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DŪKŠTO GLOBOS NAMŲ PASLAUGŲ GAVĖJŲ  

2022 METŲ SVEIKATOS IR SAUGOS UŽTIKRINIMO PLANAS 

EIL. 

NR. 

PRIEMONĖS  

SAUGAI IR SVEIKATAI 

UŽTIKRINTI 

DALYVIAI 

 

VIETA DATA/DAŽNIS ATSAKINGAS 

DARBUOTOJAS 

ŽYMA, APIE 

ĮVYKDYMĄ 

1.  Periodiškai supažindinti 

paslaugų gavėjus su elektrinių 

buitinių prietaisų saugaus 

naudojimo instrukcijomis. 

  

Paslaugų gavėjai kurie 

gaminasi maistą 

bendrojo naudojimo 

virtuvėlėje arba kurie 

naudojasi arbatinukais 

gyvenamuosiuose 

kambariuose 

 

Dūkšto globos 

namai 

Iki 2022-04-30  

Iki 2022-09-30 

arba atvykus naujam 

paslaugų gavėjui 

 

Socialinė darbuotoja – 

Ala Kutkauskienė 

 

2.  Periodiškai supažindinti 

paslaugų gavėjus su elektrinių 

prietaisų (televizorius, 

šaldytuvas, radijo imtuvas, 

mobilusis telefonas, stalinė 

lempa) saugaus naudojimo 

instrukcijomis. 

 

Pilnai savarankiški 

paslaugų gavėjai, kurie 

geba naudotis 

išvardintais elektros 

prietaisais 

Dūkšto globos 

namai 

Iki 2022-06-30 

Iki 2022-10-31 

arba atvykus naujam 

paslaugų gavėjui 

 

Socialinė darbuotoja – 

Ala Kutkauskienė 

 

3.  Periodiškai supažindinti 

paslaugų gavėjus su rankų 

plovimo ir dezinfekavimo 

taisyklėmis. 

Paslaugų gavėjai 

gebantys patys 

savarankiškai plauti 

rankas 

Dūkšto globos 

namai 

Iki 2022-04-30 

Iki 2022-07-31 

Iki 2022-11-30 

Socialinė darbuotoja – 

Ala Kutkauskienė 

 



arba atvykus naujam 

paslaugų gavėjui 

4.  Kontroliuoti paslaugų gavėjų 

rankų plovimo ir dezinfekcijos 

taisyklių laikymąsi. 

Paslaugų gavėjai 

gebantys patys 

savarankiškai plauti 

rankas 

Dūkšto globos 

namai 

Kasdien prieš 

pusryčius, pietus, 

pavakarius, vakarienę 

ir pagal poreikį 

Pamainoje budinčios 

slaugytojo padėjėjos 

 

5.  Organizuoti rytines mankštas Paslaugų gavėjai, 

norintys dalyvauti 

mankštose 

Dūkšto globos 

namų valgomojo 

salė 

Kasdien 8 val. Socialinė darbuotoja – 

Ala Kutkauskienė, 

socialinio darbuotojo 

padėjėja – Renata 

Orlova 

 

6.  Periodiškai instruktuoti paslaugų 

gavėjus, apie veiksmus kilus 

gaisrui. 

 

Pilnai savarankiški 

paslaugų gavėjai 

Dūkšto globos 

namų valgomojo 

salė 

Iki 2022-04-30 

Iki 2022-09-31 

Ūkvedė – Janė 

Kardelienė 

 

 

7.  Organizuoti paslaugų gavėjų 

mokomąsias pratybas kartu su 

darbuotojais ir gaisrininkais, 

imituojant gaisro atvejį. 

 

Dūkšto globos namų 

darbuotojai, visi 

paslaugų gavėjai, 

gaisrininkai 

Dūkšto globos 

namai 

Iki 2022-06-30 Ūkvedė – Janė 

Kardelienė 

 

8.  Periodiškai supažindinti 

paslaugų gavėjus su siūlomų 

nemokamų skiepų nauda. 

Visi paslaugų gavėjai Dūkšto globos 

namai 

Iki 2022-07-31 

Iki 2022-09-31 

Bendrosios praktikos 

slaugytoja – Onutė 

Stacevičienė 

 

9.  Organizuoti prevencinį 

nemokamą skiepijimą tiems 

paslaugų gavėjams, kurie 

sutinka skiepytis. 

