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NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS 
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

PATIKRINIMO AKTAS

2022 m. gruodžio^d. Nr. (9-12 15.4.6Mr.)PA- 
Utena

Patikrinimą atliko Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
Utenos departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyresnioji specialistė Elvyra 
Noreikienė, vyresnioji specialistė Irena Putrimienė.
Pavedimo data ir Nr. 2022-12-06, Nr. (9-12 15.4.6Mr.)PP-8348.
Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės rūšis: periodinė.
Dalyvaujant vyriausiajai slaugytojai Linai Guzelienei,

Patikrinta Utenos socialinės globos namai, kodas 190797098, Utena,■'Kupiškio g. 66.
Anksčiau įstaiga buvo tikrinta 2021 -04-20, (9-12 16.1.17)PA-2507

Patikrinimas vietoje pradėtas 2022 m. gruodžio 6 d. 13.30val. 
Patikrinimas vietoje baigtas 2022 m. gruodžio6 d. 15.30 vai.

Nustatyta:
Periodinė valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė (toliau -  Kontrolė) atlikta 

vadovaujantis Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento1 
nuostatomis.

Utenos socialinės globos namų veikla adresu, Utena, Kupiškio g. 66, vertinta pagal Lietuvos 
higienos normos HN 125:20192 (toliau -  HN 125:2019) reikalavimus parengtą klausimyną. Veiklai 
(stacionarių suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigų veikla) vykdyti 2015-09-10 d. išduotas leidimas- 
higienos pasas Nr. LH-115.

Kontrolės metu pildytas suaugusių asmenų socialinės globos įstaigos periodinės visuomenės 
sveikatos saugos kontrolės klausimynas, patikrinimo metu pažeidimų nenustatyta.

Patikrinimo išvada:
Utenos socialinės globos namuose, adresu, Utena, Kupiškio g. 66, stacionarių 

suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigų veikla vykdoma nepažeidžiant HN 125:2019 reikalavimų.

Nurodymas: -

PRIDEDAMA:
1. Suaugusių asmenų socialinės globos įstaigos periodinės visuomenės sveikatos saugos 

kontrolės klausimynas, 11 lapų.
2. Asmens duomenų tvarkymo Visuomenės sveikatos saugos informacinėje sistemoje 

taisyklių priedas, 1 lapas.

^tiesioginės valstybines visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamentas patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikinos apsaugos 
ministro 2010 m. spalio 28 d. isakvmu Nr. V-946 ..Dėl tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamentas 
patvirtinimo”.
2 Lietuvos higienos norma HN 125:2019 „Suaugusiu asmenų socialinės globos ištaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", 
patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 201 1 m. vasario 10 d. ¡sakymu Nr. V-133 ..Dėl Lietuvos higienos normos 
HN 125:2019 „Suaugusiu asmenų socialinės globos ištaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo"



Patikrinimo metu objekto vadovo, jo įgalioto ar atsakingo asmens pateikti klausimai dėl 
visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymo: Patikrinimo metu buvo 
konsultuota apie vandenyje randamų legionelių kiekį ir legioneliozės profilaktikos priemones. 
Atsakymas į pateiktą klausimą: Vadovaujantis HN 125:2019 33 punktu, jeigu 1 1 vandens randama 
daugiau nei 1 000, bet mažiau nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, 
nustatoma galima vandens taršos priežastis ir šaltinis, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų 
legioneliozės profilaktikos priemonių. Jeigu 1 1 vandens randama daugiau nei 10 000 legionelių, turi 
būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, vandens 
tiekimo sistema valoma ir padaroma nekenksminga, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų 
legioneliozės profilaktikos priemonių. Atlikus vandens tiekimo sistemos valymą ir kenksmingumo 
šalinimą, atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti.

Patikrino:
Vyresnioji specialistė Elvyra Noreikienė

Vyresnioji specialistė Irena Putrimienė

Dalyvavo patikrinime:
Vyriausioji slaugytoja Lina Guzelienė

Su aktu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau:

(įmonės vadovo, jo įgalioto ar atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

------- Liremcriiis
(parašas)
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(data

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos kontrolę 
vykdančių pareigūnų veiksmai gali būti skundžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta 
tvarka.


