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Posėdis įvyko 2020-09-02, 14.00 val. el. ryšio priemonėmis.
Posėdžio pirmininkas Kalėjimų departamento Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau –
KD OC) koordinatorius, Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojas Gintautas Šarauskas.
Posėdžio sekretorius Kalėjimų departamento Sveikatos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė
Loreta Vasiljevienė.
Dalyvavo: Audrė Mišeikienė, Edividas Praleika, Donata Kračkienė, Jevgenij Chleborodov,
Gintaras Motuzas, Ramunas Šilobritas, Irena Verbovičiene, Vytautas Lamauskas, Tomas Masiulionis,
Julija Bardzilauskiene, Rita Starkuvienė, Viktoras Davidenko, Genadijus Lepiochinas, Regimantas
Kavaliauskas, Gediminas Jarašius, Mindaugas Zaikauskas, Dainius Sušinskas, Saulius Rajunčius,
Raimonda Čižauskaitė, Arnoldas Masalskis, Loreta Vasiljevienė, Dalia Narbutienė, Irma Urbonienė,
Edvardas Norvaišas.
DARBOTVARKĖ. Esamos situacijos bausmių vykdymo sistemoje, valdant COVID-19
infekcijos plitimą ir vykdant plitimo prevenciją aptarimas, naujai į įstaigas atvykusių asmenų testavimas,
karantinavimas, turimų vietų karantinavimui rezervas įstaigose, darbuotojų, turinčių tiesioginį kontaktą
su nuteistaisiais/suimtaisiais, grįžusių po atostogų ir kt. testavimas, apsaugos priemonės, pasimatymų
suteikimas, teisėsaugos darbuotojų ir advokatų, visuomeninių organizacijų atstovų atvykimai į įstaigas,
nuotolinio darbo sąlygos pavaldžiose įstaigose, poreikiai. Nuotolinio darbo organizavimas padaliniuose,
papildomi saugumo reikalavimas įstaigose. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-08-31 sprendimo Nr. V1942 įgyvendinimas: darbuotojai su viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymiais, darbuotojų srautų
valdymas (akcentuojant darbuotojus, turinčius mažamečius, mokyklinio amžiaus vaikus ir t.t.),
darbuotojų, lankytojų saugos reikalavimai, papildoma informacija prie įėjimo į įstaigą ir kiti aktuali
informacija, atliekami veiksmai pagal kompetenciją, pasiūlymai dėl prevencinių veiksmų, jų viešinimo.
SVARSTYTA. Esamos situacijos bausmių vykdymo sistemoje, valdant COVID-19 infekcijos
plitimą ir vykdant plitimo prevenciją aptarimas, naujai į įstaigas atvykusių asmenų testavimas,
karantinavimas, turimų vietų karantinavimui rezervas įstaigose, darbuotojų, turinčių tiesioginį kontaktą
su nuteistaisiais/suimtaisiais, grįžusių po atostogų ir kt. testavimas, apsaugos priemonės, pasimatymų
suteikimas, teisėsaugos darbuotojų ir advokatų, visuomeninių organizacijų atstovų atvykimai į įstaigas,
nuotolinio darbo sąlygos pavaldžiose įstaigose, poreikiai. Nuotolinio darbo organizavimas padaliniuose,
papildomi saugumo reikalavimas įstaigose. LR sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-08-31 sprendimo Nr. V-1942 įgyvendinimas:
darbuotojai su viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymiais, darbuotojų srautų valdymas
(akcentuojant darbuotojus, turinčius mažamečius, mokyklinio amžiaus vaikus ir t.t.), darbuotojų,
lankytojų saugos reikalavimai, papildoma informacija prie įėjimo į įstaigą ir kiti aktuali informacija,
atliekami veiksmai pagal kompetenciją, pasiūlymai dėl prevencinių veiksmų, jų viešinimo.
Gintautas Šarauskas pasitarimo dalyviams priminė, kad, siekiant objektyvaus situacijos
vertinimo, darbotvarkėje numatytais klausimais informaciją privalo pateikti ir pasisakyti aktualiomis
temomis visi įstaigų/ padalinių vadovai ar atstovai.
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Loreta Vasiljevienė pateikė duomenis (pridedama lentelė) apie epidemiologinę situaciją laisvės
atėmimo įstaigose laikomus asmenis ir darbuotojus (laikotarpiu nuo 2020-08-24 iki 2020-08-31).
I.