 

Sutinkantys skiepytis 

paslaugų gavėjai 

Dūkšto globos 

namai 

Nuo 2022-08-30 iki 

2022-10-31 

 

Bendrosios praktikos 

slaugytoja – Onutė 

Stacevičienė 

 



10.  Periodiškai organizuoti 

užsiėmimus su paslaugų 

gavėjais užkrečiamų ligų 

prevencijos temomis naudojant 

PowerPoint. 

Visi norintys paslaugų 

gavėjai 

Dūkšto globos 

namų valgomojo 

salė 

Iki 2022-04-30 

Iki 2022-08-30 

 

Bendrosios praktikos 

slaugytoja – Onutė 

Stacevičienė 

 

11.  Paslaugų gavėjams suprantama 

informacija  paruošti 

lankstinukus apie tai, kaip 

apsisaugoti nuo plintančių 

virusų.  

Visi paslaugų gavėjai Dūkšto globos 

namai 

Iki 2022-04-30 Socialinė darbuotoja – 

Ala Kutkauskienė 

 

12.  Periodiškai organizuoti 

užsiėmus su paslaugų gavėjais, 

alkoholio prevencijos temomis 

naudojant Multimedia. 

Visi norintys paslaugų 

gavėjai 

Dūkšto globos 

namų valgomojo 

salė 

Iki 2022-06-30 

Iki 2022-11-30 

Bendrosios praktikos 

slaugytoja – Onutė 

Stacevičienė 

 

13.  Periodiškai organizuoti 

užsiėmimus su paslaugų 

gavėjais, rūkymo prevencijos 

temomis naudojant Multimedia. 

Visi norintys paslaugų 

gavėjai 

Dūkšto globos 

namų valgomojo 

salė 

Iki 2022-06-30 

Iki 2022-11-30 

Bendrosios praktikos 

slaugytoja – Onutė 

Stacevičienė 

 

14.  Pandemijos metu supažindinti 

paslaugų gavėjus su apsaugos 

priemonių naudojimo 

instrukcijomis. 

Pilnai savarankiški 

paslaugų gavėjai 

Dūkšto globos 

namai 

Pandemijos metu Socialinė darbuotojo – 

Ala Kutkauskienė 

 

15.  Susiklosčius ekstremaliai 

padėčiai, dėl Covid-19 viruso, 

išdalinti paslaugų gavėjams 

reikiamas apsaugos priemones 

(apsaugines veido kaukes, 

vienkartines pirštines, 

purkštukus su dezinfekciniu 

skysčiu). 

Pilnai savarankiški 

paslaugų gavėjai 

Dūkšto globos 

namai 

Pandemijos metu Ūkvedė – Janė 

Kardelienė 

 

16.  Covid-19 pandemijos metu,  

siekiant apsaugoti paslaugų 

gavėjus nuo viruso priminti 

paslaugų gavėjams kosėjimo ir 

čiaudėjimo etiketo taisykles; 

kaip teisingai dėvėti apsaugos 

priemones; kokį atstumą reikia 

Pilnai savarankiški 

paslaugų gavėjai 

Dūkšto globos 

namai 

Pandemijos metu, 

kasdien  

Visi darbuotojai 

 

  

 

 



išlaikyti bendraujant su kitais 

paslaugų gavėjais ir 

darbuotojais; kaip dažnai 

dezinfekuoti rankas. 

17.  Covid-19 pandemijos metu, 

globos namai sudaro sąlygas 

paslaugų gavėjams bendrauti su 

savo artimaisiais jiems 

patogiomis ir prieinamomis 

nuotolinėmis priemonėmis. 

Visi paslaugų gavėjai Dūkšto globos 

namai 

Pandemijos metu Socialinė darbuotoja – 

Ala Kutkauskienė 

 

18.  Globos namų paslaugų gavėjui, 

kuris grįžta iš gydymo įstaigos 

atlikti COVID - 19 testą, pagal 

visus reikalavimus. 

Paslaugų gavėjai kurie 

grįžo iš gydymo įstaigos 

Dūkšto globos 

namai 

Pandemijos metu, 

sugrįžus iš gydymo 

įstaigos  

Bendrosios praktikos 

slaugytoja – Onutė 

Stacevičienė 

 

19.  Užtikrinti, kad į globos namus 

naujai atvykusiam paslaugų 

gavėjui ne anksčiau, kaip prieš 

24 valandas iš nosiaryklės 

paimtame tepinėlyje, nerastas 

COVID - 19 virusas. 

Naujai atvykę paslaugų 

gavėjai 

Dūkšto globos 

namai 

Pandemijos metu Bendrosios praktikos 

slaugytoja – Onutė 

Stacevičienė 

 

20.  Matuoti globos namų paslaugų 

gavėjų kūno temperatūrą. 

