Elektroninio dokumento nuorašas

AKMENES RAJONO SOCIALINIU PASLAUGU NAMU
DIREKTORIUS

A

NTOJTJ (NE)LA
JOS BEI KARA

VIRTINIMO
2021m.balandLio 22 d. Nr. P -4e"+
Naujoji Akmene
Vadovaujantis LR vyriausybes 2020 m.

LR teritorijoje paskelbimo", LR Sveikatos

apsa

sprendimu,, Ddl asmenq teises iSvelnesnes karantino reLimo priemones patvifiinimo":
1.

T v i r t i n u Akmenes rajono socialiniq paslaugq namll gyventojq (ne) lankymo ir"veiklos

organizavrmo ekstremalios situacijos

bei karantino (del COVID-19 viruso metu) tv[rk4

(pridedama).

2. P a v e d u padalinio vadovams pasira5ytinai supaZindinti darbuotojus su patvirfinta
tvarka.
3. U Z t i k r

int

i ir

k o n t r o I i u o t i padalinio vadovams, kad darbuotojai laikltqsi

nustatytq reikalavimq.

4. L a i k a u negaliojandiu Akmenes rajono socialiniq paslaugq namq direktoriaus 2024 m.

birZelio 3 d, Nr. P-215 isakym4
lankymo

,,

Del Akmenes rajono socialiniq paslaugq naml1 gyventojq (ne)

ir veiklos organizavimo

ekstremalios situacijos bei karantino (del COVID-19 kot'ona

viruso metu) tvarkos patvirtinimo''

Direktoriaus pavaduotoj a socialiniams reikalams
laikinai atliekanti direktoriaus pareigas

Aureli j a Laurinaitiene

PATVIRTINTA
Akmenes rajono socialiniq paslaugq nbmq
direktoriaus 2021 m. balandZio 22 d.
isakymu NL. P-,1{}

AKMENES RAJONO SOCIALINIV PASLAUGU NAMU GYVENTOJV NE)LANKYMO

IR VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA EKSTREMALIOS SITUACIJOS BEI
KARANTINO ( DEL COVID.19 KORONA VIRUSO) METU

1. Akmenes rajono socialiniq paslaugq namai (toliau

-

Globos istaiga) privalo vadovputis

priimamais COVID-l9 ligos plitimo valdym4 reglamentuojandiais teises aktais
apsaugos

ministro

ir

Sveiftatos

valstybes lygio ekstremaliosios sitr.racijos valstybes operacijq vaflovo

sprendimais.

2. Gyventojq (ne) lankymas:

2.1" Siuo laikotarpiu gyventojq lankymas yra grieLtai draudLiamas, iSskyrus mirstan$iojo

lankym4 Globos istaigos vadovui leidus vienam i5 artimqjq

ir kunigui,

laikantis visq saugfrmo

priemoniq bei asmenims nurodytiems 2.2. papunktyje.

2.2. Asmenims, persirgusiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnoze $uvo
patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu ir nuo teigiamo

tyrimo rezultato praejo ne daugiau kaip 180 dienq, taip pat asmenims, paskiepytiems S4jungos
vaistiniq preparatq registre lregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina p,agal
skiepijimo schem4, Siuo nutarimu gali b[ti taikomos Svelnesnes karantino reZimo priemones negu
kitiems asmenims. Siame punkte nurodytq asmenq teise i Svelnesnes karantino reZimo priem[nes
patvirlinama valstybes lygio ekstremaliosios situacijos operacijq vadovo nustatyta tvarka.

2.2.1. asmenys priklausantys Sios tvarkos 2.2. papuri<diui pateikia Siuos patvirtina4cius
dokumentus budindiam darbuotojui, socialiniam darbuotojui arba slaugytojai:

2.2.I.1. Elektronines sveikatos paslaugq ir bendradarbiavimo infrastruktDros informa(ines
sistemos (toliau

- ESPBI IS) vakcinacijos ira5as arba teigiamo laboratorinio

tyrimo (SARS-CdV-2

PGR tyrimo ar antigeno testo) rezultat4 (duomenq) protokolas, kuriuos asmuo gali pateikti
atspausdintus arba iSsaugotus skaitmeniniu formatu, arba tiesiogiai prisijunggs plie ESPBI IS;

2.2.L2. asmens sveikatos prieZi[ros istaigos iSduotas dokumentas, patvirtinantis, kad aslnuo
persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) arba nurodantis, kad asmens skiepijimas Sqjuilgos

vaistiniq preparatq registre iregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal
skiepijimo schem4 yra baigtas, kuri asmuo gali pateikti atspausdint4 arba i5saugot4 skaitmeniniu
formatu;

2.2.2. dokumentai nurodyti 2.2.1.1"

ir

2.2.1.2. karantino reZimo priemoniq laikyfrosi

kontrolg atliekandiq darbuotojq tik perZiurimi, draudZiamaj uos rinkti, saugoti ar kitaip tvarkyti.
2.2.2. Lankymo s4lygos:
2.2.2.1

