgiant į artimųjų
pageidavimus, o atsiradus reikšmingų aplinkybių – nedelsiant) apie gyventojų sveikatos būklę,
psichologinę savijautą, kasdienę rutiną ir kt. Šias funkcijas Globos namų vadovei priskirti
konkretiems darbuotojams, kurie savo tiesioginėje veikloje disponuoja šia informacija.
6. Gyventojų lankymas išimtinai galimas tuo atveju, kuomet tenkinat mirštančiojo
asmens poreikius, reikalinga užtikrinti jam reikalingą dvasinę pagalbą ar sudaryti sąlygas
artimiesiems būti šalia.

7. Sprendimai dėl lankytojų priėmimo mirties atveju turėtų būti priimami individualiai
ir tik išsiaiškinus, ar konkretus lankytojas nepatiria naujajam koronavirusui (COVID-19) būdingų
simptomų. Būtina matuoti kūno temperatūrą ir užregistruoti registracijos žurnale.
8. Asmenims, kuriem atitinka epidemiologinius įtariamojo naujojo koronaviruso
(COVID-19) atvejo kriterijus (keliavimas teritorijose, kuriose nustatytas naujasis koronavirusas
(CIVID-19) ar turėjo kontaktą su žmogumi, kuriam patvirtintas ar tikėtinas šis koronavirusas,
neturėtų būti leista lankyti Globos namų gyventojus.
9. Visais atvejais lankytojai privalo dėvėti medicininę veido kaukę arba respiratorių
bei mūvėtis pirštines, pagal galimybes laikytis 2 metrų atstumo. Leidus lankyti gyventojus
artimiesiems turi būti suderinama iš anksto su socialiniu darbuotoju arba vadovu. Į Globos namus
įleidžiant lankytojus turi būti ribojamas skaičius, kad nesigautų daug lankytojų tą pačią dieną ir
valandą. Socialinis darbuotojas arba Vadovas registruoja apsilankymus ir derina kada galima
atvykti į Globos namus pas savo artimą žmogų, tą fiksuodamas registracijos žurnale.
10. Lankytojams sudarytos sąlygos dezinfekuoti rankos ir dėvinčiai avalynei. Globos
namuose darbuotojai turi užtikrinti, jog lankytojai Globos namuose neturėtų galimybių kontaktuoti
su kitais paslaugų gavėjais.
11. Dėl naujų gyventojų apgyvendinimo Centras turėtų spręsti individualiai ir, pagal
galimybes, nepriimti apgyvendinimui asmenų, kurie šiuo metu gyvena namuose prižiūrimi artimųjų
(taip pat su Lazdijų rajono savivaldybės administracija turi būti derinama dėl dienos socialinės
globos paslaugų asmens namuose užtikrinimo karantino laikotarpiu).
12. Jei kreipiamasi dėl apgyvendinimo asmens, kuris yra šiuo metu gydomas
stacionarioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, pagal galimybes priimti teigiamą sprendimą.
13. Visais atvejais, siekiant mažinti viruso patekimo į Globos namus, Centras privalo
užtikrinti, jog naujai apgyvendintas asmuo dvi savaites bus izoliuotas nuo kitų paslaugų gavėjų, ir
bus paimtas laboratorinis tyrimas COVID-19 (koronoviruso infekcijai) nustatyti. Laboratorinį
tyrimą atlieka sveikatos priežiūros įstaiga, kur gyventojas gydėsi.
14. Personalas su asmeniu kontaktuos tik naudodamas apsaugines priemones
(medicininę veido kaukę arba respiratorių, vienkartines pirštines, akinius, pagal galimybes veido
skydą ir kt.).

III. SKYRIUS
MAISTO PRODUKTŲ IR KITŲ PREKIŲ APIPIRKIMAS
15. Gyventojams tiekėjų maistą teikti kiekvienam individualiai jų kambariuose.
Maistą teikia socialinio darbuotojo padėjėjai.
16. Vengti imti Globos namų gyventojams artimųjų ar kitų asmenų atneštą maistą.
Jeigu maistas priimamas, turi būti imtasi visų saugos priemonių (nuplaunamos ir/ar
dezinfekuojamos pakuotės. Produktai nunešami į kambarius naujuose maisto maišeliuose.
17. Socialiniai darbuotojai kiekvieną savaitės ketvirtadienį pagal gyventojų
poreikius gali apipirkti reikalingomis prekėmis.
18. Socialinis darbuotojas eidamas į prekybos centrus, parduotuves griežtai laikosi
asmens saugos reikalavimų.

19. Socialinis darbuotojas parnešęs prekes imasi visų saugos priemonių (nuplaunamos
ir/ar dezinfekuojamos pakuotės). Produktai nunešami į kambarius naujuose maisto maišeliuose.
Socialinis darbuotojas pasirašo žurnale: kada vyko į prekybos centrą ar parduotuvę (laikas ir data,
pavadinimas), kada grįžo iš prekybos centro ar parduotuvės (laikas), kam pristatė prekes (gyventojo
kambario Nr., vardas pavardė), parašas.
IV. SKYRIUS
GYVENTOJŲ VEIKLA (UŽIMTUMAS)
20. Atsižvelgiant į gyventojų savarankiškumą ir sveikatos būklę, tam tikrą laiką
laikantis atstumo 2 m. gyventojai turi būti gryname ore.
21. Tęsti užimtumo organizavimą individualiai arba mažomis grupėmis ir pan.
laikantis 2 m. atstumo.
22. Darbuotojai ir gyventojai tiek būdami lauke ir vidaus patalpose organizuojantys
užimtumą griežtai laikosi visų asmens saugos priemonių ir reikalavimų.
23. Organizuoti socialiniams darbuotojams pagal gyventojų poreikius psichologinę
pagalbą.
24. Gyventojų artimiesiems nuolat teikti informaciją apie Globos namų susidariusią
situaciją, kokios taikomos prevencijos priemonės bei laikini apribojimai

