
                              PATVIRTINTA: 

                                                                                 Josvainių socialinio ir ugdymo centro direktorės 

                                                                           2021 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V1-19 
    

 PASLAUGŲ GAVĖJŲ LANKYMO  TVARKA 

 

 Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 

d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (aktualia 

redakcija), 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 (aktualia redakcija). 

1. Paslaugų gavėjų lankymas organizuojamas laikantis šių sąlygų: 

Lankantis asmuo: 

1.1. yra paskiepytas COVID-19 vakcina (vienas iš žemiau nurodytų dokumentų, kuriame yra ši in-

formacija: skiepijimą vykdžiusios įstaigos pavadinimas, skiepyto asmens vardas, pavardė, informa-

cija, kad asmuo buvo pilnai paskiepytas COVID-19 vakcinos 2 dozėmis (arba 1 vakcinos doze, jei 

skiepytas „Janssen“ vakcina); leidžiama lankyti, jei po pilnos COVID-19 vakcinacijos yra praėję 

ne mažiau nei 14 ir ne daugiau nei 180 dienų); 

• skiepijimą COVID-19 vakcina atlikusios įstaigos išduoto lapelio kopija; 

• šeimos gydytojo išduotą pažymą; 

• išrašo iš e-sveikatos kopija. 

1.2. Persirgo COVID-19 liga (vienas iš žemiau nurodytų dokumentų, kuriame yra ši informacija: 

sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, sirgusio asmens vardas, pavardė, data, kada asmuo su-

sirgo COVID-19 liga (praėjus 20 dienų nuo sirgimo pradžios asmuo laikomas pasveikusiu, išskyrus 

atvejus, kai asmuo dėl COVID-19 ligos buvo hospitalizuotas – tuomet pasveikimo terminas nustato-

mas individualiai) ir/ar informacija apie teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PRG tyrimo 

ar antigeno testo) rezultatus; leidžiama lankyti, jei COVID-19 liga sirgęs asmuo yra pasveikęs ir 

nuo sirgimo COVID-19 liga pradžios yra praėję ne daugiau nei 180 dienų): 

• šeimos gydytojo išduota pažyma; 

• išrašo iš e-sveikatos kopija apie teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PRG tyrimo ar 

antigeno testo) rezultatus. 

2. vieną gyventoją jo kambaryje tuo pačiu metu gali lankyti vienas asmuo (artimieji atvykimo laiką 

ir datą derina iš anksto su socialiniu darbuotoju tel. 8 67840207.  

3. lankytojai, atvykę aplankyti artimųjų, įeidami privalo atlikti higieninę rankų dezinfekciją,  viso 

lankymo metu privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar 

kitas priemones); 

4. lankymo trukmė įstaigos patalpose gali būti ne ilgesnė nei 15 min. Po kiekvieno susitikimo atlie-

kamas patalpų valymas (dezinfekcija) ir vėdinimas; 

5. lankyme gali dalyvauti tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ir kitų užkrečiamų 

ligų požymių (pvz. karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.); 



lankytojams pamatuojama kūno temperatūra (užfiksavus didesnę nei 37 C kūno temperatūrą, lanky-

mas yra draudžiamas); 

6. kai gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimas vyksta įstaigos patalpose, jose lankymo 

metu neturi būti pašalinių, susitikime nedalyvaujančių asmenų; 

7. susitikimui vykstant lauke, lankymo trukmė lauke neribojama., išlaikant 2 m. atstumą ir dėvint 

veidą dengiančias apsaugos priemones (vienkartines medicinines kaukes arba respiratorių). 

8. Perduoti siuntiniai artimiesiems turi būti sandariai supakuoti ir dezinfekuoti. 

9. Esant įstaigoje  patvirtintam covid-19 ligos atvejui, gyventojų lankymas draudžiamas, išskyrus 

lankant terminalinės būklės gyventoją. 

 

PASLAUGŲ GAVĖJŲ APGYVENDINIMO TVARKA 

 

10. Gyventojas atvykdamas apsigyventi, privalo turėti neigiamą SARS-CoV-2 PRG testo rezultatą 

atspausdintą arba išsaugotą skaitmeniniu formatu. 

11. Gyventojas apgyvendinamas kambaryje su kitais gyventojais jeigu: 

11.1. matuojama jo kūno temperatūra ne aukštesnė nei 370 C; 

11.2. nėra viršutinių kvėpavimo takų infekcijos pažymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir 

pan.). 

12. Nekarščiuojantys gyventojai ir personalas naudojasi tomis pačiomis patalpomis, įėjimais. 

13. nuolat stebima gyventojų sveikatos būklė dėl ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų 

užkrečiamųjų ligų (karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

14. Gyventojui pakilus temperatūrai ar atsiradus viršutinių kvėpavimo takų sutrikimams, personalas 

vadovaujasi Josvainių socialinio ir ugdymo centro gyventojų užsikrėtimo COVID-19 atveju veiksmų 

planu. 

15. Gyventojui įtarus COVID-19 simptomus, personalas vadovaujasi Josvainių socialinio ir ugdymo 

centro gyventojų užsikrėtimo COVID-19 atveju veiksmų planu. 

16. Gyventojui arba darbuotojui nustačius COVID-19 atvejį, personalas vadovaujasi Josvainių 

socialinio ir ugdymo centro gyventojų užsikrėtimo COVID-19 atveju veiksmų planu 

17. Įstaigos patalpų valymo, dezinfekavimo, asmens higienos užtikrinimo bendrieji veiksmai 

nustatyti vadovaujantis Josvainių s socialinio ir ugdymo centro gyventojų užsikrėtimo COVID-19 

atveju veiksmų planu. 

 

 

 

 