Visi paslaugų gavėjai Dūkšto globos 

namai 

Pandemijos metu, 

vieną kartą/dieną  

Bendrosios praktikos 

slaugytoja – Onutė 

Stacevičienė 

 

21.  Užsiėmimus su paslaugų 

gavėjais vykdyti individualiai, 

pagal nustatytus saugos 

reikalavimus (laikytis saugaus 

atstumo, rankų higienos, naudoti 

apsaugos priemones, laikytis 

dezinfekcijos reikalavimų). 

Visi paslaugų gavėjai Dūkšto globos 

namai 

Pandemijos metu Dūkšto globos namų 

darbuotojai 

 

22.  Paslaugų gavėjams maistą nešti  

į kambarius. 

Visi paslaugų gavėjai Dūkšto globos 

namai 

Pandemijos metu, 

keturis kartus/dieną  

Pamainoje budinčios 

darbuotojos 

 



23.  Riboti gyventojų lankymą 

globos namuose  ir apie tai 

aktualią informaciją skelbti  

globos namų interneto 

svetainėje. 

Visi paslaugų gavėjai Dūkšto globos 

namai 

Pandemijos metu Direktorė – Giedrė 

Karpickienė, socialinė 

darbuotoja – Ala 

Kutkauskienė, 

vyriausioji socialinė 

darbuotoja – Rūta 

Patėjūnienė 

 

24.  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 

 

25.  Darbuotojams grįžtantiems po 

atostogų, ligos ar turėjus 

kontaktą su asmeniu, kuriam 

nustatytas COVID - 19, atlikti 

COVID - 19 testą. 

Darbuotojai kurie grįžo 

po atostogų, ligos ar 

turėjo kontaktą su 

asmeniu, kuriam 

nustatytas COVID 

Dūkšto globos 

namai 

Pandemijos metu Bendrosios praktikos 

slaugytoja – Onutė 

Stacevičienė 

 

26.  Darbuotojams atlikti 

profilaktinius patikrinimus dėl 

COVID – 19. 

Visi įstaigos darbuotojai Dūkšto globos 

namai 

Pandemijos metu,  tas 

pats darbuotojas 

profilaktiškai tiriamas 

ne dažniau, kaip vieną 

kartą/ dvi savaites 

Bendrosios praktikos 

slaugytoja – Onutė 

Stacevičienė 

 

27.  Valyti ir dezinfekuoti globos 

namų patalpas. 

Globos namų patalpos Dūkšto globos 

namai 

Pandemijos metu 

patalpos 

dezinfekuojamos vieną 

katrą/ dieną, valomos 

drėgnu būdu du 

kartus/dieną 

Pamainoje budinčios 

darbuotojos 

 

28.  Kai įmanoma, globos namų 

administracijos darbą 

organizuoti nuotoliniu būdu. 

Nuotoliniu galintys 

dirbti darbuotojai 

Dūkšto globos Pandemijos metu  Direktorė – Giedrė 

Karpickienė 

 

29.  Prie įėjimo į įstaigą tikrinti visų 

darbuotojų ir kitų į patalpas 

Visi įeinantys į Globos 

namų patalpas 

Dūkšto globos 

namai 

Pandemijos metu, 

kasdien. 

Bendrosios praktikos 

slaugytoja – Onutė 

Stacevičienė 

 



 

Parengė: 

socialinė darbuotoja Ala Kutkauskienė 

 

įeinančių asmenų kūno 

temperatūrą. 

30.  Griuvimo rizikos vertinimas ir 

priemonių numatymas. 

Paslaugų gavėjai 

turintys nuolatinės 

slaugos poreikį ir 

nuolatinės priežiūros 

pagalbos poreikį. 

Dūkšto globos 

namai 

Du kartus per savaitę Kineziterapeutas  

 

31.  Koordinacijos ir pusiausvyros 

lavinimas. 

Paslaugų gavėjai 

turintys nuolatinės 

slaugos poreikį ir 

nuolatinės priežiūros 

pagalbos poreikį. 

Dūkšto globos 

namai 

Du kartus per savaitę Kineziterapeutas  

32.  Aktyvi ir pasyvi kineziterapija, 

kvėpavimo pratimai. 

Paslaugų gavėjai 

turintys nuolatinės 

slaugos poreikį ir 

nuolatinės priežiūros 

pagalbos poreikį. 

Dūkšto globos 

namai 

Du kartus per savaitę Kineziterapeutas  


