PATVIRTINTA
Prienų globos namų direktoriaus
2021 m. balandžio 21 d.
įsakymu Nr. V- 45

PRIENŲ GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ LANKYMO
VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS LAIKOTARPIU
TVARKOS APRAŠAS
PRIENŲ GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ LANKYMO BENDRIEJI
REIKALAVIMAI

I.

1. Valstybės lygio ekstremalios situacijos laikotarpiu Prienų globos namų gyventojus (toliau –
gyventojai) gali lankyti

tik asmenys, turintys imunitetą: persirgę Covid-19 liga (Koronaviruso

infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno
testo rezultatu ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų bei asmenys pilnai
paskiepyti 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).
2. Gyventojai lankomi iš anksto užsiregistravus telefono numeriu: (8-319) 60386, nurodant
lankomo gyventojo vardą ir pavardę, lankytojo vardą ir pavardę bei giminystės ryšį, telefono numerį,
lankymo datą ir laiką.
3. Gyventojų lankymo laikas: 11.00 - 12.00 val. ir 14.00 – 16.00 val. (darbo dienomis ir
savaitgaliais).
4. Vienu metu vieną gyventoją jo kambaryje gali lankyti ne daugiau kaip vienas asmuo, susitinkant
lauke – leidžiama ne daugiau nei 2 asmenims, išskyrus vienos šeimos ir/ar vieno ūkio narius.
5. Lankymo trukmė - iki 15 minučių, išlaikant saugų atstumą, gerbiant kitų gyventojų teises ir
privatumą.
6. Gyventojai paruošiami susitikimui su artimaisiais, aprūpinami asmeninėmis apsaugos
priemonėmis (AAP).

II.

REIKALAVIMAI LANKYMO VIETAI IR PATALPAI

7. Gyventojų susitikimai su artimaisiais organizuojami tam tikslui paruoštoje aplinkoje:
7.1. Esant tinkamoms oro sąlygoms ir galimybėms (gyventojas nėra gulintis, gali judėti pats ar
techninių pagalbos priemonių pagalba) – globos namų teritorijoje įrengtose lankymo vietose;
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7.2. Kitais atvejais susitikimai organizuojami globos namų patalpose, skirtose susitikimams. Po
susitikimo patalpos vėdinamos mažiausiai 30 minučių, paviršiai valomi ir dezinfekuojami;
7.3. Gulintys gyventojai lankomi jų gyvenamajame kambaryje. Jame lankymo metu neturi būti
pašalinių, susitikime nedalyvaujančių asmenų. Nesant tokios galimybės, lankymo metu naudojamos
širmos. Po artimųjų apsilankymo kambariuose, slaugytojo padėjėjas kambarį išvėdina, atlieka
kambario dezinfekciją.

III.

REIKALAVIMAI LANKYTOJAMS

8. Lankytojas, atvykęs į Globos namus, pateikia:
8.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
8.2. Dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo paskiepytas COVID-19 vakcina (vienas iš žemiau
nurodytų dokumentų, kuriame yra ši informacija: skiepijimą vykdžiusios įstaigos pavadinimas,
skiepyto asmens vardas, pavardė, informacija, kada 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):
8.2.1. skiepijimą COVID-19 vakcina atlikusios įstaigos išduoto lapelio kopija;
8.2.2. šeimos gydytojo išduota pažyma;
8.2.3. išrašo iš e-sveikatos kopija (papildomos patvirtinimo žymos nereikalaujama).
8.3. Dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (vienas iš žemiau
nurodytų dokumentų, kuriame yra ši informacija: sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, sirgusio
asmens vardas, pavardė, data, kada asmuo susirgo 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 nustatomas individualiai) ir/ar informacija apie teigiamo
laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR 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):
8.3.1. šeimos gydytojo išduota pažyma;
8.3.2. išrašo iš e-sveikatos kopija (papildomos patvirtinimo žymos nereikalaujama) apie
teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo) rezultatus.
9. Lankytojui, atvykus į globos namus, prie įėjimo jį pasitinka socialinis darbuotojas, įvertina
pagal šios tvarkos 1 punktą lankytojo pateiktus dokumentus, pamatuoja kūno temperatūrą
(užfiksavus didesnę nei 37° C kūno temperatūrą, lankymas yra draudžiamas), palydi į susitikimo
vietą.
10. Lankytojams savarankiškai eiti į globos namų patalpas griežtai draudžiama.
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11. Draudžiama lankyti gyventojus asmenims, kuriems pasireiškia ūmūs viršutinių kvėpavimo
takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (karščiavimas, kosulys, čiaudulys, sloga ir kt.).
12. Neblaivūs ar kitaip apsvaigę, agresyvūs lankytojai į globos namus neįleidžiami.
13. Lankytojai, atvykę aplankyti artimuosius, įeidami į Globos namus privalo atlikti higieninę
rankų dezinfekciją (antiseptiku), dėvėti vienkartinę medicininę veido kaukę arba respiratorių FFP2.
14. Slaugos ar kitų procedūrų metu, paprašius Globos namų darbuotojui, lankytojas privalo išeiti
iš kambario.
15. Gyventojams susitikimo metu perduodamos lauktuvės turi būti tvarkingos ir dezinfekuotos,
maisto produktai švieži, sandariai supakuoti, su nesibaigusiu produktų galiojimo terminu.
16. Draudžiama atnešti į Globos namus alkoholinius gėrimus ir/ar juos vartoti Globos namų
patalpose ar teritorijoje.
17. Pasibaigus lankymo laikui, socialinis darbuotojas lankytoją palydi iš globos namų teritorijos
ar patalpų, o gyventojas, pagal pageidavimą, palydimas į gyvenamąjį kambarį.
IV.

ATSAKOMYBĖ

18. Už gyventojų lankymo koordinavimą atsakingi socialiniai darbuotojai
19. Socialiniai darbuotojai užregistruoja lankytojus tam skirtame žurnale, įvertina jų pateiktus
dokumentus, įrašo Tvarkos 1 priede lankytojo, persirgusio COVID-19 liga datą arba paskiepijimo
ES vaistinių preparatų registre įregistravimo COVID-19 vakcina datą.
20.

Socialinis darbuotojas apie susitikimą su artimaisiais informuoja gyventojus ir juos

prižiūrinčius darbuotojus, nurodydami susitikimo laiką ir vietą.
21. Už vietos parengimą, gyventojo paruošimą ir palydėjimą susitikimui su lankytoju atsakingi
slaugytojų padėjėjai, asmeniniai asistentai/globos darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai.
22. Už susitikimų vietos valymą, vėdinimą ir dezinfekciją atsakingas ūkio reikalų tvarkytojas.

V.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021- 04-15 nutarimas Nr. 229 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 ,,Dėl karantino Lietuvos
Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-11-06 sprendimas Nr. V2508 „Dėl socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo būtinų sąlygų“, Prienų globos namų
gyventojų vidaus tvarkos taisyklės.
_______________
3

PARENGĖ:
Socialinio darbo skyriaus vadovė
Angelė Gavelienė
Sveikatos priežiūros skyriaus vadovė
Jūratė Laučiūnienė
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