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SOCIALINĖS GLOBOS PADALINIO VEIKLOS ORGANIZAVIMO BŪTINOS
SĄLYGOS
Teikiant dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas vaikams su negalia,
suaugusiems asmenims su negalia senyvo amžiaus asmenims, užtikrinamos valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos,
higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Socialinės globos
padalinio lankytojų priėmimą organizuoti laikantis šių sąlygų:
1. Karantino laikotarpiu priimant naujus paslaugos gavėjus į socialinės globos padalinį,
suteikiama atskira nuo kitų lankytojų izoliuota patalpa ir atskira darbuotojų komanda:
1.1 darbuotojai pilnai aprūpinti visomis asmeninėmis apsaugos ir dezinfekavimo
priemonėmis.
1.2 naujai atvykę paslaugos gavėjai yra neįtraukiami į grupines veiklas, izoliuoti nuo
kitų lankytojų ne mažiau nei 2 savaites.
2. Darbuotojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių
(karščiavimas 37,3° C ir daugiau, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, ir pan.) į darbą nevyksta ir
paslaugų teikimo vietoje nedirba.
3. Draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos
laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu arba gavus Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) leidimą.
4. Prie įėjimo į socialinės globos padalinį lengvai skaitomu tekstu, paveikslėliais, o
prireikus ir žodžiu pateikiama informacija:
4.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (taisyklingą kaukių dėvėjimą, rankų
higieną, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketą ir kt.).
4.2. į socialinės globos padalinį neįleidžiami lydintys lankytoją asmenys ir socialinės
globos padalinys neįleidžia ir neaptarnauja lankytojų, turinčių ūmių viršutinių kvėpavimo takų
infekcijų požymių (karščiavimas 37,3 °C ir daugiau, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
4.3. į socialinės globos padalinį neįleidžiami lydintys lankytoją asmenys.
4.4. nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių gali nedėvėti neįgalumą turintys
lankytojai, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens
sveikatos būklei.
4.5. Darbuotojai nuolat informuojami apie COVID–19 perdavimo kelius, klinikinius
simptomus, prevencijos priemones ir paslaugų teikimo procesus.
4.6. Į socialinės globos padalinį neįleidžiami lydintys lankytoją asmenys, kuriems
privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.
5. Visiems atvykstantiems asmenims prie įėjimo matuojama kūno temperatūra,
apklausiama ar atvykstantys asmenys nejaučia COVID-19 ligai būdingų simptomų.
6. Prie socialinės globos padalinio įėjimo ir sanitariniuose mazguose matomoje vietoje
pakabintos lankytojų ir darbuotojų rankų dezinfekcijai skirtos priemonės, rankų plovimo ir/ ar
dezinfekcijos vaizdinės priemonės.
7. Atlikus rankų dezinfekciją visi asmenys pasirašo lankymosi žurnale, po pasirašymo
dezinfekuoja rašymo priemonę.
8. Darbuotojai aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir apmokomi kaip
tinkamai ir saugiai jas naudoti.
9. Darbo metu darbuotojai dėvi jiems išduotas asmenines apsaugos priemones.

10. Bendrosios praktikos slaugytoja darbuotojus nuolat informuojami apie COVID–19
perdavimo kelius, klinikinius simptomus, prevencijos priemones ir paslaugų teikimo procesus.
11. Darbuotojai supažindinami ir vykdo aplinkos paviršių valymo ir dezinfekcijos procedūras,
patalpų vėdinimo rekomendacijas, rankų higienos procedūrą, atliekų rūšiavimo ir utilizavimo bei
kitas saugaus darbo tvarkas ir procedūras.
12. Darbuotojai, naudojantys tarnybinę transporto priemonę, yra susipažinę ir laikosi
nustatytos tvarkos dėl tarnybinių transporto priemonių naudojimo ir priežiūros.
13. Organizuojant socialinės globos padalinio darbą, darbuotojų ir mokinių srautų valdymas:
13.1. Į socialinės globos padalinio patalpas įeinama nuo knygyno pusės.
13.2. Darbuotojai, tėvai, globėjai naudoja apsaugos priemones, dezinfekuoja rankas.
13.3. Patalpos vėdinamos ne rečiau kaip 1 kartą per valandą, patalpų inventorius
dezinfekuojamas juo pasinaudojus.
13.4. Ugdymo priemonės plaunamos, dezinfekuojamos jas panaudojus.
13.5. Patalpos, kuriomis naudojamasi sužymėtos spalvomis.
13.6. Darbuotojai nesiburiuoja.
13.7. Darbo, veiklos klausimus aptaria laikydamiesi
atstumo.
