
GYVENTOJŲ LANKYMO DŪKŠTO GLOBOS NAMUOSE TVARKA DĖL COVID-19 

LIGOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos 

valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 03 d. sprendimu Nr. V-11286 „Dėl socialinių paslaugų 

įstaigų veiklos organizavimo būtinų sąlygų“, gyventojų lankymas Dūkšto globos namuose (toliau – 

globos namai) nuo 2021 m. birželio 07 d. organizuojamas  laikytis šios tvarkos:  

1. Globos namuose  gyvenančių socialinių paslaugų gavėjų (toliau – gyventojų), kurie 

yra terminalinės būklės, lankymas ir  asmenų, kurių lankymasis globos namuose susijęs su 

pareigų atlikimu, organizuojamas laikantis šių sąlygų: 

1.1. tuo pačiu metu galima lankyti tik vieną to paties kambario gyventoją; 

1.2. lankytojai viso lankymo metu privalo: 

1.2.1. laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų; 

1.2.2. vyresni nei 6 metų dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, 

respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau 

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

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

(rekomenduojama dėvėti veido skydelį); 

1.2.3. vengti tiesioginio fizinio kontakto; 

1.3. lankymo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 15 min.; 

1.4. lankyti gali tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų 

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

1.5. budintis personalas  užtikrina, kad į stacionarią socialinės globos įstaigą nepatektų 

karščiuojantys ar turintys virusinės infekcijos simptomų lankytojai; 

1.6. matuojama lankytojų kūno temperatūra; 

1.7. asmenys, kurių lankymasis įstaigoje susijęs su pareigų atlikimu privalo laikytis šio 

tvarkos aprašo 1.2–1.4 papunkčiuose nurodytų reikalavimų. 

2. Globos namuose  gyventojų,  kurie nėra terminalinės būklės lankymas 

organizuojamas laikantis šių sąlygų:  

2.1. lankytojai turi turėti galiojantį galimybių pasą; 

2.2. gyventojų lankymas organizuojamas lauke; 

2.2. lankytojai privalo iš anksto telefonu suderinti apsilankymo laiką, t. y. dieną ir 

valandą. Registracija dėl globos namų  gyventojų lankymo vykdoma pirmadieniais – penktadieniais 

nuo 8
00

 iki 15
30

 telefono Nr. +370 386 51145 arba +370 867 08562. 

 

 

 

 


