PATVIRTINTA
Zarasų socialinės globos namų direktoriaus
2021 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-41
ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ BŪTINŲ SĄLYGŲ LANKANT GYVENTOJUS
EKSTREMALIOS SITUACIJOS IR (AR) KARANTINO METU GLOBOS NAMUOSE
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Zarasų socialinės globos namų (toliau – Globos namai) būtinų sąlygų lankant
gyventojus ekstremalios situacijos ir (ar) karantino metu globos namuose tvarkos aprašas (toliau –
Tvarkos aprašas) reglamentuoja globos namų gyventojų lankymo tvarką.
2. Šis Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano
patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl
karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d.
sprendimu Nr. V-2508 „Dėl socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo būtinų sąlygų“,
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. V-891 „Dėl asmenų teisės į
švelnesnes karantino režimo priemones patvirtinimo“.
II. GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ LANKYMO SĄLYGOS

3. Globos

namuose

gyvenančių

gyventojų

(toliau

–

gyventojų)

lankymas

organizuojamas laikantis šių sąlygų:
3.1. draudžiamas gyventojų lankymas, išskyrus terminalinės būklės gyventojų lankymą
ir (ar) asmenis, kurių lankymasis įstaigoje susijęs su pareigų atlikimu, ir kai gyventojus lanko
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarime Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos
Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 22 punkte nurodyti asmenys.
3.2. Lankytojams, persirgusiems 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, taip pat asmenims, paskiepytiems
Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina
pagal skiepijimo schemą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės
lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr.

V-891 „Dėl asmenų teisės į švelnesnes karantino režimo priemones patvirtinimo“ gali būti taikomos
švelnesnės karantino režimo priemonės negu kitiems asmenims.
4. Lankant gyventoją būtina turėti dokumentus, patvirtinančius, kad lankantis asmuo:
4.1. yra 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):
4.1.1. skiepijimą COVID-19 vakcina atlikusios įstaigos išduoto lapelio kopija;
4.1.2. šeimos gydytojo išduota pažyma;
4.1.3. išrašo iš e-sveikatos kopija (papildomos patvirtinimo žymos nereikalaujama).
4.2. persirgo COVID-19 liga (vienas iš žemiau nurodytų dokumentų, kuriame yra ši
informacija: sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, sirgusio asmens vardas, pavardė, data, kada
asmuo 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):
4.2.1. šeimos gydytojo išduota pažyma;
4.2.2. išrašo iš e-sveikatos kopija (papildomos patvirtinimo žymos nereikalaujama) apie
teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo) rezultatus.
5. Gyventojų lankymo laiką BŪTINA SUDERINTI IŠ ANKSTO su socialiniu
darbuotoju.
5.1. Prašome susisiekti su socialiniu darbuotoju, aptarnaujančiu Jūsų artimąjį, arba su
vyriausiuoju socialiniu darbuotoju Simonu Mikštu, tel. 8 656 54311.
5.2. Globos namų gyventojų lankymas galimas darbo dienomis ir savaitgaliais nuo 10
val. iki 18 val.
5.3. Globos namuose sudaryta galimybė matuoti darbuotojų, gyventojų ar lankytojų
kūno temperatūrą.
5.4. Tuo pačiu metu galima lankyti tik vieną to paties kambario gyventoją.
5.5. Lankytojai viso lankymo metu privalo:
5.5.1. laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų;
5.5.2. vyresni nei 6 metų dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes,
respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau –
kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės
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kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti
veido skydelį);
5.5.3. vengti tiesioginio fizinio kontakto;
5.5.4. lankymo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 15 min.;
5.5.5. lankyti gali tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų
užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);
5.5.6. šalia įėjimų į globos namus, gerai matomoje vietoje numatyta galimybė rankų
dezinfekcijai tam skirtomis priemonėmis;
5.5.7. asmenys, kurių lankymasis įstaigoje susijęs su pareigų atlikimu privalo laikytis
šio sprendimo 5.5.1 – 5.5.5 papunkčiuose nurodytų reikalavimų.
6. Lankymas lauke organizuojamas laikantis šių sąlygų:
6.1. esant geroms oro sąlygoms, susitikimas gali vykti lauke;
6.2. vieną gyventoją lauke tuo pačiu metu gali lankyti ne daugiau kaip du asmenys;
6.3. lankytojams viso lankymo metu dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido
kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
6.4. rekomenduojama lankymo trukmė iki 60 min.;
6.5. lankyti gali tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų
užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);
6.6. lankymo metu turi būti užtikrinamas kuo mažesnis gyventojo fizinis kontaktas su
lankančiais asmenimis;
6.7. tam numatytoje vietoje lankymo metu neturi būti pašalinių, susitikime
nedalyvaujančių asmenų.
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