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DĖL DŪKŠTO GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ LANKYMO IR VEIKLOS 

ORGANIZAVIMO, ATŠAUKUS EKSTREMALIĄ (DĖL COVID-19) SITUACIJĄ, 

TVARKA  

Atsižvelgiant į atšauktą ekstremalią (dėl COVID-19 infekcijos) situaciją, tačiau plintant virusui, 

Dūkšto globos namų (toliau – Globos namai) darbuotojai privalo laikytis šių tvarkų. 

  

I. GYVENTOJŲ LANKYMO TVARKA 

 

1. Lankyti artimuosius privalo  asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų 

užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

2. Patalpose lankyti leidžiama: 

2.1. tik terminalinės būklės gyventoją; 

2.2.  vieną gyventoją tuo pačiu metu gali lankyti vienas asmuo ir ne ilgiau kaip 15 min.; 

2.3.  lankytojai įeidami į patalpas privalo dezinfekuotis rankas, 

2.4. lankytojai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, 

respiratorius); 

2.5. lankymo metu išlaikyti rekomenduojamą ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą, vengti fizinio 

kontakto. 

3. Gyventojų lankymas: 

3.1. organizuojamas lauke nuo 10.00 iki 16.00 val.;  

3.2. lankytojų skaičius ir laikas neribojamas;   

3.3. lankytojai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, 

respiratorius); 

3.4. lankymo metu išlaikyti rekomenduojamą ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą, vengti fizinio 

kontakto. 

4. Darbo dienomis gyventojų lankymą organizuoja socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo 

padėjėja. 

5. Šventinėmis ir poilsio dienomis gyventojų lankymą organizuoja budintys slaugytojo padėjėjai. 

 

II. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

6. Darbuotojams darbo metu: 

6.1. būtina laikytis rankų higienos, čiaudėjimo etikos; 

6.2. būtina  laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo; 

6.3.  rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, 

respiratorius). 

7. Darbuotojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., 

karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), privalo: 

7.1. prieš pradedant dirbti atlikti greitąjį (COVID-19 infekcijos) testą; 

7.2. darbo metu dėvėti  nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius). 

8. Kiekvieną dieną dezinfekuojamos įėjimo į globos namus patalpos durų rankenos, dažnai liečiami 

paviršiai. 

9. Asmenys, atliekantys darbo funkcijas susijusias su globos namais, lankymosi globos namų patalpose 

metu privalo laikytis 2.3-2.5 punktuose nurodytos tvarkos. 

 


