
 

                           PATVIRTINTA 

                                                                   BĮ Valakampių socialinių paslaugų namų 

                     direktoriaus  

                                   2021 m. rugpjūčio 11 d.įsakymu  Nr. V-45                                                                      

 (Direktoriaus  2021 m.  rugsėjo 14 d. 

 įsakymo Nr. V- 50 redakcija) 

 
 

BĮ VALAKAMPIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ GYVENTOJŲ LANKYMO 

EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS METU ORGANIZAVIMO TVARKOS 

APRAŠAS 

 
                 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. BĮ Valakampių socialinių paslaugų namų (toliau – įstaiga) gyventojų lankymo ekstremaliosios 

situacijos metu organizavimo tvarkos aprašas reglamentuoja įstaigos gyventojų, kuriems teikiama 

ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, lankymo ekstremaliosios situacijos laikotarpiu organizavimą. 

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. Nr. V-2508 

sprendimu ,,Dėl socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo būtinų sąlygų“ su visais vėlesniais 

pakeitimais. 

 

II. GYVENTOJŲ LANKYMO ĮSTAIGOJE ORGANIZAVIMAS 

21. Įstaigoje gyventojų lankymas galimas asmenims, atitinkantiems vieną iš nustatytų kriterijų (t. y. 

vieną iš kriterijų, kurie yra taikomi Galimybių pasui gauti): 

2.1.  asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

vakcinų: 

2.1.1. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės 

suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šio nutarimo 3.1.1.1.5 papunktyje nurodytą atvejį; 

2.1.2. praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo; 

2.1.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ 

vakcinos dozės suleidimo, išskyrus šio nutarimo 3.1.1.1.5 papunktyje nurodytą atvejį; 

2.1.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

2.1.5. praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos 

dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo 

patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu; 

2.1.6. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės 

suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – 

„Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai; 

2.2. asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir: 

2.2.1. diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno 

testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, 

nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas), arba  

2.2.2. asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 

arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio 

imunologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina; 

2.2.3. asmeniui, kuriam atliktas COVID-19 tyrimas, nustatytas neigiamas rezultatas,  – ne 

anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 

PGR tyrimą; 
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2.2.4.  yra vaikas iki 16 metų. 

Terminalinės būklės asmenų lankymas leidžiamas ir asmenims, neatitinkantiems tvarkos  

2.1.-2.2.4. papunktyje nustatytų kriterijų (t. y. visiems asmenims, užtikrinant valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo 

laikymosi sąlygas, kitus visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis 

asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir kitus susijusius reikalavimus).                                          

3. Įstaigoje gyventojų, kuriems teikiama ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, lankymas 

organizuojamas laikantis šių sąlygų: 

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

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

3.3. lankytojui viso lankymo metu privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones 

(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones); 

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

3.5. lankyme gali dalyvauti tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir 

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

3.6. lankymas turi būti organizuojamas taip, kad būtų užtikrinamas kuo mažesnis gyventojo 

fizinis kontaktas su lankančiais asmenimis; 

3.7. kai gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimas vyksta įstaigos patalpose,   

lankymo metu neturi būti kitų gyventojų (pašalinių, susitikime nedalyvaujančių asmenų) toje pačioje 

patalpoje;    

3.8. pasibaigus gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimui patalpos, kuriose jis 

vyko, turi būti išvėdinamos ir išvalomos,dezinfekuojami patalpos paviršiai; 

3.9. 3.1. - 3.4. papunkčių nuostatos netaikomos, kai lankytojai su gyventojais susitinka 

lauke; 

3.10. prieš susitikimą pamatuojama gyventojo ir lankytojo kūno temperatūra. 

4. Prie įėjimo į įstaigos pastatus pateikiama informacija: 

4.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą 

ir kt.); 

4.2. apie tai, kad į įstaigą neįleidžiami asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

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

4.3. Šalia įėjimo į  įstaigą (įstaigos pastatus) sudaryta galimybė  rankų dezinfekcijai (gerai 

matomoje vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). 

5. Įstaigos gyventojų lankymas organizuojamas susisiekus su įstaigos darbuotojais telefonais, kurie 

nurodyti įstaigos svetainėje www.valakampiuspn.lt ir susitarus dėl  tikslaus laiko.   

 

 

III. APRAŠO NUOSTATŲ LAIKYMOSI PRIEŽIŪRA 

 

 

6. Už aprašo nuostatų laikymosi priežiūrą atsakinga administracija, padalinių vedėjai ir socialiniai 

darbuotojai, bendrosios praktikos slaugytojai, o vykdo visi darbuotojai, gyventojai ir jų artimieji. 

 

 

                                  IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 
 

7. Su aprašu supažindinami visi įstaigos darbuotojai, gyventojai / jų artimieji. 

8. Darbuotojai, pažeidę šį aprašą, atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

 
 

__________________________________ 

http://www.valakampiuspn.lt/

