VILNIAUS PATAISOS NAMŲ
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL PAPILDOMŲ KORONAVIRUSO (COVID-19) PLITIMO PREVENCIJOS
PRIEMONIŲ TAIKYMO VILNIAUS PATAISOS NAMUOSE
2020 m. rugsėjo
Vilnius

d. Nr.

Atsižvelgdamas į Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro 2020-09-02 posėdžio protokolą Nr. LV-4543 bei
įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-08-31 sprendime Nr. V-1942 „Dėl valstybės ir
savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų
sąlygų“ nustatytas rekomendacijas,
1.
N u r o d a u taikyti Vilniaus pataisos namuose (toliau – Vilniaus PN) šias papildomas
koronaviruso (COVID-19) plitimo prevencijos priemones:
1.1. Įstaigos darbuotojams nuolat stebėti savo ir kitų darbuotojų sveikatą;
1.2. Darbuotojams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų
užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas 37,3° C ir daugiau), sloga, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas, vėmimas, viduriavimas ir pan.), nedelsiant konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel.
1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu;
1.3. Darbuotojui sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) arba
įstaigos administracijai iš darbuotojo gavus informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą
(koronaviruso infekciją), nedelsiant apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC);
1.4. Darbuotojui gavus nedarbingumo pažymėjimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos), apie tai nedelsiant informuotų tiesioginį savo viršininką;
1.5. Darbuotojui, sugrįžusiam iš kasmetinių arba tikslinių atostogų, ne vėliau kaip per 2
darbo dienas užpildyti ir pateikti Vilniaus PN direktoriui Asmeninės koronaviruso prevencijos ir
informavimo deklaraciją (forma pridedama).
1.6. Posėdžius, pasitarimus, susirinkimus pagal galimybes organizuoti nuotoliniu būdu. Jei
posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai organizuojami gyvai, jų metu dėvėti nosį ir burną dengiančias
apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt.);
1.7. Vilniaus PN lankytojus aptarnauti užtikrinant saugos priemones:
1.7.1. apriboti fizinį kontaktą su lankytojais, vienu metu įleidžiant į darbo patalpą ne daugiau
kaip 1 lankytoją bei išlaikant ne mažesnį nei 1 metro atstumą;
1.7.2. užtikrinti, kad darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su įstaigoje laikomais
suimtaisiais ir nuteistaisiais bei darbuotojai, aptarnaujantys įstaigos lankytojus, ir vyresni nei 6 metų
amžiaus lankytojai dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius
ar kitas priemones). Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų
priemonių) leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį
ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) dėvėti negali
ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.
1.7.3. Užtikrinti, kad visiems asmenims, įeinantiems į įstaigą būtų matuojama temperatūra ir
ne rečiau kaip 1 kartą per dieną būtų daromas įrašas žurnale apie temperatūros matavimo rezultatus.
1.8. Įėjus į įstaigą, nedelsiant nuvalyti rankas rankų dezinfekcijai skirtu skysčiu;

1.9. Vėdinti darbo patalpas ne rečiau kaip 1 kartą per valandą;
1.10. Dažnai liečiamus paviršius (durų rankenos, elektros jungikliai, kėdžių atramos ir kt.)
valyti paviršiams skirtu valikliu kaip galima dažniau, bet ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, apie atliktą
valymą atžymint dezinfekavimo darbų žurnale;
1.11. Kitą aplinkos valymą ir dezinfekciją atlikti vadovaujantis Rekomendacijomis
dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (ne sveikatos
priežiūros sektorius, įtarus ar patvirtinus COVID-19 atvejį).
2. P a v e d u struktūrinių padalinių vadovams:
2.1. užtikrinti, kad įstaigoje dirbtų darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų
infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas, vėmimas, viduriavimas ir pan.);
2.2. užtikrinti darbuotojų srautų valdymą, pagal galimybes organizuojant darbą grupėmis,
kurių darbuotojai nesikeičia, arba darbą nuotoliniu būdu;
2.3. užtikrinti, kad įstaigoje būtų uždrausta dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija,
izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu arba gavus NVSC leidimą.
3. P a v e d u 1-ojo Saugumo valdymo skyriaus (toliau – 1-asis SVS) viršininkui Dariui
Čekavičiui ir 2-ojo Saugumo valdymo skyriaus (toliau – 2-asis SVS) viršininkui Rolandui Ruslanui
Jakučioniui:
3.1. užtikrinti, kad šių papildomų prevencijos priemonių taikymo laikotarpiu nebūtų keičiama
budinčiųjų pamainų bei dieninių pamainų pareigūnų sudėtis;
3.2 užtikrinti, kad skirtingų pamainų pareigūnai pagal galimybes neturėtų kontaktų įstaigos
bendro naudojimo patalpose;
3.3. paskirti 1-ojo ir 2-ojo SVS pareigūnus, atsakingus už kasdienį į įstaigą įeinančių asmenų
temperatūros matavimą bei temperatūros matavimo rezultatų žurnalo pildymą.
4. T v i r t i n u pridedamą Asmeninės koronaviruso prevencijos ir informavimo deklaracijos
formą.
5.
P a v e d u Veiklos organizavimo skyriui:
5.1. prie įėjimo į įstaigą iškabinti rašytinę informaciją:
5.1.1. apie lankytojų asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo,
čiaudėjimo etiketas ir kt.);
5.1.2. kad įstaigoje neaptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų
infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);
5.1.3. apie būtinybę vyresniems nei 6 metų amžiaus lankytojams dėvėti nosį ir burną
dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
5.2. su šiuo Įsakymu supažindinti struktūrinių padalinių vadovus bei paskelbti įstaigos
interneto svetainėje.

Direktorius

Viktoras Davidenko

PATVIRTINTA
Vilniaus pataisos namų direktoriaus
2020 m. rugsėjo d. įsakymu Nr.
(Asmeninės koronaviruso prevencijos ir informavimo deklaracijos forma)
Vilniaus pataisos namai
___________________________________________________________
(struktūrinio padalinio pavadinimas)
_______________________________________________________________________
(vardas ir pavardė)

Direktoriui
ASMENINĖS KORONAVIRUSO PREVENCIJOS IR INFORMAVIMO DEKLARACIJA
2020- Vilnius
Aš, ____________________________________________, deklaruoju, kad nuo 2020-01-01:
(vardas ir pavardė)

● nebuvau išvykęs(-usi) iš Lietuvos Respublikos teritorijos ir nekontaktavau su galimai
užsikrėtusiais COVID-19 virusi asmenimis, arba tas faktas man nėra žinomas.
arba
● buvau išvykęs(-usi) į _______________________________________________________
(užsienio valstybės pavadinimas)
________________________________________________________________________________________________

tačiau nekontaktavau su galimai užsikrėtusiais COVID-19 virusu asmenimis, arba tas faktas man
nėra žinomas.
arba
● buvau išvykęs (-usi) į _______________________________________________________
(užsienio valstybės pavadinimas)
________________________________________________________________________________________________

ir turėjau kontaktą su galimai užsikrėtusiu COVID-19 virusu asmeniu. Po šio kontakto bendravau
su šiais asmenimis (nurodyti vardą, pavardę, tel. Nr.):
1. ________________________________________.
2. ________________________________________.
3. ________________________________________.
Įsipareigoju griežtai laikytis nustatytų draudimų bei rekomendacijų ekstremalios situacijos
(koronaviruso COVID-19 pandemijos) metu.

___________________
(parašas)

____________________________________
(vardas ir pavardė)