13.8. Spalvomis žymimi amžiaus grupės.
13.9. Darbuotojas hole sutinka ir priima mokinį, jaunuolį.
13.10. Darbuotojai mokinius ir jaunuolius palydi į nurodytą vietą pagal veiklų, užimtumo
tvarkaraštį.
13.11. Poilsio kambaryje užsiėmimai vyksta ne daugiau kaip 2 socialinės paslaugos gavėjams.
13.12. Pasivaikščioti į lauką paslaugos gavėjas vyksta su vienu darbuotoju.
13.13. Tualetas naudojamas tik vienam paslaugos gavėjui su dviem darbuotojais.
13.14. Darbuotojas pagal maitinimo grafiką vyksta į valgyklą atsivežti maisto.
13.15. Virtuvėlėje vienu metu gali būti 2 paslaugos gavėjai ir du darbuotojai.
13.16. Pagal maitinimo grafiką virtuvėlėje pirmi valgo jaunuoliai, po jų mokiniai.
13.17. Paslaugos gavėjai turi pažymėtas spalvomis savo sėdėjimo vietas: poilsio kambariuose,
miegamuosiuose, hole, relaksacinis kambarys.
13.18. Miegamuosiuose ilsisi po 2 paslaugos gavėjus, prižiūri vienas darbuotojas.
13.19. Tėvams, globėjams paslaugos gavėjai perduodami hole.
14. Darbuotojai tarpusavyje tiesioginio gyvo kontakto nepalaiko, nesikeičia ir nesimaišo.
15. Socialinės globos padalinio darbuotojai neturi tiesioginio gyvo kontakto bendro
naudojimo patalpose.
16. Darbo vietose darbuotojai laikosi ne mažesnio kaip 2 metro atstumo.
17. Darbuotojai darbo kabinetus vėdina ne rečiau kaip 1 kartą per valandą.
18. Tiesioginio gyvo kontakto metu nesant galimybei išlaikyti 2 metrų atstumo tarp asmenų,
darbuotojai dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas
priemones).
19. Darbuotojai paslaugų gavėjus ir jų šeimos narius suprantama ir priimtina forma turi nuolat
informuoti ir priminti apie COVID – 19 perdavimo kelius, klinikinius simptomus, prevencijos
priemones, paslaugų organizavimo ir teikimo tvarką.
20. Darbuotojai ir paslaugų gavėjai, lankytojai į socialinės globos padalino patalpas įeina per
tam skirtą atskirą įėjimą (draudžiama vaikščioti po kitas ne socialinės globos padalinio
priskirtas patalpas).
21. Socialinės globos padalinyje gali lankytis tik tie asmenys, kurie susiję su socialinės globos
veiklomis.
22. Veiklas organizuoti ir/ar dalyvauti juose tiesioginio gyvo kontakto būdu vienoje patalpoje,
dalyviai turi dėvėti nosį ir burna dengiančias (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), laikytis

ne mažiau 2 metro atstumo vienas nuo kito, asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo
etiketo):
22.1. susirinkimus, susitikimus organizuoti ZOOM ir kitose platformose.
23. Prieš ir po individualaus, grupinio užsiėmimo atliekamos patalpos vėdinimo,
valymo ir dezinfekavimo procedūros.
24. Jei priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas asmuo jos turi būti
išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo.
25. Tarp darbuotojų darbo vietų turi būti ne mažesnis kaip 2 metro atstumas.
26. Paslaugų gavėjai mokomi ir skatinami laikytis asmens higienos (rankų higienos,
kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, pagal galimybes veido kaukių taisyklingo dėvėjimo ir kt.).
27. Veikloms organizuoti naudojami žaislai ir priemonės, inventorius, kurių paviršių
galima dezinfekuoti arba skalbti.
28. Darbo metu darbuotojui, pajutus ūmius kvėpavimo takų infekcijai būdingus ligos
simptomus ir/ ar karščiuojant (37,3 °C ir daugiau), jis privalo nedelsiant:
28.1. apie situaciją informuoti tiesioginį vadovą.
28.2. nedelsiant vykti namo, skambinti į Karštąją liniją (telefono numeriu 1808) arba
susisiekti su savo šeimos gydytoju dėl konsultacijos ir vykdyti gautus nurodymus.
