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1. P a k e i č i u ir išdėstau nauja redakcija Utenos socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. 

birželio 5 d. įsakymą Nr. V-69 „Dėl Utenos socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. balandžio 6 d. 

įsakymo Nr. V-44 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės gairių 

Utenos socialinės globos namuose patvirtinimo“.

2. P a t v i r t i n u  pridedamas Užkrečiamųjų ligų, įskaitant COVID -  19 ligos (koronaviruso 

infekcijos), prevencijos ir kontrolės gaires Utenos socialinės globos namuose, vadovaudamasis šio 

įsakymo 1 punktu.

3. P a v e d u:

3.1. Personalo vadovui supažindinti administracijos darbuotojus ir padalinių vadovus su 

įsakymu, įsakymą pateikiant (išsiunčiant) elektroniniu paštu.

3.2. Padalinių vadovams supažindinti pavaldžius darbuotojus su įsakymu, įsakymą pateikiant 

(išsiunčiant) elektroniniu paštu.

3.3. Informacinių technologijų specialistui šią tvarką patalpinti į globos namų intemetinį tinklapį.

PRIDEDAMA. Užkrečiamųjų ligų, įskaitant COVID -  19 ligos (koronaviruso infekcijos), 

prevencijos ir kontrolės gairės, 4 lapai.
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PATVIRTINTA
Utenos socialinės globos namų direktoriaus 
2020-06-05 d. įsakymu Nr. (1.4)V-69 
(Utenos socialinės globos namų direktoriaus 
2020-09-11 d. įsakymo Nr. (1.4)V-100 redakcija) 
(Utenos socialinės globos namų direktoriaus 
2020-11-10 d. įsakymo Nr. (1.4)V-121 redakcija)

UŽKREČIAMŲ LIGŲ, ĮSKAITANT COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS),
PREVENCIJOS IR KONTROLĖS GAIRĖS

Esant dėl užkrečiamų ligų protrūkio paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, įstaiga privalo 
laikytis šių reikalavimų:

L Įėjimai/išėjimai į įstaigą yra kontroliuojami, visi į įstaigą patenkantys asmenys registruojami.

2. Sudarytos galimybės dezinfekuoti rankas -  šalia įėjimų į socialinės globos namus, bendro naudojimo 
patalpose, tualetuose.

3. Skatinama laikytis asmens higienos - prie įėjimo į įstaigą, į tualetą, bendro naudojimo patalpose gerai 
matomose vietose pateikiama informacija susijusi su asmens higiena (rankų higiena, kosėjimo, 
čiaudėjimo etiketu ir kt.)

4. Matuojama visų socialinės globos namuose esančių asmenų ir kitų įeinančių į įstaigą asmenų kūno 
temperatūra:
4.1. visų įstaigos gyventojų kūno temperatūra matuojama ne rečiau kaip vieną kartą per parą;

4.2. įstaigos sveikatos priežiūros specialistas nedelsiant informuojamas apie gyventoją, kuris 
karščiuoja;

4.3. įstaigos darbuotojas, kurio kūno temperatūra 37°C ir daugiau, nedelsiant nušalinamas nuo 
atliekamų pareigų ir nukreipiamas pas sveikatos priežiūros specialistą;

4.4. kiti asmenys, kurių kūno temperatūra 37°C ir daugiu, į įstaigą neįleidžiami.

5. Naujai apsigyventi atvykstantį asmenį leidžiama lydėti ne daugiau nei vienam giminaičiui, artimajam, 
globėjui (rūpintojui);

5.1. visi į globos namus priimami gyventojai privalomai izoliuojami 14 dienų;

5.2. socialinei globai priimamiems naujiems gyventojams iš nosiaryklės paimamas tepinėlis dėl 
SARS-CoV-2 viruso (jei nebuvo atliktas testas prieš atvykstant).

