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ĮSAKYMAS 

DĖL GYVENTOJŲ LANKYMO DIDVYŽIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE 
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2021 m. rugsėjo 20 d. Nr. V-106 

Didvyžiai 

 

1.Vadovaudamasis Lietuvos respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės 

lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-

2508 „dėl socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo būtinų sąlygų“ nuostatomis ir vėlesniais 

šio sprendimo pakeitimais,  pakeičiu 2021 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V- 40 patvirtintą 

Gyventojų lankymo Didvyžių socialinės globos namuose ekstremalios situacijos (dėl covid-19 

viruso) metu tvarką, ją papildau ir išdėstau nauja redakcija (pridedama). 

2.Atnaujinta Gyventojų lankymo Didvyžių socialinės globos namuose ekstremalios 

situacijos  ( dėl COVID-19 ligos viruso) metu tvarka įsigalioja nuo 2021m. rugsėjo 20 d. ir galioja 

visu valstybės lygio ekstremalios situacijos laikotarpiu arba keičiama/papildoma pasikeitus teisės 

aktams.   

3..Didvyžių socialinės globos namų 2021 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-40 

patvirtintą  Gyventojų lankymo Didvyžių socialinės globos namuose ekstremalios situacijos  ( dėl 

COVID-19 ligos viruso) metu tvarką nuo 2021 m. rugsėjo 20 d. laikau negaliojančia. 

4.Su tvarka pasirašytinai supažindinti direktoriaus pavaduotoją socialiniam 

darbui, padalinių vedėjus, socialinius darbuotojus, bendrosios praktikos slaugytojus.  

5.Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu direktoriaus pavaduotojui socialiniam darbui. 

 

 

 

 

Direktorius                                                                   Rimvydas Žiemys 

 



 

 

 

 

TVIRTINU: 
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Rimvydas Žiemys 
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GYVENTOJŲ LANKYMO DIDVYŽIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE 

EKSTREMALIOS SITUACIJOS (DĖL COVID-19 VIRUSO) METU TVARKA 

 

 

SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATATOS 

  

1.Gyventojų lankymo Didvyžių socialinės globos namuose ekstremalios situacijos  ( dėl COVID-

19 ligos viruso) metu tvarka (toliau – tvarka) yra Didvyžių socialinės socialinės globos namų 

(toliau – globos namai) vidaus veiklos dokumentas, reglamentuojantis gyventojų lankymą  globos 

namų stacionariame padalinyje ir grupinio gyvenimo namuose, siekiant apsaugoti gyventojus nuo 

užsikrėtimo COVID-19 (koronaviruso infekcija). 

2.Gyventojus, išskyrus terminalinės sveikatos būklės gyventojus, lankyti gali tik asmenys: 

2.1. asmuo yra pasiskiepijęs pagal pilną skiepijimo schemą nuo COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos)  

2.2.asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir: 

2.2.1. diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo 

rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei 

asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas), arba 

2.2.2. asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-

RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio 



tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo COVID-19 

ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina; 

2.3. asmeniui, kuriam atliktas COVID-19 tyrimas, nustatytas neigiamas rezultatas,  – ne anksčiau 

nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR 

tyrimą arba greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) 

nustatyti; 

2.4. yra vaikas iki 16 metų; 

3. Globos namų gyventojai yra lankomi, kai: 

3.1.neturi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų susirgimo požymių; 

3.2.Nėra apgyvendinti „Geltonojoje „ ar „Raudonojoje“ zonose. 

4.Paslaugų gavėjai su visais jo pageidaujamais asmenimis gali pasimatyti šiame aprašyme 

nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai tie pasimatymai gali kelti pavojų jo ar kitų globos namų 

paslaugų gavėjų sveikatai ir saugumui. 

5.Lankytojai su paslaugų gavėjais gali susitikti tam skirtose vietose  (lauko palapinėje, 

gyvenamame kambaryje ar kitose susitikimui paruoštose patalpose). 

6.Gyvenamame kambaryje gyventojas lankomas tik tuomet, kai paslaugų gavėjas kambaryje 

gyvena vienas. 

7.Lankytojai globos namų gyventojus lankyti gali tik iš anksto su socialiniu darbuotoju suderinę 

vizito datą ir laiką ir tik darbo dienomis nuo 10.00 val.  iki 16.00 val. 

8.Neterminalinės sveikatos būklės gyventojai lankomi 1 kartą per savaitę. 

9.Lankymo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 15 min. 

10.Gyventojus tuo pačiu metu gali lankyti tik vienas lankytojas. 

 

II SKYRIUS 

GYVENTOJŲ LANKYMO TVARKA 

  

  

11.Lankytojas, pageidaujantis aplankyti globos namų gyventoją, vizito datą ir laiką suderina su 

globos namų socialinio darbo padalinio socialiniu darbuotoju (toliau - socialinis darbuotojas), ne 

vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki atvykimo. 

