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įsakymu Nr. Į-1-63
JONAVOS RAJONO NEĮGALIŲJŲ VEIKLOS CENTRO BŪTINŲ SĄLYGŲ LANKANT
GYVENTOJUS EKSTREMALIOS SITUACIJOS IR (AR) KARANTINO METU GLOBOS
NAMUOSE TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro (toliau – Centro) būtinų sąlygų lankant gyventojus
ekstremalios situacijos ir (ar) karantino metu globos namuose tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)
reglamentuoja gyventojų lankymo organizavimą.
2. Aprašas atitinka 2021 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimo „Dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro –valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės
operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2508 „Dėl socialinių paslaugų įstaigų
veiklos organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“ Nr. V-1571 galiojančios redakcijos nuostatas.
3. Gyventojas su visais jo pageidaujamais asmenimis gali pasimatyti pagal socialinės globos
namų vidaus tvarkos taisyklėse, globos namų lankymo tvarkos apraše ar kituose socialinės globos
namų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai tie
pasimatymai kelia pavojų jo ar aplinkinių sveikatai ar saugumui.
II SKYRIUS
GYVENTOJŲ LANKYMO ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ
4. Siekiant valdyti gyventojus lankančių asmenų srautus užtikrinama, kad į Centro struktūrinį
padalinį „Gyvenimo namai“ nebūtų įleidžiami asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų
požymių (slogos, kosulio, pasunkėjusio kvėpavimo ir pan.) ir būtų galima pamatuoti kūno
temperatūrą prieš patenkant į globos namų patalpas.
5. Planuojantys lankyti savo artimuosius globos namuose, privalo telefonu iš anksto
informuoti įstaigos administraciją apie atvykimo dieną ir laiką. Registracija dėl gyventojų lankymo
vykdoma pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., o penktadieniais nuo 8.00 val. iki
14.30 val. Telefono nr. (8 349) 60012 arba mob. tel. nr.: +370 64062212.
6. Gyventojus lankyti draudžiama asmenims, kuriems privaloma saviizoliacija, kurie 14
dienų laikotarpyje grįžo iš užsienio ar turėjo kontaktų su COVID-19 (koronaviruso infekcija)
sergančiais asmenimis.
7. Visiems lankytojams, prieš atvykstant į Centro struktūrinį padalinį „Gyvenimo namai“
aplankyti gyventojų, užduodami kontroliniai klausimai: ar nekarščiuoja, ar nesloguoja, ar neskauda
gerklės, ar neturi kitų kvėpavimo takų ligos požymių.
8. Lankytojai, atvykę lankyti gyventojo į Centro struktūrinį padalinį „Gyvenimo namai“
patalpas, be pasitinkančio darbuotojo neužeina, laukia prie durų, kol juos pasitinkantis darbuotojas
pamatuos kūno temperatūrą bei informuos apie pagrindinius reikalavimus nurodytus tvarkos apraše.
9. Turi būti užtikrinama, kad į įstaigą nepatektų karščiuojantys ar turintys virusinės infekcijos
simptomų lankytojai.
10. Karščiuojantys ar turintys virusinės infekcijos simptomų lankytojai į įstaigą neįleidžiami.
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11. Lankytojui, lankant gyventoją globos namų patalpoje, prieš įeinant į įstaigą privalu
dezinfekuoti rankas ir dėvėti apsaugos priemones (veido kaukę, respiratorių ar kitas priemones).
12. Centro struktūriniame padalinyje „Gyvenimo namai“ dirbantis darbuotojas gyventojų
lankymus registruoja „Gyventojų lankymo žurnale“ (nurodoma asmens vardas, pavardė, kontaktinis
telefono ryšio numeris ir gyventojas, pas kurį atvyko).
13. Centro struktūrinio padalinio „Gyvenimo namai“ gyventojų lankymas organizuojamas
laikantis šių sąlygų:
13.1. tuo pačiu metu galima lankyti tik vieną to paties kambario gyventoją;
13.2. lankytojai viso lankymo metu privalo:
13.2.1. laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų;
13.2.2. 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, tuomet rekomenduojama
dėvėti veido skydelį;
13.2.3. vengti tiesioginio fizinio kontakto;
13.2.4. lankymo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 15 min.
14. Kai susitikimas vyksta įstaigos patalpose, lankymo metu neturi būti pašalinių, susitikime
nedalyvaujančių asmenų.
15. Patalpos, kuriose vyko susitikimas, turi būti išvėdinamos ir dezinfekuojamos po kiekvieno
gyventojo ir jį atvykusio aplankyti asmens susitikimo.
16. Rekomenduojama gyventojus lankyti tik globėjams (rūpintojams) arba patiems
artimiausiems asmenims.
17. Savarankiškų gyventojų lankymas rekomenduojamas lauke arba poilsio kambaryje,
išlaikant kuo mažesnį fizinį kontaktą su gyventoju.
18. Gyventojams perduodami siuntiniai turi būti supakuoti gamyklinėse pakuotėse, kurias būtų
galima dezinfekuoti.
19. Lankymo lauke trukmė ir lankančių asmenų skaičius neribojamas.
20. Rekomenduojama gyventojus lankyti ne dažniau, kaip kartą per savaitę, išskyrus
individualius atvejus, susiderinus su Centro administracija.
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Centro darbuotojai turi teisę neįleisti į globos namus neblaivių ar apsvaigusių lankytojų.
22. Už lankymo taisyklių pažeidimus lankytojai gali būti pašalinti iš Centro teritorijos.
23. Centro būtinų sąlygų lankant asmenis globos namuose tvarkos aprašas keičiamas
pasikeitus LR teisės aktų reikalavimams.
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