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RASEINIŲ R. BLINSTRUBIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ
LANKYMO EKSTREMALIOS SITUACIJOS DĖL COVID-19 INFEKCIJOS
METU TVARKOS APRAŠAS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namų (toliau – globos namų) gyventojų lankymo
ekstremalios situacijos dėl COVID-19 metu, tvarkos aprašas (toliau - tvarkos aprašas) parengtas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4d. nutarimo Nr.1226 ,, Dėl
karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo‘‘ nuostatos dėl socialinės globos įstaigų
gyventojų lankymo:
1.2.Vadovaujantis šiuo tvarkos aprašu, organizuojamas globos namų gyventojų lankymas
ekstremalios situacijos, susidariusios dėl COVID-19 infekcijos, metu.
1.3. Šis tvarkos aprašas nustato asmenų lankymo globos namuose sąlygas ir tvarką ekstremalios
situacijos dėl Covid-19 laikotarpiu.
2. GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ LANKYMAS
2.1. Globos namų gyventojų lankymas ekstremalios situacijos dėl COVID-19 metu organizuojamas,
laikantis šių sąlygų:
2.1.1 Vieną gyventoją jo kambaryje tuo pačiu metu gali lankyti tik vienas asmuo.
2.1.2. Lankymo metu tiek lankytojui, tiek gyventojui privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias
priemones (veido apsaugines kaukes, respiratorius ir pan.). Lankytojui įeinant ir išeinant dezinfekuoti
rankas.
2.1.3. Lankymo trukmė patalpose turi būti ne ilgesnė negu 15 min.
2.1.4. Lankymo trukmė lauke nėra ribojama, tačiau lankytojui ir gyventojui privaloma laikytis
saugaus 1 – 2 metrų atstumo.

2.2. Globos namuose galimas gyventojų lankymas:
2.2.1. Terminalinės būklės gyventojų lankymas. Reikalingas gydančio gydytojo leidimas.
2.2.2. Asmenų, kurių lankymasis įstaigoje susijęs su pareigų atlikimu. Būtina pateikti tai
įrodančius dokumentus.
2.2.3. Globos namų gyventojus gali lankyti asmenys paskiepyti Sąjungos vaistinių preparatų
registre įregistruota COVID-19 ligos vakcina, jei po pilnos COVID-19 vakcinacijos yra praėję ne
mažiau nei 14 ir ne daugiau nei 180 dienų. Pateikti vieną iš žemiau nurodytų dokumentų:
a. skiepijimą COVID-19 vakcina atlikusios įstaigos išduoto lapelio kopija;
b. šeimos gydytojo išduota pažyma;
c. išrašo iš e-sveikatos kopija (papildomos patvirtinimo žymos nereikalaujama).
2.2.4. Persirgo COVID-19 liga (vienas iš žemiau nurodytų dokumentų, kuriame yra ši

informacija: sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, sirgusio asmens vardas, pavardė, data, kada
asmuo susirgo COVID-19 liga (praėjus 20 dienų nuo sirgimo pradžios asmuo laikomas pasveikusiu,
išskyrus atvejus, kai asmuo dėl COVID-19 ligos buvo hospitalizuotas – tuomet pasveikimo
terminas nustatomas individualiai) ir/ar informacija apie teigiamo laboratorinio tyrimo (SARSCoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo) rezultatus; leidžiama lankyti, jei COVID-19 liga sirgęs asmuo
yra pasveikęs ir nuo sirgimo COVID-19 liga pradžios yra praėję ne daugiau nei 180 dienų)
Būtina pateikti vieną iš žemiau nurodytų dokumentų:
a. šeimos gydytojo išduota pažyma;
b. išrašo iš e-sveikatos kopija (papildomos patvirtinimo žymos nereikalaujama) apie
teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo) rezultatus.
2.3. Globos namų gyventojus patalpose lankantiems asmenims, prieš patenkant į vidų,
slaugytojas pamatuoja kūno temperatūrą. Jeigu lankytojo temperatūra yra 37,30C ir didesnė,
lankymas draudžiamas.
2.4. Kiekvieną dieną pildomas globos namų gyventojų lankymo sąrašas (pridedama). Darbo
dienomis sąrašą pildo socialiniai darbuotojai, savaitgaliais ir švenčių dienomis – tuo metu dirbantis
slaugytojas.
2.5. Globos namų gyventojų lankymas leidžiamas nuo 8.00 iki 17.00 val. visomis savaitės
dienomis, lankymo dieną ir laiką iš anksto suderinus su socialiniais darbuotojais.
2.6. Kai gyventojo ir jo aplankyti atvykusio asmens susitikimas vyksta globos namų
patalpose, jose lankymo metu neturi būti pašalinių, susitikime nedalyvaujančių asmenų.

2.7. Pasibaigus gyventojo ir jo lankytojo susitikimui, patalpos, kuriose vyko susitikimas, turi
būti išvėdinamos, išvalomos ir dezinfekuojamos.
2.8. Prie įėjimo į globos namus turi būti pateikiama informacija:
2.8.1. Apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir
pan.).
2.8.2. Apie tai, kad į įstaigą neįleidžiami asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų
požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan).
2.9. Šalia įėjimų į globos namus, gerai matomoje vietoje, turi būti pakabintos rankų dezinfekcijos
priemonės.
3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3.1. Globos namų gyventojų lankymo tvarka galioja nuo jos patvirtinimo dienos iki kol bus atšaukta
ekstremali situacija dėl COVID-19 infekcijos, visiems socialinės globos namų darbuotojams,
gyventojams bei globos namų gyventojus lankantiems asmenims.
3.2. Visi globos namų gyventojai, juos lankantys asmenys, bei darbuotojai, turi būti supažindinami
su šia tvarka.
3.3. Ši lankymo tvarka skelbiama globos namų internetiniame puslapyje www.bsgn.lt ir įstaigoje
viešai matomoje vietoje.