Duomenys apie laisvės atėmimo įstaigoje laikomus asmenis:

Rodiklis
Laikomi izoliuoti iš viso
iš jų:
Karantine laikomi, kaip naujai atvykę iš Lietuvos teritorijos
Izoliuoti, kaip sugrįžę iš užsienio valstybės (nurodoma valstybė)

Izoliuoti, kaip turėję /galimai turėję kontaktą su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID19 infekcija
Izoliuoti, kaip turėję /galimai turėję kontaktą su asmeniu, kuris stebimas dėl galimos
COVID-19 infekcijos
Sergamumas užkrečiamosiomis ligomis:
Ūmiomis kvėpavimo organų ligomis
Atlikta COVID-19 testų (per rugpjūčio 10-14 d.)
Atlikta COVID-19 testų (iš viso)
II.

Skaičius
107
97
10
(po 1 iš
Vokietijos ir
Rusijos;
Po 2 iš D.
Britanijos
Bulgarijos
Latvijos
ir Švedijos)
0
0

1
101
1418

Duomenys apie įstaigos darbuotojus:

Rodiklis
Saviizoliacija, sugrįžus iš užsienio valstybės (nurodoma valstybė)

Izoliuoti, kaip turėję /galimai turėję kontaktą su asmeniu, kuriam patvirtinta
COVID-19 infekcija
Izoliuoti, kaip turėję /galimai turėję kontaktą su asmeniu, kuris stebimas dėl galimos
COVID-19 infekcijos
Sergamumas užkrečiamosiomis ligomis (duomenys pateikiami, jei yra žinomi):
Ūmiomis kvėpavimo organų ligomis
Atlikta COVID-19 testų (per rugpjūčio 10-14 d.)
Atlikta COVID-19 testų (iš viso)

