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DŪKŠTO GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ  

2022 METŲ SVEIKATOS IR SAUGOS UŽTIKRINIMO PLANAS 

EIL. 

NR. 

PRIEMONĖS  

SAUGAI IR SVEIKATAI 

UŽTIKRINTI 

DALYVIAI 

 

VIETA DATA/DAŽNIS ATSAKINGAS 

DARBUOTOJAS 

ŽYMA, APIE 

ĮVYKDYMĄ 

1.  Privalomas sveikatos 

pasitikrinimas  

Pradedantys darbą 

įstaigoje darbuotojai 

 

Pasirinkta sveikatos 

gydymo įstaiga 

Prieš pradedant darbą 

įstaigoje. 

Bendrosios praktikos 

slaugytoja – Onutė 

Stacevičienė 

 

2.  Periodinis privalomas 

darbuotojų sveikatos 

pasitikrinimas 

Visi darbuotojai  

dirbantys įstaigoje  

Pasirinkta sveikatos 

gydymo įstaiga 

Pagal darbuotojų 

sveikatos tikrinimo 

grafiką 

Bendrosios praktikos 

slaugytoja – Onutė 

Stacevičienė 

 

3.  Profilaktinis skiepijimas nuo 

viruso Covid-19 

(rekomendacinio pobūdžio) 

Darbuotojai sutinkantys 

skiepytis 

Dūkšto globos 

namai 

Pagal skiepų 

efektyvumo laiką 

Direktorė – Giedrė 

Karpickienė 
 

4.  Periodiškas testavimas dėl 

Covid-19 kas 7-10 dienų.  

Darbuotojai kurie 

nesutiko skiepytis 

Mobilūs patikros 

punktai. 

Pandemijos metu Bendrosios praktikos 

slaugytoja – Onutė 

Stacevičienė 

 

5.  Kai įmanoma, globos namų 

administracijos darbą 

organizuoti nuotoliniu būdu. 

Nuotoliniu galintys 

dirbti darbuotojai 

Dūkšto globos 

namai 

Pandemijos metu  Direktorė – Giedrė 

Karpickienė 
 

6.  Prie įėjimo į įstaigą tikrinti visų 

darbuotojų ir kitų į patalpas 

įeinančių asmenų kūno 

temperatūrą. 

Visi įeinantys į Globos 

namų patalpas 

Dūkšto globos 

namai 

Pandemijos metu, 

kasdien. 

Bendrosios praktikos 

slaugytoja – Onutė 

Stacevičienė 

 



7.  Kasdienę paslaugų gavėjų 

priežiūrą atliekančiam 

personalui naudoti apsaugos 

priemones.  

Visi darbuotojai kurie 

atlieka paslaugų gavėjų 

priežiūrą 

Dūkšto globos 

namai 

Pandemijos metu Visi globos namų 

darbuotojai 

 

8.  Susipažinimas su pareigybės 

aprašymu. 

Naujai atvykęs dirbti 

darbuotojas 

Dūkšto globos 

namai 

Prieš pasirašant darbo 

sutartį. 

Direktorė – Giedrė 

Karpickienė 

 

9.  Darbuotojų saugos ir sveikatos 

įvadinis instruktavimas. 

Naujai pradėjęs dirbti 

darbuotojas 

Dūkšto globos 

namai 

Pradėjus dirbti Ūkvedė – Janė 

Kardelienė 

 

 

10.  Periodinis saugos ir sveikatos 

instruktavimas. 

Visi įstaigos darbuotojai Dūkšto globos 

namai 

Pagal DSS 

instruktavimų darbo 

vietoje registravimo 

žurnalą 

Direktorė – Giedrė 

Karpickienė 

 

11.  Gaisrinės saugos įvadinis 

instruktavimas 

Naujai pradėjęs dirbti 

darbuotojas 

Dūkšto globos 

namai 

Pradėjus dirbti Ūkvedė – Janė 

Kardelienė 

 

12.  Gaisrinės saugos periodinis 

instruktavimas  

Visi įstaigos darbuotojai Dūkšto globos 

namai 

Pagal GS instruktažų 

darbo vietoje žurnalą 

Direktorė – Giedrė 

Karpickienė 

 

13.  Organizuoti visos įstaigos 

bendruomenės mokomąsias 

pratybas kartu su gaisrininkais, 

imituojant gaisro atvejį. 

 

Dūkšto globos namų 

darbuotojai, visi 

paslaugų gavėjai, 

gaisrininkai 

Dūkšto globos 

namai 

Iki 2021-12-30 Ūkvedė – Janė 

Kardelienė 

 

14.  Užtikrinti, kad kiekvienam 

darbuotojui būtų suteikta visos 

reikalingos darbui atlikti 

priemonės. 

Visi įstaigos darbuotojai Dūkšto globos 

namai 

Ištisus metus Ūkvedė – Janė 

Kardelienė 

 

15.  Padėti darbuotojams suprasti, 

kad kiekvieno iš jų darbas yra 

labai svarbus (pabrėžti jų darbo 

svarbą, kaip jie savo darbu 

Visi įstaigos darbuotojai Dūkšto globos 

namai 

Ištisus metus Direktorė – Giedrė 

Karpickienė 

 



 

 

Parengė: 

socialinė darbuotoja Ala Kutkauskienė 

 

 

prisideda prie galutinio 

paslaugos rezultato). 

16.  Organizuoti susitikimus ir 

diskutuoti su darbuotojais apie 

kylančias problemas. Skatinti 

darbuotojus patiems rasti 

problemų šaltinį ir jas šalinti. 

Visi įstaigos darbuotojai Dūkšto globos 

namai 

Pagal poreikį Darbo Taryba  

17.  Atlikti įstaigos psichosocialinių 

rizikos darbe veiksnių vertinimą. 

Visi įstaigos darbuotojai Dūkšto globos 

namai 

Kartą per metus Sudaryta Komisija  

18.  Įstaigos personalą nuolat 

informuoti apie įstaigoje 

vyksiančius pokyčius, suteikti 

galimybę išsakyti savo nuomonę 

dėl pokyčių. 

Įstaigos personalas Dūkšto globos 

namai 

Artėjant pokyčiams Įstaigos administracija  

19.  Darbo grafiko pildymas Visi įstaigos darbuotojai Dūkšto globos 

namai 

Kartą per mėnesį Direktorė – Giedrė 

Karpickienė 

 

20.  Darbo laiko apskaitos 

žiniaraščių pildymas 

Visi įstaigos darbuotojai Dūkšto globos 

namai 

Kasdien Direktorė – Giedrė 

Karpickienė 

 

21.  Tinkamas darbo ir poilsio 

režimo darbuotojams taikymas 

Visi įstaigos darbuotojai Dūkšto globos 

namai 

Kasdien Direktorė – Giedrė 

Karpickienė 

 