12.Lankytojas vizitą derinančiam socialiniam darbuotojui pateikia reikalingą informaciją: 

paslaugų gavėjo, kurį nori aplankyti vardą, pavardę, savo vardą, pavardę ir kontaktinio telefono 

numerį, kuriuo būtų galima susisiekti, atsiradus nenumatytoms aplinkybėms ir informaciją, kad 

turi lankytojo teisę į švelnesnes karantino/ekstremalios situacijos laikotarpio režimo priemones. 



13.Lankytoją sutinka socialinis darbuotojas, kuris skenavimo būdu patikrina lankytojo pateiktą 

galimybių pasą ir palydi į susitikimo su gyventoju vietą. 

14.Lankytojui prieš susitikimą su gyventoju įteikiama atmintinė apie privalomas sąlygas lankymo 

metu ( Aprašo priedas Nr.1). 

15.Lankytojui prieš susitikimą su gyventoju pamatuojama kūno temperatūra, kuri negali būti 

aukštesnė kaip 37,0° C. Nustačius aukštesnę kūno temperatūrą, lankytojas į globos namus 

neįleidžiamas. 

16.Vizito metu lankytojas: 

16.1.dėvėti kvėpavimo takus ir burną dengiančią asmeninės apsaugos priemonę (veido kaukę arba 

respiratorių). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos 

būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiuo atveju 

rekomenduojama dėvėti veido skydelį); 

16.2.dezinfekuoti rankas; 

16.3.neturėti tiesioginio kontakto (apsikabinimų, rankos paspaudimų ir kt.) su paslaugų gavėju;  

16.4.bendraujant išlaikyti saugų 2 metrų atstumą; 

16.5.perduoti paslaugų gavėjui nedraudžiamus maisto produktus ir daiktus, tačiau jie privalo 

atitikti teisės aktais nustatytus kokybės ir įpakavimo reikalavimus: 

16.5.1.maisto produktų galiojimo terminas privalo būti nepasibaigęs; 

16.5.2.daiktai privalo būti gamintojo pakuotėje arba kiekvienas produktas/daiktas įpakuotas 

atskirai polietileniniame maišelyje. 

17.Tarp lankytojų vizitų privaloma išlaikyti 30 min. laiko tarpą. 

18.Patalpos, kuriose vyko susitikimas, po kiekvieno vizito vėdinamos ir dezinfekuojamos. 

19.Prie įėjimo į susitikimo vietą suprantamai lankytojui globos namai pateikia informaciją apie 

asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.), apie tai, 

kad į globos namus neįleidžiami asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių 

(sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

 

  

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

20.Globos namuose lankytojai privalo laikytis šiame Apraše nustatytos tvarkos ir teisės aktais 

nustatytų viešosios tvarkos elgesio, higienos, saugaus atstumo reikalavimų.  



21.Lankytojams draudžiama išvesti ir išsivežti globos namų paslaugų gavėjus už globos namų 

ribų be socialinio darbuotojo ar budinčio globos namų Sveikatos priežiūros padalinio slaugytojo 

sutikimo. 

22.Už šio Aprašo pažeidimus lankytojai gali būti įspėjami, o nepaklusę reikalavimams, paprašomi 

palikti globos namų patalpas ar teritoriją. 

23.Planuojant vizitus surinkta informacija saugoma 1 mėn. ir sunaikinama. Už informacijos 

saugojimą ir sunaikinimą atsakingi socialiniai darbuotojai. 

24.Tvarkos įgyvendinimo metu gauti duomenys bus tvarkomi vadovaujantis globos namų 

duomenų tvarkymo taisyklėmis/politika.  

 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr. 1 

 

ATMINTINĖ  LANKYTOJUI 

Vizito metu lankytojas privalo: 

 

 neturėti ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. 

karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.); 

 per 14 pastarųjų dienų  neturėti jokių kontaktų su sergančiais COVID -19 asmenimis;  

 turėti galimybių pasą, kai lankomi neterminalinės sveikatos būklės gyventojai; 

 Viso lankymo metu dėvėti kvėpavimo takus ir burną dengiančią asmeninės apsaugos 

priemonę (veido kaukę arba respiratorių). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems 

asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti 

asmens sveikatos būklei (šiuo atveju rekomenduojama dėvėti veido skydelį); 

 dezinfekuoti rankas; 

 su gyventoju neturėti tiesioginio kontakto (apsikabinimų, rankos paspaudimų ir kt.);  

 bendraujant išlaikyti saugų 2 metrų atstumą; 

 perduoti  maisto produktus ir daiktus,  atitinkančius teisės aktais nustatytus kokybės ir 

įpakavimo reikalavimus (maisto produktų galiojimo terminas privalo būti nepasibaigęs, 

daiktai privalo būti gamintojo pakuotėje arba kiekvienas produktas/daiktas įpakuotas 

atskirai polietileniniame maišelyje). 

 

 

 

 

 

 

 