Skaičius
3
(1 iš Kipro, 2
iš Graikijos)
0
0

0
81
3199
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Edvardas Norvaišas informavo, kad situacija Panevėžio pataisos namuose normali. Šiuo metu
izoliuotos 2 nuteistosios arešto bausme, atvykusios iš Lietuvos Respublikos teritorijos. Jeigu
epidemiologinė situacija blogėtų, masiškai izoliuoti nuteistųjų nebūtų vietų. Pavieniais atvejais izoliuotų
laisvose kamerose, ilgalaikių pasimatymų kambariuose. 2020-09-03 planuojamas profilaktinis
darbuotojų, grįžusių po atostogų, testavimas. Papildomų apsaugos priemonių poreikio nėra. Baigtas
papildomų 4000 vnt. medicininių kaukių pirkimas. Įstaigoje vyksta bekontakčiai trumpalaikiai
pasimatymai, už įstaigos ribų vyksta dirbti 6 nuteistosios. Darbas organizuojamas laikantis Covid-19
prevencijos rekomendacijų (dėvimos kaukės, laikomasi nustatyto atstumo, matuojama
temperatūra). Šiuo metu problemų nėra. Mūsų nuomone netikslinga būtų atnaujinti ilgalaikių
pasimatymų bei trumpalaikių išvykų suteikimą. Resocializacijos procese dalyvaujantys nevyriausybinių
organizacijų atstovai, dvasininkai ir kt asmenys į įstaigą įleidžiami ne masiškai, bet po vieną, kelis
asmenis, laikantys nustatytų Covid -19 prevencijos rekomendacijų (tik dėvint kaukes, laikantis nustatyto
atstumo, įleidžiant į įstaiga matuojama temperatūra, naudojamas dezinfekcinis skystis). Masiniai
renginiai įstaigoje neorganizuojami. Nuotoliniu būdu nedirba nei vienas įstaigos darbuotojas. Tokio
poreikio kol kas įstaigoje nėra. Atsiradus poreikiui dirbti nuotoliniu būdu, įstaiga priims sprendimus
laikydamasi visų nustatytų teisės aktų reikalavimų. Šiuo metu taikomos prevencinės priemonės yra
pakankamos, pasiūlymų neturi.
Saulius Rajunčius informavo, kad Šiaulių tardymo izoliatoriaus informaciniuose stenduose ir
kitose matomose vietose skelbiama ir nuolat atnaujinama informacija apie vykdomas priemones,
apsisaugojimą nuo infekcijos, kita aktuali su karantinu susijusi informacija. Padalinių ir pamainų vadovai
nuolat bendrauja su darbuotojais asmeniškai, vykdo prevencinę aiškinamąją veiklą, susijusią su
koronoviruso pandemijos plitimu, apsisaugojimu nuo jos, saugumo priemonėmis ir kitais klausimais,
darbuotojai informuojami apie KD Mokymo centro siūlomą galimybę tobulinti kvalifikaciją nuotoliniu
būdu. Įeinantiems į įstaigą atliekamas temperatūros matavimas. Temperatūros matavimui naudojami
nuotoliniai termometrai. Jų kiekio užtenka. Kas turėjo 5 d. ir daugiau atostogų - 1ąją grįžimo dieną darosi
„Covid-19“ testą.
Dėl nuotolinio darbo organizavimo padaliniuose, papildomų saugumo reikalavimų ir Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų
vadovo 2020-08-31 sprendimo Nr. V-1942 įgyvendinimo Saulius Rajunčius informavo, kad iki 202009-06 įstaiga dirbs įprastiniu darbo grafiku: RS – nuotoliniu būdu darbuotojai nedirba, tačiau apriboti
