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GYVENTOJU TANKYMO DEL UZKRBdIAMU LIGU PREVENCIJOS TVARI(A

1.

Gyventojq lankymas leidZiamas globos namq lauko teritorijoje ir jq l<ambariuose i5 anksto
suderinus su skyriaus, kuriame gyvena asmuo, socialiniu darbuotoju gyventojo lankymo dien4 ir
laikq.

2,

Visiems lankytojams, prieS atvykstant i globos namus aplanl<yti gyventojq, uZduodami lcontroliniai
klausimai: ar nekar5diuoja, ar nesloguoja, ar neskauda gerlcles, ar neturi kitq kvepavimo talcq ligos
poZymiq.

3, Visiems atvykusiems lankytojams matuojama

kDno temperatiira.

4, Prie jejimo ! istaig4 turi b[tipateikta informacij4: apie asmens higienos laikymosi butinybg (ranl<q
higien4, l<osejimo, diaudejimo etiket4 ir kt.), apie tai, l<ad i istaig4 neileidZiami asmenys, turintys
ilmiq virSutiniq kvepavimo takq ligq poZyrniq (sloga, kosulys, pasunkejgs l<vepavimas ir pan.).

5. Salia iejimo ! istaig4 gerai matomoje vietoje pakabintos rankq dezinfekcijai

sl<irtos priernones.

gyvento.j4 jo kambaryje tuo padiu metu gali lankyti vienas asmuo.
6.1. Prie5 patekdami iskyrir2 ir i5eidami i5 skyriaus lankytojai privalo dezinfel<uoti ranl<as, deveti
vienkarting apsauging kaukg. Lankytojai su paltais, striulcemis j skyriq neileidZianri (galima
palikti pas budinti darbuotoj4).
6.2.Lankytojas viso lankymo metu turi deveti nosi ir burn4 dengiandias priemones (veido kaukes,
respiratorius ar kitas priemones)
6.3, Lanl<ymo trukme gali bDti neilgesne nei 15 min.
6,4. Kai susitikimas vyksta istaigos patalpose, lankymo metu neturi b[ti paSaliniq, susitil<ime

6. Vien4

nedalyvaujandiq asmenq,
6.5. Pasibaigus susitikimui patalpos, kuriose

7.

jis vyko, turi buti iSvedinamos ir

iSvalomos.

Lankytojai negali tureti [miq virSutiniq kvepavimo tal<q ligq ir l<itq uZkrediamq ligq poZymiq (pvz.
karSdiavimas, sloga, kosulys, pasunkejgs kvepavimas ir pan.).

8. Lankymas organizuojamas taip, kad butq uZtikrinamas kuo maZesnis gyventojo fizinis kontaktas
lankandiais asmen imis.
9. Gyventojas, I<uri norima aplankyti, neturi buti apgyvendintas izoliavimo sl<yriuje
10. Gyventojams perduodami siuntiniai,

tik supakuoti gamylclinese pakuotese,

dezinfekuoti.
I 1. {staigos darbuotojai pasiliek4 teisg sprgsti del tankymo leidimo.
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