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ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ BŪTINŲ SĄLYGŲ LANKANT GYVENTOJUS
GLOBOS NAMUOSE, KAI YRA COVID -19 LIGOS ATVEJŲ, TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Zarasų socialinės globos namų (toliau – Globos namai) būtinų sąlygų lankant
gyventojus metu globos namuose, kai yra Covid -19 ligos atvejų 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“ ir globos namų administracijos sprendimu.
II. GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ LANKYMO IR BENDRAVIMO SU ARTIMAISIAIS
SĄLYGOS
3. Socialiniai darbuotojai privalo telefonu, elektroniniu paštu ar kitomis komunikavimo
priemonėmis informuoti gyventojų šeimos narius, artimuosius, globėjus, rūpintojus bei kitus
asmeniui svarbius žmones, nurodytus ISGP, apie laikiną gyventojų lankymo tvarkos pasikeitimą.
4. Informacija apie lankymo pasikeitimą turi būti paskelbta internetiniame puslapyje, taip
pat prie įėjimo į įstaigą.
5. Globos namuose gyvenančių gyventojų (toliau – gyventojų) lankymas organizuojamas
laikantis šių sąlygų:
5.1.Gyventojų lankymo laiką BŪTINA SUDERINTI IŠ ANKSTO su socialiniu
darbuotoju.
5.2. Prašome susisiekti su socialiniu darbuotoju, aptarnaujančiu Jūsų artimąjį, arba su
vyriausiuoju socialiniu darbuotoju Simonu Mikštu, tel. 8 656 54311.
6. Gyventojų lankymas globos namų patalpose:
6.1.Lankant gyventoją globos namų patalpose, lankytojai privalo darbuotojui parodyti
atliktą neigiamą Covid – 19 greitąjį testą arba parodo neigiamo testo foto.
6.2. Tuo pačiu metu galima lankyti tik vieną to paties kambario gyventoją.
6.3. Lankytojai viso lankymo metu privalo:
6.3.1. laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų;

6.3.2. 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
kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti
veido skydelį);
6.3.3. vengti tiesioginio fizinio kontakto;
6.3.4. lankymo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 15 min.;
6.3.5. lankyti gali tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų
užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);
6.3.6. šalia įėjimų į globos namus, gerai matomoje vietoje numatyta galimybė rankų
dezinfekcijai tam skirtomis priemonėmis;
7. Lankymas lauke organizuojamas laikantis šių sąlygų:
7.1. esant geroms oro sąlygoms, susitikimas gali vykti lauke;
7.2. vieną gyventoją lauke tuo pačiu metu gali lankyti ne daugiau kaip du asmenys;
7.3. lankytojams viso lankymo metu dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido
kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
7.4. rekomenduojama lankymo trukmė iki 60 min.;
7.5. lankyti gali tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų
užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);
7.6. lankymo metu turi būti užtikrinamas kuo mažesnis gyventojo fizinis kontaktas su
lankančiais asmenimis;
7.7. tam numatytoje vietoje lankymo metu neturi būti pašalinių, susitikime
nedalyvaujančių asmenų.
Gyventojams sudaroma galimybė su artimaisiais bendrauti telefonu, kompiuteriais ar

8.

kt. komunikavimo priemonėmis. Socialiniai darbuotojai, esant poreikiui, mobiliuosiuose telefonuose
įdiegia vaizdo skambučių programą.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Apie Tvarkos apraše numatytų priemonių taikymą globos namų gyventojai turi būti
supažindinti tokia kalba, kurią jie supranta.
12. Gyventojams visais atvejais turėtų būti užtikrintas prasmingas žmogiškas kasdienis
kontaktas ir prieinama specialistų psichologinė pagalba.
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13. Šis Tvarkos aprašas gali būti keičiamas ar papildomas, atsižvelgiant į priimtus
atskirus valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo, savivaldybių ekstremalių
situacijų komisijų sprendimus.
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