skirtinguose kabinetuose (režiminio korpuso aukštuose) dirbančių specialistų fiziniai kontaktai. VOS
nuotoliniu būdu dirba 4 darbuotojai (1 d. per savaitę). Nuotolinis darbas organizuojamas Saugumo
valdymo skyriaus darbuotojams (įskaitos klausimais). Vadovaujantis 2020 m. rugsėjo 2 d. Šiaulių TI
direktoriaus įsakymu Nr. 1-272, nuo 2020-09-07 darbas įstaigoje bus organizuojamas nuotoliniu būdu
arba pamainomis, vengiant darbuotojų ilgalaikio kontakto. Įstaigos darbuotojams priminta, kad pagal
SAM rekomendacijas reikia viešoje vietoje dėvėti medicininę kaukę, turint kontaktą su asmeniu, su
įtariama ar patvirtinta COVID-19 infekcija, būtina visa apsaugos atributika – respiratoriai, veido skydelis
arba akiniai, pirštinės, kombinezonas ir t.t. Prie įėjimo į įstaigą pateikiama papildoma informacija apie
lankytojų asmens higienos laikymosi būtinybę, apie būtinybę vyresniems nei 6 metų amžiaus
lankytojams dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones ir kt.
Julija Bardzilauskienė pasiūlė įpareigoti įstaigas, kad jie kontroliuotų ir darbuotojus, esančius
nedarbingume. T. y. atvejais, kai darbuotojai neateina į darbą dėl lygos, skyrių vadovai turėtų būti
informuojami, jei darbuotojas yra nedarbingume dėl COVID-19.
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Romas Ostanavičius pasitarimo dalyvius informavo, kad COVID-19 atvejų įstaigoje nenustatyta,
situacija stabili. Šiuo metu įstaigoje izoliuoti 4 asmenys (3 suimtieji, atvykę iš Vokietijos (2) ir
Norvegijos (1) ir vienas iš Lietuvos teritorijos). Ryt, 2020-09-03, 2 asmenims bus atliktas COVID-19
testas, 2 asmenims jau atliktas (atsakymas neigiamas). Vietų, skirtų karantinavimui, mūsų įstaigoje 10.
Šią savaitę, t.y. nuo 2020-08-31 iki 2020-09-02, paimti 69 darbuotojų mėginiai. Darbuotojų profilaktinis
testavimas taip pat numatytas šią ir kitą savaitę. Planuojamas vienkartinių kaukių (apie 10 000 vnt.) ir
apsaugos skydelių (apie 400 vnt.) pirkimas. Kitų priemonių rezervas pakankamas. Įstaigoje vyksta
trumpalaikiai ne kontaktiniai pasimatymai. Trumpalaikės išvykos vykdomos vadovaujantis Kalėjimų
departamento rekomendacijomis. Darbinė veikla su teisėsaugos pareigūnais, advokatais ir kitais
asmenimis vykdoma vadovaujantis COVID-19 prevencijos rekomendacijomis (įstaigos viduje dėvimos
kaukės, matuojama temperatūra ir kt.). Atvykstantiems į įstaigą visuomenininkams, dvasininkams ir
pan., dalyvaujantiems resocializacijos procese, taikomos tokios pat COVID-19 prevencijos
rekomendacijos, veiklos vykdomos po vieną ar kelis asmenis. Masiniai renginiai įstaigos patalpose
nevykdomi. Nuotolinį darbą vykdo 4 darbuotojai. Pasiūlymų šiuo metu neturime.
Irma Urbonienė išsakė nuomonę dėl epidemiologinės situacijos šalyje, pateikė rekomendacijas
situacijai suvaldyti ir pasidalino prof. S. Čaplinsko nuomone, kad pagrindinė priemonė išvengti oro
