
                                                                                                                                                                           

                                                                                     PATVIRTINTA 

                                                                                     Dūkšto globos namų direktoriaus 

                                                                                     2020-02-11 Įsakymu Nr. V-9 

 

 

DŪKŠTO GLOBOS NAMŲ PASLAUGŲ GAVĖJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS 

UŢTIKRINIMO APRAŠAS 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Dūkšto globos namų (toliau – globos namų) paslaugų gavėjų saugos ir sveikatos 

užtikrinimo aprašas (toliau – aprašas) skirtas sukurti ir užtikrinti saugią, sveikatinančią paslaugų gavėjų 

poreikius atitinkančią fizinę, psichinę bei socialinę aplinką; motyvuoti paslaugų gavėjus kiek įmanoma 

savarankiškai pasirūpinti savo sveikata ir visų saugumu. 

2. Aprašą įsakymu tvirtina globos namų direktorius. 

3. Šiuo aprašu privalo vadovautis visi globos namų darbuotojai. 

 

PRIEMONĖS  PASLAUGŲ GAVĖJŲ SAUGAI IR SVEIKATAI UŢTIKRINTI 

 

4. Darbuotojų naudojamos priemonės siekiant išvengti paslaugų gavėjų ligų:  

4.1. esant užkrečiamųjų ligų epidemijai ar pandemijai, organizuoti reikiamų priemonių 

parengimą ir įgyvendinimą paslaugų gavėjų saugos ir sveikatos būklės atitikimui, pagal sveikatos 

norminių teisės aktų reikalavimus;  

4.2.  užtikrinti, kad paslaugų gavėjai gautų jiems suprantamą ir prieinamą informaciją, apie 

saugos ir sveikatos organizavimą globos namuose;  

4.3.  parengti paslaugų gavėjų saugos ir sveikatos instrukcijas, atitinkančias reikalavimus;  

4.4.  organizuoti paslaugų gavėjų instruktavimą apie saugą ir sveikatą;  

4.5.  organizuoti paslaugų gavėjų sveikatos patikrinimus;  

4.6.  organizuoti paslaugų gavėjų susirinkimus įvairiomis susirgimų prevencinėmis temomis. 

5. Paslaugų gavėjų naudojamos priemonės siekiant išvengti ligų:  

5.1.  atvykstant apsigyventi į globos namus, turėti medicinos dokumentų išrašą/siuntimą  

(F 027/a); 

5.2.  laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo;  

5.3.  laikytis rankų higienos plovimo taisyklių; 

5.4.  pasijutus blogai tuoj pat informuoti budintį pamainos darbuotoją. 

6. Priemonės paslaugų gavėjų sergamumui maţinti: 

6.1.  nuolat vėdinti patalpas;  

6.2.  valyti patalpas drėgnu būdu; 

6.3.  skatinti paslaugų gavėjus skiepytis nuo užkrečiamųjų ligų; 

6.4.  užkrečiamųjų ligų epidemijos metu paslaugų gavėjams rekomenduojama savarankiškai 

stebėti savo sveikatos būklę, pastebėjus pirmuosius ligos simptomus nedelsiant kreiptis į bendrosios 

praktikos slaugytoją, slaugytojo padėjėjas ar socialinius darbuotojus; 

6.5.  organizuoti rytinę mankštą; 

6.6.  organizuoti susirinkimus  prevencinėmis temomis sergamumui mažinti. 

7. Priemonės paslaugų gavėjų saugumui uţtikrinti: 
7.1.  globos namuose yra įrengti priešgaisrinės signalizacijos detektoriai; 

7.2.  įstaigoje matomoje vietoje iškabinti, suprantami paslaugų gavėjams evakuacijos planai; 

7.3.  įrengtas liftas; 

7.4.  naudojamas keltuvas, dušo kėdės; 

7.5.  įrengti pandusai; 



7.6.  kai grindų danga šlapia, pastatomi įspėjamieji ženklai; 

7.7.  organizuojami  gaisro atvejo imitacijos darbuotojų ir gyventojų mokymai; 

7.8.  organizuojami užsiėmimai (naudojant Multimedia) įvairiomis ir aktualiomis temomis 

paslaugų gavėjų saugumui užtikrinti. 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

8. Su šiuo aprašu darbuotojai supažindinami pasirašytinai. 

9. Su šiuo aprašu gyventojai supažindinami susirinkimo metu. 

10. Kasmet, iki sausio mėnesio 31 dienos, pagal apraše įvardytas priemones sudaromas 

paslaugų gavėjų Saugos ir sveikatos užtikrinimo planas ( (toliau – Planas).  

11. Už Plano sudarymą atsakinga globos namų vyriausioji socialinė darbuotoja.  

12. Planą tvirtina globos namų direktorius.  

13. Planu vadovautis privalo už jo įvykdymą atsakingi asmenys.  

 

 

 

 

Parengė:  

Vyriausioji socialinė darbuotoja Rūta Patėjūnienė 

 