.

registracij a lankymui vykdoma telefonais

Socialiniu darbuotoiu kabinetas
GraLina GriciDte
Kristina EZerskyte
Greta Vasiliauskicne

:

8 425 s612s

8 645 32046
8 603 89620
8 645 32044

2.2.2.2. lankymas vyksta atskiroj e lankymo patalpoj

e;

2.2,2.3. gulindiq, nevaik5tandiq gyventojq lankymas organizuojamas jq kambaryje;
2.2.2.4. vien4 gyventoj4 tuo padiu metu gali lankyti vienas asmuo;

2.2.2.5.lankytojui viso lankymo metu butina deveti nosi ir burn4 dengiandias priempnes
(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), laikytis saugaus atstumo;

2.2.2.6.lankymo trukme patalpoje gali

blti

ne ilgesne nei

l5 min., lauke iki

30 min.

2.2.3.lankyme gali dalyvauti tik asmenys, neturintys rlmiq vir5utiniq kvepavimo takq ligq

ir kitq uZkrediamqjq ligq poZyrniq (pvz., kar5diavimas, sloga, kosulys,

pasunkejgs kvepavimhs ir

pan.);

2.2.4. lankymas turi brlti organizuojamas taip, kad btrtq uZtikrinamas kuo

maZQsnis

gyventojo fizinis kontaktas su lankandiais asmenimis;
2.2.5. kai gyventojo ir

ji

aplankyti atvykusio asmens susitikimas vyksta lankymo patalpoje,

joje lankymo metu neturi bUti paSaliniq, susitikime nedalyvaujandiq asmenll;
2.2.6. pasibaigus gyventojo ir

ji aplankyti

atvykusio asmens susitikimui patalpos, kuliose

jis vyko, turi buti iSvedinamos ir i5valomos:
2.2.7

.lankytojams ieinantiems i istaig4 matuojama krlno ternperatfira.

3. Siuntiniq (laukneSeliq) perdavimas gyventojams:

3.1. karantino laikotarpiu priimami iS gyventojq artimqjq siuntiniai

(bfltiniaqsios

priemonds, esandios pakuoteje, kurias galima dezinfekuoti). Siuntinys gyventojui atiduodama$, po
paros.

4. Gyventojq bendlavimas su artimaisiais:

4.1. vyksta telefonu, elektroniniu pa5tu ar kitomis kornunikavimo priemonemis. Ppgal
galimybes

ir poreiki socialiniai darbuotojai privalo uZtikrinti gyventojams galimybE bendrauii

su

artimaisiais i5vardintomis priemonemis, dalintis nuotlaukon-ris i5 gyventojq kasdienybes ir pan.

4.2. vtenam i3 artimqjq reguliariai telefonu, elektroniniu paStu ar kitomis komunikaiimo
priemonemis socialiniai darbuotojai teikia informacij4 apie gyventojq psichologing savij{ut4,
sveikat4 ir kt.

4.3. apie sveikatos buklg (atsiradus reik5mingq pasikeitimq)

-

nedelsiant informuo]jami

artimieji. Informacij4 teikia vyr. slaugytojairlar pamainoje dirbanti slaugytoja, socialine clalburbtoja
(ipareigota vyr. slaugytoj os).

4.4. Globos istaigos socialines darbuotojos telefonu, elektroniniu paStu ar kitfmis
komunikavimo priemonemis privalo informuoti vien4 i5 Seimos nariq ar kit4 artim4 asmeni ftuiiam

Globos istaiga isipareigojo teikti informacijq,

jo

apgyvendinimo metu), apie laikin4 gyver]rtojq

lankymo tvarkos pasikeitim4, karantino pratgsim4.
5. Naujai atvykE gyventojai

iGlobos istaig4:

5.1. priimami, kuriems ne anksdiau nei prie5 24 vaL paimtuose tepineliuose nerandama
COVID-19 viruso;
5.2. nauiai apsigyventi Globos istaigoje atvykstanti asmeni leidiziama lydeti ne daugiarlr nei
vienam giminaidiui, arlimaj am,
5.3. nauji gyventojai

gl obej

ui (rlpintoj ui) ;

l4 kalendoriniq dienq apgyvendinani istaigos izoliatorir,rje.

6. Laikinas iSvykimas i5 Globos istaigos:
6.1. istaigos gyventojas gali iSvykti laikinai svediuotis pas globej4

teises aktq nustatyta tvarka. tadiau griZus po laikino iSvykimo

i

(r[pintojfl, giminaifius,

istaig4, gyventojas turi brlti

izoliuotas 14 (keturiolika) dienq.

7. Informacij4 apie pasikeitimus paskelbti Globos istaigos internetiniame
facebook paskyroje.

pusla$yje,
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