lašeliniu būdu plintančių infekcijų – vengti kontaktų, o negalint išvengti laikytis fizinio atstumo. Kitos
priemonės yra tik pagalbinės. Atkreipiamas dėmesys, kad šiuo metu vyksta oro kaita, poliklinikose
daugėja apskritai visų rūšių ūmių kvėpavimo takų infekcijų, todėl greit neatskirsime dėl kokių priežasčių
žmogus sloguoja, čiaudi ar kosti ir temperatūros matavimai nebus tikslingi. Todėl Irma Urbonienė
rekomenduoja pirmiausia įstaigų vadovams įvertinti, kas gali dirbti nuotoliniu būdu (ar derinant
pakaitomis nuotolį ir darbą įstaigos patalpose), ar pakanka technologinių sprendimų ir priemonių tai
daryti, kieno darbo pobūdis to neleidžia daryti – skirstyti į pamainas, jiems nesusitinkant. Ir tai traktuoti
kaip epidemiologinę būtinybę, ne kaip paprastą poreikį dirbti nuotoliniu būdu dėl kitų aplinkybių. Nes
teiginiai – nėra poreikio, dirbti nuotoliniu būdu, kelia klausimą ir susirūpinimą – o kas yra poreikissusirgimas? Reikėtų imtis prevencijos priemonių, iki tol, kol asmuo suserga. Taip pat siūloma raginti
darbuotojus nesilankyti masiniuose renginiuose ar bet kokiuose renginiuose, jei tai nebūtina, abejojama
dėl tikslingumo grįžus iš atostogų testuoti darbuotojus, kadangi, jei užsikrėtimas tik ką įvykęs, testas gali
nerodyti susirgimo. Tiesiog stebėti savo savijautą. Besimptomiai užsikrėtimai nekelia užkrėtimo
pavojaus kitiems asmenims jau po 10 dienų (naujausi duomenys iš ES teikiamų duomenų). Irma
Urbonienė papildomai informavo, kad valstybiniu mastu vėl planuojama siaurinti planinių konsultacijų
apimtis ar jas atidėti, o šeimos gydytojai daugumoje atvejų konsultuos pacientus nuotoliniu būdu. Laisvės
atėmimo vietų ligoninei rekomenduotina įvertinti, ar yra techninės galimybės nuotolinėms
konsultacijoms (vaizdo ir elektroninėmis priemonėm) tarp padalinių ir LAVL o taip pat su klinikomis ir
kitomis viešosiomis įstaigomis”.
Irma Urbonienė atkreipė dėmesį, kad į OC posėdžio darbotvarkę nebuvo įtrauktas klausimas,
kuris buvo keliamas praeitą savaitę vadovybės posėdyje dėl švietimo ugdymo proceso organizavimo
įkalinimo įstaigose. Kadangi buvo pastebėta, kad prasidėjus mokymams daug pedagogų pradės nuolat
lankytis įstaigose, o taip pat kaip reikės organizuoti darbą klasėse. Todėl tikslinga apsvarstyti šį klausimą
dalyvaujant ir resocializacijos specialistams. Pranešėja informavo pasidomėjusi, koks kiekis pedagogų ir
mokinių dalyvaus šiame procese bei kaip kai kurios įstaigos (kurios pateikė duomenis) ruošiasi mokslo
metams. Tiek Šiaulių TI tiek Marijampolės PN pranešė apie siūlomą pamaininį variantą, kai savaitę ar
dvi mokiniai mokosi, kitas dvi savaites ruošiasi atsiskaitymams savarankiškai. Kybartų PN ir
Pravieniškių PN-AK ieško galimybių mokymams vaizdo konferencijos principu, atliktas užduotis-namų
darbus perduodant pedagogui. Kitos įstaigos nepasisakė arba organizuos kaip anksčiau, tik išlaikant

