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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1546
„Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių bei kitų įstaigų veiklos
organizavimo sąlygų“ 1.1.2, 1.1.3, 1.7 papunkčiais ir 2 punktu bei Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) direktoriaus 2021
m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V-335 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos direktoriaus 2021 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl rekomendacijų
Kalėjimų departamentui ir jam pavaldžioms įstaigoms, užtikrinant sklandžią šių įstaigų veiklą
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos, paskelbtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m.
vasario 26 d. nutarimu Nr. 152, metu, patvirtinimo“ pakeitimo “:
1. P a k e i č i u Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 3134 „Dėl priemonių, kuriomis įgyvendinamos Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos rekomendacijos, užtikrinant sklandžią Vilniaus pataisos namų veiklą
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu ir vykdomas nurodymas dėl privalomojo periodinio
darbuotojų sveikatos tikrinimo dėl COVID-19 ligos, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas)
patvirtintą Priemonių, kuriomis įgyvendinamos Kalėjimų departamento rekomendacijos, užtikrinant
sklandžią Vilniaus pataisos namų (toliau – Vilniaus PN) veiklą valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos metu ir vykdomas nurodymas dėl privalomo periodinio darbuotojų sveikatos tikrinimo dėl
COVID-19 ligos, sąrašą (toliau – sąrašas):
1.1. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:
„6. Visi į Vilniaus PN įeinantys ir tiesioginį kontaktą su nuteistaisiais/suimtaisiais turintys
darbuotojai, privalo naudoti medicinines veido kaukes. Šis reikalavimas netaikomas asmenims, kurie
dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveiatos būklei
(rekomenduojama dėvėti veido skydelį).“
1.2. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:
„9. Darbuotojai nenutrūkstamai, pagal poreikį, aprūpinami medicininėmis veido kaukėmis,
nuolat prieinamas rankų dezinfekantas, muilas.“
1.3. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip;
„11. Dažnai liečiamus paviršius (durų rankenas, elektros jungiklius, laiptinės turėklus ir kt.)
valyti paviršiams skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.“

1.4. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:
„42. Patalpose, kuriose nuteistieji ir suimtieji susitinka su atvykstančiais tyrėjais, prokurorais,
gynėjais ir kitų institucijų darbuotojai, turi būti rankų dezinfekcinio skysčio. Atvykusius įleidžiant į
patalpą, priminti, kad bendraujant su suimtaisiais ir nuteistaisiais turi būti išlaikomas bent 2 metrų
atstumas ir dėvima veido apsaugos priemonė. Asmenims, kurie turi Galimybių pasą, rekomenduoti
laikytis šių apsaugos priemonių.
Patalpos po kiekvieno susitikimo turi būti išvėdintos.“
2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
2.1. Įsakymu patvirtinto sąrašo 2 priedo 4 punktą.
2.2. Vilniaus PN direktoriaus 2021 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 3-157 „Dėl Vilniaus
pataisos namų direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 3-134 „Dėl priemonių, kuriomis
įgyvendinamos Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
rekomendacijos, užtikrinant sklandžią Vilniaus pataisos namų veiklą valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos metu ir vykdomas nurodymas dėl privalomojo periodinio darbuotojų sveikatos tikrinimo
dėl COVID-19 ligos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.1 papunktį.
3. P a v e d u:
3.1. Veiklos organizavimo skyriui dokumentų valdymo sistemos priemonėmis su įsakymu
supažindinti Vilniaus PN direktoriaus pavaduotojus, patarėją ir struktūrinių padalinių vadovus.
3.2. Struktūrinių padalinių vadovams su įsakymu supažindinti pavaldžius darbuotojus.
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