PATVIRTINTA
Viliaus Gaigalaičio globos namų
direktoriaus 2020 m. liepos 30 d. įsakymu
Nr. V-53-(1.3)
GYVENTOJŲ LANKYMO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS
LAIKOTARPIU TVARKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Ši tvarka reglamentuoja globos namuose gyvenančių socialinių paslaugų gavėjų (toliau –
gyventojų) lankymo sąlygas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos laikotarpiu.
I. REIKALAVIMAI GYVENTOJŲ LANKYTOJAMS
2.
Gyventojus lankyti gali tik tie asmenys, kuriems nėra pasireiškę COVID-19 (koronaviruso
infekcijos) simptomų, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų
požymių (pvz. karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
3.
Gyventojus lankyti draudžiama asmenims, kuriems yra taikomas saviizoliacijos režimas,
kurie 14 dienų laikotarpyje yra grįžę iš užsienio šalių kurios yra įtrauktos į COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“.
4.
Patekdamas į globos įstaigą lankytojas (-ai) privalo dezinfekuoti rankas, nuo visų, globos
įstaigoje esančių asmenų, laikytis ne mažesnio nei vieno metro atstumo.
5.
Gyventojus lankantys asmenys viso lankymo metu privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias
priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Jei lankymo vieta yra įstaigos lauko
teritorija, gyventojus lankantiems asmenims, rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias
priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
6.
Lankytojas (-ai) norėdami aplankyti gyventoją, privalo ne vėliau kaip prieš vieną darbo
dieną iki 17:00 val., jei planuojamas lankymas savaitgalio ar švenčių dienomis ne vėliau kaip
paskutinę darbo dieną iki 17:00 val. einančią prieš savaitgalio ar švenčių dienas, informuoti
lankomo gyventojo socialinį darbuotoją apie numatomą lankymo dieną ir valandą.
II. GYVENTOJŲ LANKYMO SĄLYGOS
7.
Įstaigos gyventojų lankymo laikas: darbo dienomis, nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo
10:00 val. iki 12:00 val. ir nuo 15:00 iki 17:00 val., šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių
dienomis nuo 10:00 val. iki 12:00 val. ir nuo 15:00 iki 17:00 val.
8.
Vieną gyventoją lankančių asmenų skaičius negali būti didesnis nei 3 asmenys (įskaitant ir
nepilnamečius asmenis), jei lankoma įstaigos lauko teritorijoje ir ne daugiau kaip vienas
lankantis asmuo jei lankoma įstaigos vidaus patalpose.
9.
Lankymo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 15 min., išskyrus jei lankymo vieta yra įstaigos
lauko teritorija, bet ne ilgiau nei iki šios tvarkos 7 punkte nurodytos valandos.
10. Susitikimo, įstaigos vidaus patalpose, metu gyventojai privalo dėvėti nosį ir burną
dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir privaloma laikytis
rekomenduojamo atstumo.
11. Susitikimo, įstaigos lauko teritorijoje, metu gyventojams rekomenduojama dėvėti nosį ir
burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir privaloma
laikytis rekomenduojamo atstumo.

