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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) globos namai nustato globos namų gyventojų lankymo  tvarką. 

2. Šis Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 

4.2.2.1 papunkčiu, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų 

situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-

Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 23 d. 

sprendimu Nr. 1539 „Dėl būtinų sąlygų lankant asmenis stacionariose socialinės globos įstaigose“ 

pakeitimo. 

II. GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ LANKYMO SĄLYGOS 

 

3. Globos namuose gyvenančių gyventojų (toliau – gyventojų) lankymas 

organizuojamas laikantis šių sąlygų: 

3.1. Gyventojų lankymo laiką BŪTINA SUDERINTI, IŠ ANKSTO, su socialiniu 

darbuotoju. 

3.2.  Prašome susisiekti su socialiniu darbuotoju, aptarnaujančių Jūsų artimąjį arba 

susisiekti su vyriausiuoju socialinių darbuotoju Simonu Mikštu, tel. nr. 8 656 54311.    

3.3.  Globos namų gyventojų lankymas galimas darbo dienomis ir savaitgaliais nuo 10 

val.  iki 18 val.  

3.4.  globos namuose sudaryta galimybė matuoti darbuotojų, gyventojų ar lankytojų 

kūno temperatūrą; 

3.5.  lankytojai privalo laikytis asmens higienos reikalavimų (rankų higieną, kosėjimo, 

čiaudėjimo etiketą ir kt.); 

3.6.  į globos namus  neįleidžiami asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

ligų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.); 



2 
 

3.7.  prie įėjimo į globos namus, gerai matomoje vietoje pakabintos rankų 

dezinfekcijai skirtos priemonės, kuriomis privalo naudotis lankytojai, gyventojai ir darbuotojai; 

4. Lankymas uždarose patalpose organizuojamas laikantis šių sąlygų: 

4.1.  vieną gyventoją jo kambaryje tuo pačiu metu gali lankyti vienas asmuo, 

užtikrinant  kuo mažesnį gyventojo fizinį kontaktą su lankančiu asmeniu; 

4.2.  lankytojai viso lankymo metu  turi dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones 

(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones); 

4.3.  lankymo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 15 min.;  

4.4.  lankyme gali dalyvauti tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas 

ir pan.); 

4.5.  tam, kad būtų užtikrinamas kuo mažesnis gyventojo fizinis kontaktas su 

lankančiais asmenimis, susitikimas vyksta tam atvejui paskirtoje patalpoje (skyriaus virtuvėlė);  

4.6.  kai gyventojas dėl sveikatos stovio negali palikti savo kambario, užtikrinama, kad 

gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimo metu nebūtų pašalinių, susitikime 

nedalyvaujančių asmenų; 

4.7.  pasibaigus gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimui patalpos, 

kuriose jis vyko, turi būti išvėdinamos ir išvalomos; 

4.8.  2.1. – 2.7 papunkčių nuostatos netaikomos, kai lankytojai su gyventojais 

susitinka lauke; 

5. Lankymas lauke organizuojamas laikantis šių sąlygų:  

5.1.  esant geroms oro sąlygoms, susitikimas gali vykti lauke; 

5.2.  vieną gyventoją lauke tuo pačiu metu gali lankyti ne daugiau kaip du asmenys; 

5.3.  lankytojams viso lankymo metu  dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones 

(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones); 

5.4.  rekomenduojama lankymo trukmė iki  60 min.; 

5.5.  lankyme gali dalyvauti tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas 

ir pan.); 

5.6.  lankymas turi būti organizuojamas taip, kad būtų užtikrinamas kuo mažesnis 

gyventojo fizinis kontaktas su lankančiais asmenimis; 

5.7.  tam numatytoje vietoje lankymo metu neturi būti pašalinių, susitikime 

nedalyvaujančių asmenų. 

    