6. Globos namų gyventojai, kurie po gydymo turi grįžti į įstaigą iš stacionarinių asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų, grąžinami:



6.1. sirgę COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) -  tik tuomet, kai prieš perkėlimą du kartus iš eilės, 
ne trumpesniu kaip 24 vai. intervalu, iš nosiaryklės ir ryklės paimtuose tepinėliuose nerandama 
SARS-CoV-2 viruso;

6.2. sirgę COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kuriems tepinėliai pakartotiniam ištyrimui dėl 
SARS-CoV-2 viruso nebuvo paimti -  ne anksčiau kaip po 37 kalendorinių dienų, skaičiuojant 
nuo paskutinio iš nosiaryklės ir ryklės paimto tepinėlio, kuriame buvo rastas SARS-CoV-2 
virusas;

6.3. nesirgę COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) -  tik tuomet, kai prieš perkėlimą į įstaigą iš 
nosiaryklės ir ryklės paimtame tepinėlyje nerandama SARS-CoV-2 viruso;

7. Gyventojus lankyti ir bendrauti su jais gali tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų 
ligos požymių, kitų užkrečiamųjų ligų požymių. Lankymas organizuojamas nustatyta GYVENTOJŲ 
LANKYMO DĖL UŽKREČIAMŲ LIGŲ PREVENCIJOS TVARKA/ TAISYKLĖMIS;

7.1. Karantino metu, kai jis paskelbtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir\ar Utenos socialinės 
globos namų direktoriaus įsakymu, gyventojų, kurie nėra terminalinės būklės, lankymas 
draudžiamas.

7.2. Gyventojų, kurie yra terminalinės būklės, lankymas organizuojamas vadovaujantis 
GYVENTOJŲ LANKYMO TVARKA KARANTINO DEL COVID-19 LAIKOTARPIU

8. Užtikrinamos asmeninių vizitų alternatyvos: telefonai, vaizdo priemonės ir kt.;

9. Globos namų gyventojas gali išvykti laikinai svečiuotis pas globėją (rūpintoją), giminaičius teisės aktų 
nustatyta tvarka, tačiau grįžus po laikino išvykimo į svečius (pas globėją (rūpintoją), giminaičius), jis 
izoliuojamas 14 dienų;

10. Globos namų gyventojas gali išvykti už įstaigos ribų (į užimtumo centrus, švietimo, ugdymo įstaigas 
ir kt.) tik įsitikinus, kad bus laikomasi viešose vietose, prekyvietėse, viešojo transporto priemonėse ir 
kitų paslaugų teikimo vietose nustatytų valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų 
vadovo rekomendacijų (išlaikomi atstumai, privaloma dėvėti nosies ir burnos sritį dengiančias kaukes 
išskyrus atvejus, kai neįgalusis dėl savo negalios jų dėvėti negali);

11. Globos namuose užsiėmimai (užimtumo, sporto ir pan. veiklų) vykdomi nedidelėse grupelėse (iki 5 
asmenų):

11.1. jų metu naudojamos asmeninės apsaugos priemonės (toliau -  AAP), laikomasi saugaus atstumo, 
rankų higienos ir dezinfekcijos reikalavimų.

11.2. tarp skirtingų grupių veiklų užtikrinama ne mažesnė nei 15 min. pertrauka, kurios metu 
dezinfekuojamos ir vėdinamos patalpos;

12. Maistas tiekiamas į skyrius, kiek įmanoma kiekvienam gyventojui individualiai jų kambariuose. Jei 
tokios galimybės nėra, gyventojai maitinami grupėmis bendrose maitinimo organizavimo patalpose 
(pvz. virtuvėlėse ar valgomuosiuose). Vienu metu maitinama viena grupė, užtikrinant saugų atstumą 
taip gyventojų. Išėjus grupei bendra maitinimo organizavimo patalpa išvėdinama ir išvaloma.