5
atstumus tarp sėdinčiųjų. Taip pat pasidomėta, kaip organizuojamas švietimo procesas Vilniaus bendrojo
ugdymo mokyklose - taikomi tiek mokymai kassavaitiniu principu (savaitė klasėj, savaitė savarankiškai),
tiek dalykiniu atžvilgiu, kas galima išmokti teoriškai, vyksta namuose, kur praktikiniai dalykai reikalauja
ne teorinių, o praktikinių įgūdžių – kartu su mokytoju. Iš gautos informacijos, kiek jos buvo pateikta,
darytina išvada, kad nuotolinis mokymas yra patrauklus ir išspręstų nemažai problemų, bet daugelis
įstaigų tiesiog techniškai nepasiruošę ir negali to daryti.
Irma Urbonienė išsakė siūlymą dėl švietimo ugdymo proceso organizavimo įkalinimo įstaigose
pareikšti nuomonę Resocializacijos skyriaus specialsitų, taip pat pasiūlė įspėti kolegas susilaikyti nuo
kelionių į Latviją.
Loreta Vasiljevienė pateikė nuomonę dėl nuotolinio darbo organizavimo padaliniuose, papildomų
saugumo reikalavimų įstaigose, taip pat dėl LR sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-08-31 sprendimo Nr. V-1942 įgyvendinimo
– pateiktos atnaujintas Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas, kaip organizuoti darbą
privačiame ir viešajame sektoriuje. Atkreiptyas dėmesys į pasikeitimus nuo ankstesnio įsakymo – į
tipinių simptomų sąrašą nebėra įtraukiami tokie negalavimai kaip sloga, viduriavimas ir vėmimas.
Pasitarimo dalyviai supažindindinti su Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimu: „Nuo šiol
organizuojant darbą valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose bei jų valdomose įmonėse, turėtų
būti taikomos papildomos koronaviruso (COVID-19) plitimo prevencijos priemonės. Šios priemonės
rekomenduojamos ne tik valstybiniam, bet ir privačiam sektoriui. Specialistai pabrėžia - organizuojant
darbą, turėtų būti valdomi darbuotojų srautai, o darbuotojams pasireiškus ūmių viršutinių kvėpavimo
takų infekcijų požymiams, jie nedelsiant turėtų vykti namo. Tokia tvarka numatyta sveikatos apsaugos
ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo Aurelijaus Verygos sprendime
Nr. V-1942. Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų bei jų valdomų įmonių vadovai įpareigojami
užtikrinti, kad darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai,
pavyzdžiui, karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan., nedelsiant būtų atskirti nuo kitų
darbuotojų ir vyktų namo. Koronaviruso požymius jaučiantiems darbuotojams darbdavys ar jo įgaliotas
asmuo turėtų rekomenduoti konsultuotis Karštąja koronaviruso linija trumpuoju telefono numeriu
1808 arba pasitarti su savo šeimos gydytoju. Viešojo sektoriaus vadovai įpareigojami, esant galimybei,
organizuoti darbą pamainomis, brigadomis, grupėmis – taip, kad darbuotojai iš skirtingų grupių
tarpusavyje nekontaktuotų. Skirtingoms darbuotojų grupėms turėtų būti taikomas skirtingas darbo
pradžios, pabaigos ir pietų pertraukos laikas. Laikytis grupių atskyrimo principo yra ypač svarbu tam,
kad įmonėje įvykus koronaviruso protrūkiui, specialistams būtų lengva atsekti visus vienoje pamainoje
ar grupėje dirbusius asmenis ir būtų užkirstas kelias tolimesniam koronaviruso plitimui. Todėl
darbovietėse turėtų būti užtikrinama, kad skirtingose pamainose, grupėse ir brigadose dirbantys
asmenys neturėtų kontakto bendro naudojimo patalpose (pvz., poilsio, valgymo, rūkymo vietose).
Posėdžiai, pasitarimai ir susirinkimai, esant galimybei, turėtų būti organizuojami nuotoliniu būdu.
Jeigu jie vyksta gyvai, turėtų būti dėvimos nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės (veido
kaukės, respiratoriai ar kt.). Darbuotojų vežimas į ar iš darbo turėtų būti organizuojamas taip, kad
transporto priemonėse nebūtų asmenų iš skirtingų pamainų, grupių ar brigadų.
Loreta Vasiljevienė supažindino su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (toliau – NVSC)
išaiškinimu dėl darbo organizavimo – “Tarp rekomendacijų organizuojant darbą valdyti darbuotojų
srautus, įrašyta ir rekomendacija perplanuoti biurus, kad darbuotojai nesėdėtų veidu vienas į kitą. Išskirti
3 rizikos lygiai darbo vietose:
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•

