
 
 

VILNIAUS PATAISOS NAMŲ 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ REAGAVIMO Į PASKELBTĄ EKSTREMALIĄJĄ 

SITUACIJĄ PLANO PATVIRTINIMO  

 

2020 m.                     Nr.  

Vilnius 

 

Atsižvelgdamas į Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

direktoriaus 2020 m. vasario 28 d. įsakymą Nr.V-57 „Dėl koronaviruso (OOVIT-19) karantino 

paskelbimo“ bei į 2020 m. vasario 28 d. įsakymą Nr.V-55 „ Dėl prevencinių veiksmų, užtikrinimo 

koronavirusu (2019-NCOV) ar liga, bausmių vykdymo sistemoje atveju priemonių plano 

patvirtinimo“ : 

1. T v i r t i n u Vilniaus pataisos namų reagavimo į paskelbtą ekstremaliąją situaciją planą 

(pridedamas). 

2. P a v e d u: 

2.1. 1-ojo ir 2-ojo saugumo valdymo skyrių viršininkams organizuoti šio plano 1–7 ir 12 

punktuose numatytas priemones; 

2.2. Turto valdymo skyriaus viršininkui organizuoti šio plano 7-12 punktuose numatytas 

priemones; 

2.3. Resocializacijos skyriaus viršininkui organizuoti šio plano 12-13 punktuose numatytas 

priemones; 

2.4. Turto valdymo, Resocializacijos, 1-ojo ir 2-ojo saugumo valdymo skyriaus viršininkams 

vykdyti jų skyriams numatytų priemonių atlikimo kontrolę. 

2.5. Vilniaus pataisos namų Veiklos organizavimo skyriui elektroninėmis priemonėmis su 

šiuo įsakymu supažindinti Vilniaus pataisos namų darbuotojus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius                 Viktoras Davidenko 
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                                                                         PATVIRTINTA                                                                                 

                                                                                                       Vilniaus pataisos namų direktoriaus 

                                                                                                       2020 m.                   d. įsakymu Nr.  

 

 

 

VILNIAUS PATAISOS NAMŲ  

REAGAVIMO Į PASKELBTĄ EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ PLANAS 

 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonių pavadinimas 

1. Atnaujinti priežiūros paros bei apsaugos postų žiniaraščius, paros įsakymus dėl 

priežiūros vykdymo, nurodant pareigūnams laikytis visų saugumo priemonių ir 

rekomendacijų dėl paskelbtos ekstremalios situacijos. 

2. Pamainų instruktažo metu nuolat informuoti pareigūnus apie esamą padėti bei pateikti 

visą naujausią informaciją apie situacijos kaitą plintant koronavirusui.  

3. Specialistams (dinaminei priežiūrai) bei budinčiųjų pamainų pareigūnams instruktažų 

metu nurodyti, kad gavus bet kokios informacijos ar kilus įtarimui, kad įstaigoje laikomi 

nuteistieji (suimtieji) gali turėti sveikatos sutrikimų, kurių vizualiai matomi požymiai 

gali atitikti koronaviruso požymius, nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą bei sveikatos 

priežiūros specialistus.  

4. Vyriausiems specialistams (budinčiajai pamainai) tarnybos metu, jeigu pareigūnams 

pasireiškia ligų simptomai, sudaryti galimybę nedelsiant kreiptis į sveikatos priežiūros 

specialistus. 

5. Vyriausiems specialistams (budinčiajai pamainai) sutikrinti ir esant būtinumui atnaujinti 

pareigūnų iškvietimo schemas. 

6. 1-ojo ir 2-ojo saugumo valdymo skyrių pareigūnams nutraukti planinius nuteistųjų 

konvojavimus į viešąsias sveikatos priežiūros įstaigas. Išskyrus atvejus, kai nuteistajam 

reikalinga būtinoji medicinos pagalba. 

7. Ekstremaliosios situacijos metu atlikti apsaugos priemonių (kaukių, respiratorių, 

pirštinių, dezinfekcinio skysčio ir pan.) pirkimo procedūras bei užtikrinti, kad 

darbuotojai būtų aprūpinami šiomis priemonėmis darbo metu. 

8. Sustiprinti bendrojo naudojimo patalpų valymą. 

9. Maisto gaminimo patalpose stalų paviršiai ir įrankiai dezinfekuojami po kiekvieno 

gaminimo (pildomas dezinfekavimo žurnalas). 

10. Nuteistųjų dušų patalpose papildomai skirti antibakterinį muilą. 

11. Nupirkti bekontakčius nuotolinius termometrus, matuoti kūno temperatūrai (8 vnt.). 

12. Pastebėjus nuteistuosius (suimtuosius) su galimai koronaviruso simptomais imtis visų 

būtinų atsargumo priemonių bei izoliuoti juos ilgalaikių pasimatymų kambariuose. 

13.  Užtikrinti nuteistųjų užimtumą vykdant grupinius bei individualus užsiėmimus.  

 

_____________________ 

 

 

 