13. Gyventojai primygtinai skatinami laikytis bent vieno metro atstumo vienas nuo kito;

14. Gyventojai neturintys infekcijai būdingų požymių ir personalas naudojasi tais pačiai įėjimais;

15. Draudžiamas gyventojų kontaktas tarp skyrių;

16. Vengti personalo kontakto tarp skyrių;

17. Skyriuje gali būti tik jį prižiūrinti personalo komanda;

18. Kitas aptarnaujantis personalas į skyrių gali patekti tik iškvietus tame skyriuje dirbančiam personalui;

19. Darbuotojai ir gyventojai, bendrųjų erdvių plotuose, turi laikytis fizinio atstumo, dėvėti apsaugines 
kaukes;

20. Gyventojus prižiūrintis personalas turi naudoti asmens apsaugos priemones (AAP) vadovaujantis 
KORONOVIRUSO (COVID-19) VALDYMO, PROFILAKTIKOS, KONTROLĖS PRIEMONIŲ IR 
VEIKSMŲ TAIKYMO TVARKOS II skyriaus 6.2 punktu Apsaugos priemonės pagal saugumo 
lygius;

20.1. Teikiant paslaugas asmenims, kuriems nepasireiškia karščiavimas ir/ar ūmios kvėpavimo takų 
infekcijos simptomai, ir ar kuriems nėra patvirtinta COVID-19 liga, personalas dėvi AAP: 
vienkartinė medicininė (chirurginė) kaukė (keisti, kai sudrėksta, užsiteršia, ne rečiau negu kas 4 
vai.), jei patiriamas tiesioginis kontaktas ar ilgalaikis artimas kontaktas, papildomai naudojama 
vienkartinės medicininės pirštinės (keisti suteikus paslaugą); vienkartinis chalatas ar prijuostė.

20.2. Prižiūrint gyventoją, įtariamą užsikrėtus COVID-19, personalas dėvi: respiratorių FFP2, 
vienkartines medicinines pirštines (keisti suteikus paslaugą), vienkartinį chalatą ilgomis 
rankovėmis, vienkartinė neperšlampama prijuostė arba kombinezonas, veido skydas ar 
priglundantys prie veido akiniai, vienkartinę kepurę;

21. Patalpos vėdinamos, visi horizontalūs ir dažnai liečiami paviršiai (turėklai, šviesos jungikliai, durų 
rankenos, lovų apsauginiai turėklai, staleliai, telefonai ir kt.) valomi ir dezinfekuojami ne rečiau kaip 
2 kartus per dieną;

22. Turi būti paruoštos patalpos karščiuojančių gyventojų izoliavimui;
23. Nustačius, kad gyventojui pasireiškė infekcijai būdingi požymiai, jis nedelsiant perkeliamas į atskirą 

bloką su atskiru įėjimu arba atskiriamas nuo nekarščiuojančių gyventojų papildomomis priemonėmis 
(širmomis ir pan.) ir konsultuojamasi su šeimos gydytoju ir NVSC dėl tolesnių veiksmų.

24. Karščiuojantiems gyventojams paslaugos teikiamos laikantis KARŠČIUOJANČIŲ ASMENŲ 
IZOLIAVIMO TAISYKLIŲ;

25. įstaigoje dirba tik darbuotojai, neturintys užkrečiamai ligai (dėl kurios paskelbta ekstremalioji 
padėtis)(toliau -  infekcija) būdingų požymių;
25.1. darbuotojai, pajutę infekcijai būdingus požymius arba jeigu jiems buvo nustatyta infekcija, 

nedelsdami apie tai informuotų savo tiesioginį vadovą ir (ar) administraciją;



25.2. darbuotojai, kuriems pasireiškia infekcijai būdingi požymiai, nedelsiant nušalinami nuo 
atliekamų pareigų, jiems rekomenduojama susisiekti su savo šeimos gydytoju;

25.3. įstaigos administracija, iš paties darbuotojo gavusi informaciją, jog jam nustatyta infekcija, apie 
tai informuoja NVSC (Nacionalinis visuomenės sveikatos centras);

25.4. privalantiems izoliuotis darbuotojams izoliacijos laikotarpiu dirbti draudžiama, išskyrus 
darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu;

26. įstaigos darbuotojams periodiškai, (ne dažniau kaip kas 14 dienų) atliekami profilaktiniai 
patikrinimai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), vadovaujantis USG TIKSLINIŲ IR 
PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) 
ORGANIZAVIMO TVARKA.

27. Organizuojant pamaininį darbą, dalis darbuotojų direktoriaus nustatyta tvarka gali likti dirbti ir būti 
apgyvendinti globos namų patalpose, personalui skirtuose kambariuose, 14 -  ai dienų.