28.3. Visi darbuotojai privalo dėvėti tinkamas asmeninės apsaugos priemones.
29. Paslaugų teikimo metu pastebėjus paslaugų gavėjui pasireiškiančius ūmius
kvėpavimo takų infekcijai ar kitoms užkrečiamoms ligoms būdingus ligos simptomus ar karščiuojant,
darbuotojas nedelsiant:
29.1. informuojami tėvai, globėjai;
29.2. paslaugų gavėjas izoliuojamas, kol atvyks tėvai, globėjai.
29.3. Apie situaciją informuoja kartu buvusių paslaugų gavėjų tėvus (globėjus). Jei
paslaugų gavėjui pasireiškė užkrečiamųjų ligų požymiai, jis, prižiūrint darbuotojui, izoliuojamas
Slaugytojo kabinete, kol jo tėvai (globėjai, rūpintojai) atvyks. Paslaugų gavėjų, kuriems pasireiškia
karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), tėvams (globėjams) rekomenduojama konsultuotis Karštąja linija
tel. 1808 arba susisiekti su šeimos gydytoju konsultacijai.
30. Socialinės globos padalinys yra apsirūpinęs rezervu asmens apsaugos priemonių.
31. Socialinės paslaugos gavėjui leidžiama nelankyti dienos socialinės globos padalinio
asmens ar jo globėjų (rūpintojų), vaiko tėvų ar globėjų (rūpintojų) prašymu.
31.1. Pandemijos/karantino metu sudaryti tėvams, globėjams galimybę pasinaudoti
socialinės globos padalinio nustatyta tvarka. Į šį laikotarpį neįskaitomas paslaugų gavėjo ligos
laikotarpis.
31.2. Prašymo teikimo tvarką ir jame reikalingus nurodytus asmens duomenis nustato
socialinės globos padalinys. Apie paslaugų gavėją dėl ligos ar kitų priežasčių negalintį ilgiau kaip 1
mėnesį lankyti dienos socialinės globos padalinio, raštu pranešama savivaldybei, nurodant lankytojo
vardą, pavardę, gimimo datą ir laikotarpį, kurį nelankė.
31.3. Kol lankytojas negali lankyti dienos socialinės globos padalinio, sudaroma
galimybė pagal poreikį asmeniui (vaikui) teikti dienos socialinę globą jo namuose.
31.3.1. Tėvai, globėjai pateikia prašymą dienos socialinės globos paslaugą teikti
paslaugos gavėjo namuose.
31.3.2. Prašyme nurodo gyvenamosios vietos adresą, telefoną, paslaugos teikimo
trukmę.
31.3.3. Direktorius informuoja darbuotoją apie darbo vietos pakeitimą, gauna
darbuotojo sutikimą dirbti kitoje vietoje ir teikti paslaugą.
31.4. Apie teikiamos dienos socialinės globos paslaugas padalinyje, pakeitimą į dienos
socialinę globą lankytojo namuose, raštu informuojama savivaldybė, nurodant datą, nuo kada pradėta
teikti dienos socialinė globa lankytojo namuose. Tai pažymima ir ISGP, nurodant pradžios ir pabaigos
datą.

32. Socialinės globos padalinyje socialinė darbuotoja, gavusi informaciją apie
darbuotojų ir/ar paslaugų gavėjus, kurie karščiuoja ar jiems pasireiškia ūmūs kvėpavimo takų
infekcijai ar kitoms užkrečiamoms ligoms būdingi ligos simptomai, nedelsiant:
32.1. informuoja mokyklos direktorių, bendrosios praktikos slaugytoją, socialinį
darbuotoją.
32.2. Socialinis darbuotojas kontroliuoja paslaugos teikimo ir darbuotojų pavadavimo
užtikrinimą.
32.3. Organizuoja pavaduojančių darbuotojų aprūpinimą darbui reikalingomis
priemonėmis.
33. Mokyklos direktorius gavęs informacija apie karščiuojančius ar pajutusius ūmius
kvėpavimo takų infekcijai ar kitoms užkrečiamoms ligoms būdingus ligos simptomus socialinės
globos padalinio darbuotojus ir/ar paslaugų gavėjus:
33.1. organizuoja COVID-19 situacijų valdymo veiksmų planą. Patvirtinus užsikrėtimo
COVID-19 virusu atvejį, organizuoja priemonių plano įgyvendinimą.
33.2. Gavęs informaciją apie darbuotojui ar paslaugų gavėjui nustatytą COVID-19
infekciją informuoja NVSC, bendradarbiauja su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems
taikant izoliaciją.
_____________________