12. Lankytojai atvykę į globos įstaigą privalo dezinfekuoti rankas rankų dezinfekantu esančiu
prie įstaigos centrinio įėjimo ir pasimatuoti kūno temperatūrą. Lankytojų kūno temperatūrą
matuoja ir gautus rezultatus registruoja temperatūros matavimo ir lankymosi registre (Priedas Nr.
1) socialinio darbuotojo padėjėjas – budėtojas.
13. Lankančiam asmeniui būtina atsakyti į pagrindinius socialinio darbuotojo padėjėjo budėtojo užduodamus klausimus ir tai patvirtinti savo parašu temperatūros matavimo ir
lankymosi registre (Priedas Nr. 1).
13.1. Ar lankytojas nejaučia ir jam nėra pasireiškusių COVID-19 (koronaviruso infekcijos)
simptomų, neturi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz.
karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
13.2. Ar lankytojui nėra taikomas saviizoliacijos režimas?
13.3. Ar lankytojas 14 dienų laikotarpyje nėra grįžęs iš užsienio šalių, kurios yra įtrauktos į
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą?
14. Esant palankioms oro sąlygoms gyventojų lankymas vykdomas tik įstaigos lauko
teritorijoje, išskyrus atvejus kai gyventoją, dėl sveikatos būklės, negalima išvežti į įstaigos lauko
teritoriją.
15. Esant nepalankioms oro sąlygoms gyventojų lankymas vykdomas tik įstaigos patalpose
specialiai numatytose ir įrengtose vietose (gyventojų kambariai, gyventojų virtuvėlė, skaitykla,
holai ir pan.) išlaikant reikalaujamą saugų atstumą tarp susitikimo dalyvių.
16. Socialinio darbuotojo padėjėjas – budėtojas informuoja slaugytojo padėjėją (-us) apie
atvykusį lankytoją ir organizuoja lankytojo palydėjimą iki susitikimo vietos arba gyventojo
kambario. Lankytojams savarankiškai eiti į globos įstaigos vidaus patalpas griežtai draudžiama.
17. Jei susitikimo vieta yra globos įstaigos lauko teritorija, socialinio darbuotojo padėjėjas –
budėtojas informuoja slaugytojo padėjėją (-us) arba gyventoją apie atvykusi lankytoją.
Slaugytojo padėjėjas, jei yra būtina, parengia lankomą gyventoją ir palydi iki susitikimo vietos.
18. Lankytojams, lankymo metu, privaloma laikytis saugaus (rekomenduojamo) atstumo ir
vengti fizinio kontakto su gyventoju.
19. Kai gyventojo ir lankytojo susitikimas vyksta globos įstaigos patalpose, jose lankymo metu
neturi būti pašalinių, susitikime nedalyvaujančių asmenų.
20. Vidaus patalpose vykstančių susitikimų trukmę stebi ir kontroliuoja slaugytojo padėjėjas, o
lauke vykstančių susitikimų laikotarpius stebi ir kontroliuoja socialinio darbuotojo padėjėjas –
budėtojas, kuris informuoja slaugytojo padėjėją apie susitikimo pabaigą.
21. Slaugytojo padėjėjas, pasibaigus gyventojo ir jį atvykusio asmens susitikimui, patalpas,
kuriose jis vyko, privalo išvėdinti ir išvalyti.
III. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
22. Duomenys, gauti lankant gyventoją, tvarkomi ir saugomi 3 kalendorinius mėnesius po to,
kai lankytojas apsilankė Įstaigoje. Asmens duomenys tvarkomi remiantis Bendruoju asmens
duomenų apsaugos reglamentu 2016/679 ES (toliau tekste - BDAR). Duomenų subjektai turi
teises, kurios numatytos BDAR. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą galima
gauti kreipiantis bendraisiais Įstaigos kontaktiniais adresais ir Įstaigos administracijoje.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
23. Lankytojai atsisakę įeinant į globos įstaigą dezinfekuotis rankas, matuotis temperatūrą ar
dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) nebus
įleidžiami į globos įstaigą.

24. Socialiniai darbuotojai ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 9.00 val. arba ne vėliau kaip
iki 15:00 val. paskutinės darbo dienos prieš savaitgalio ar švenčių dieną, vyriausiajai slaugytojai
pateikia informaciją apie numatomą konkretaus gyventojo lankymo dieną ir valandą.
25. Prie įėjimo į įstaigą direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams organizuoja informacijos
apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.),
informacijos apie tai, kad į įstaigą neįleidžiami asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo
takų ligų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) paskelbimą.
26. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams užtikrina sąlygas rankų dezinfekavimui (gerai
matomoje vietoje padėtos rankų dezinfekavimo priemonės).
_____________

Gyventojų lankymo valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos laikotarpiu
tvarkos
Priedas Nr. 1
TEMPERATŪROS MATAVIMO IR LANKYMOSI REGISTRAS
Data

Lankytojo vardas,
pavardė

Lankomo Kūno
Lankytojo
gyventojo temperatūra kontaktinis
pavardė
telefono ryšio
numeris

Lankytojo
parašas

Asmens duomenys tvarkomi remiantis Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu
2016/679 ES. Duomenų tvarkymo terminas: 3 mėnesiai nuo apsilankymo datos. Surinkti
duomenys saugomi popierinėje formoje iki sunaikinimo. Asmens duomenys gali būti
perduodami Nacionaliniam sveikatos centrui, Sveikatos apsaugos ministerijai, Klaipėdos rajono
savivaldybei bei kitoms susijusioms Įstaigoms, turinčioms Sveikatos apsaugos ministerijos
leidimą.