Žemas – kai nėra dažno ir artimo (mažiau nei 1 m.) kontakto su bendradarbiais ar kitais
asmenimis.

•

Vidutinis – tai darbai ir užduotys, kai dažnas ir artimas kontaktas su bendradarbiais ar kitais
asmenimis, tačiau nėra kontakto su žinomai ar galimai infekuotais asmenimis.

•

Aukštas – tai darbai, kontaktuojant su žinomai ar galimai sergančiais asmenimis ar aplinka.

Kaip organizuoti darbą? NVSC nurodo, kad pagrindinės universalios apsaugos priemonės yra
šios: rankų higiena; kosėjimo, čiaudėjimo higiena; sąlygų likti namuose, jaučiantis blogai, sudarymas.
Itin svarbus yra tinkamas fizinio atstumo išlaikymas. Rekomenduojama išlaikyti ne mažesnį nei 1 m.
atstumą tarp darbuotojų bei tarp darbuotojų ir klientų. Jei galimybės išlaikyti metro atstumą nėra,
patariama įrengti papildomas saugumo priemones. Pavyzdžiui, pastatyti organinio stiklo pertvaras
visuose nuolatinės sąveikos vietose, modifikuoti darbuotojų darbo vietas taip, kad jie nesėdėtų veidu
vienas į kitą. Rekomenduojama vengti rankų paspaudimo, prisilietimų ir kitokio tiesioginio fizinio
kontakto. NVSC nurodo, kad darbo vietose vertėtų vengti susibūrimų, pasitarimų ir susirinkimų,
prioritetą teikiant nuotoliniam bendravimo formatui. Rekomenduojama atsisakyti tradicinių renginių,
valdyti srautus bendro naudojimo patalpose ir riboti bei kontroliuoti pašalinių asmenų patekimą į darbo
patalpas. Darbuotojų srautus, jei įmanoma, reiktų valdyti, nustatant skirtingą darbo pradžios, pabaigos ir
pietų pertraukos laiką, taip pat užtikrinant, kad jei darbuotojai vežami į ar iš darbo bendromis transporto
priemonėmis, jose neturi būti asmenų iš skirtingų pamainų, brigadų, grupių. Vien kaukių nepakanka.
NVSC parengtose rekomendacijose nurodoma, kad vien tik kaukės naudojimas nėra pakankamas,
užtikrinant tinkamą apsaugos nuo COVID-19 lygį. Veido apsaugos priemones būtina naudoti taip, kad
apimtų burną, nosį ir smakrą, šonuose nepaliekant jokių tarpų. NVSC atkreipė dėmesį, kad veido
skydeliai neapsaugo kvėpavimo takų ir negali būti naudojami vietoje kaukių ar respiratorių: jie skirti akių
apsaugai nuo viruso, aerozolių ir kitų dalelių įkvėpimo. Taip pat darbo vietose svarbu užtikrinti patalpų
kondicionavimą mikroklimatui palaikyti ir nepamiršti rankų higienos. Nuolatinės rankų higienos
nepamiršti privalu, net ir mūvint pirštines.
Sveikatos priežiūros skyriaus nuomone, dėl darbuotojų srautų valdymo, siūlytina kiek įmanoma
daugiau dirbti nuotoliniu būdu, ypač darbuotojams, sergantiems sunkiomis lėtinėmis ligomis,
auginantiems mažamečius, mokyklinio amžiaus vaikus (ypač tuo atveju, jei ugdymo įstaigose taikomas
nuotolinis mokymas) ar gyvenantiems kartu su vyresnio amžiaus ir turinčiais sunkų lėtinių ligų
artimaisiais. Taip pat siūlytina, kad būtų skirtingas atskirų įstaigų padalinių ar skyrių darbuotojų
atvykimo/ išvykimo iš darbo laikas, išvengiant grūsčių prie įėjimo ir nereikalingų kontaktų, bendro
naudojimo patalpose (pvz. virtuvėje) pietauti taip pat kiek įmanoma skirtingu laiku.
PRIDEDAMA. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-08-31 sprendimas Nr. V-1942, 5 lapai.
NUTARTA:
1. Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojus informuoti, kad tuo atveju, jei
turi nedarbingumo pažymėjimą dėl COVID-19 ligos, apie tai nedelsiant informuotų tiesioginį
savo viršininką (vedėją);
2. Organizuojant darbą Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose pagal galimybes
taikyti papildomas koronaviruso (COVID-19) plitimo prevencijos priemones, nurodytas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-08-31 sprendime Nr. V-1942;
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3. Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose užtikrinti, kad teisėsaugos pareigūnai,
advokatai ir kiti asmenys savo darbinę veiklą vykdytų laikantis COVID-19 prevencijos
rekomendacijų;
4. Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose švietimo ugdymo procesą organizuoti vienu iš
pasirinktų būdų: pamainomis (pvz. mokiniai 2 savaites mokosi klasėse, vėliau ruošiasi
savarankiškai), rengiant vaizdo konferencijas (nuotolinis mokymas) arba išlaikant 2 metrų
atstumus tarp sėdinčiųjų uždarose patalpose (klasėse ar pan.).

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorė

Gintautas Šarauskas

Loreta Vasiljevienė

