
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2022-02-       Nr. LV-
Vilnius

Posėdis įvyko 2022-02-04, 09.00 val. el. ryšio priemonėmis. 
Posėdžio  pirmininkas  Kalėjimų  departamento  Ekstremaliųjų  situacijų  operacijų  centro

koordinatorius Gintautas Šarauskas.
Posėdžio  sekretorius  Kalėjimų  departamento  Saugumo  valdymo  skyriaus  vyriausioji

specialistė Vaida Mikalkevičiūtė-Matuzienė.
Dalyvavo:  Kalėjimų  departamento  specialistai:  Birutė  Semėnaitė,  Loreta  Vasiljevienė,

Evaldas  Gasparavičius,  Dalia  Narbutienė,  Donata  Kračkienė,  Irena  Verbovičienė,  Jevgenij
Chleborodov, Inga Mauricienė, Irmina Frolova-Milašienė ir pavaldžių įstaigų atstovai:  Edvardas
Norvaišas, Gintarė Burokienė, Regimantas Kavaliauskas, Saulius Rajunčius, Arnoldas Masalskis,
Rasa Vanagienė,  Nerijus Stapušaitis,  Algimantas Mockevičius, Remigijus Aniulis, Richard Taras
Marus, Arnoldas Masalskis, Renata Katinaitė.

DARBOTVARKĖ IR APSVARSTYTI  KLAUSIMAI:

1. KD SPS apžvalginė informacija apie bausmių vykdymo sistemos darbuotojų ir klientų
(įkalintų asmenų) sergamumą COVID-19, pastebėjimai ir siūlymai.

 2. Nurodymai ir rekomendacijos dėl COVID-19 užkardymo ir valdymo, atsižvelgiant į LR
Vyriausybės bei Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės
operacijų vadovo sprendimus. Esami ir vykdytini sprendimai, problemos, pasiūlymai, poreikiai.

 3. Nuteistųjų  ir  suimtųjų profilaktinis tikrinimas bei testavimas,  skiepijimosi  aktyvumas
(naujai atvykusių suimtųjų ir nuteistųjų motyvavimas skiepytis), atsisakantieji testavimo bei kaukių
dėvėjimo ir už tai taikoma atsakomybė. Kylančios problemos ir siūlymai dėl motyvacijos skiepytis
didinimo. 

 4. Situacija dėl personalo sergamumo, testavimo, skiepijimosi, nuotolinio darbo, grafikų,
srautų  valdymo,  nušalinimo  nuo  darbo  nesant  galimybių  paso,  testų  rezultatų,  atsisakius
vakcinuotis. Nuotolinio darbo organizavimo problematika ir  siūlymai dėl  tarnybos organizavimo
esant  padidintam  pareigūnų  sergamumui  (darbas  dviem  pamainomis  vengiant  fizinio  kontakto,
pareigūnų  rezervas  (probacijos  tarnybos  galimybės,  suteikiant  pagalbą  įkalinimo  įstaigoms,
iškvietimas iš atostogų ir kt.).

 5. Apsaugos priemonės (AP) dėl COVID-19 (įstaigos turimi resursai, medicininių kaukių
dalinimas  darbuotojams,  nuteistiesiems  ir  suimtiesiems,  atvykstantiesiems  asmenims). Vykdomi
pirkimai, rezervai, poreikiai.

 6.  Nuteistųjų/suimtųjų  trumpalaikių  ir  ilgalaikių  pasimatymų  vykdymas, resocializacijos
procesas  pataisos  įstaigose  ir  tardymo  izoliatoriuose  COVID-19  pandemijos  metu, trumpalaikių
išvykų, atostogų suteikimo galimybės ir rekomenduotini (esami) apribojimai. Situacija,  siūlymai,
klausimai ir problemos. 

 7. Lankytojų (advokatų, sielovadininkų, žiniasklaidos atstovų, savanorių, nevyriausybinių
organizacijų, įvairių institucijų atstovų ir kt.) susitikimų su nuteistaisiais/suimtaisiais organizavimas
bei tvarkos užtikrinimas įstaigose, klausimai, problemos ir siūlymai.

 8. Mokymo centro organizuojamų mokymų, įvadinių kursų (vienos įstaigos, pamainos ar
nedidelių grupių darbuotojai (atsižvelgiant į kitų mokymo įstaigų darbą)) tvarka. 

 9.  Kiti  praktikoje  aktualūs  klausimai,  pastebėjimai  ir siūlymai dėl  racionalaus  darbo
organizavimo.

Pasitarime dalyvaujantys Kalėjimų departamento padalinių ir įstaigų vadovai bei atstovai,
pateikė duomenis pagal darbotvarkės klausimus ar kitą aktualią informaciją.
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Inga Mauricienė, KD Komunikacijos skyriaus vedėja, informavo kad sulaukiame nemažai
klausimų, ar nuo šeštadienio jau bus galima atvykti į pasimatymus be galimybių paso (nes nustoja
galioti). Kokia bus pasimatymų (ir apsilankymų pataisos įstaigose) tvarka baigus galioti galimybių
pasui?

Evaldas Gasparavičius, KD Saugumo valdymo skyriaus viršininkas pranešė, kad skyriuje
vienas  darbuotojas  serga. Darbas  vyksta  pamainomis,  nuotoliniu  būdu  ir  vykstant  į  darbovietę.
Siūlau aptarti galimybę apriboti asmenų patekimą į pataisos įstaigas (atvykstančius į kontaktinius
pasimatymus), nes nekontroliuojamas procesas neišvengiamai sukels sunkių pasekmių. Reikalinga
medikų nuomonė, ar  galime nustatyti  tam tikrus reikalavimus,  pavyzdžiui  reikalauti,  kad asmuo
turėtų dokumentą apie neigiamą COVID testą? Jei toks variantas negalimas, tuomet bent greitųjų
testų atlikimas atvykus į įstaigą?

Birutė  Semėnaitė,  KD  Sveikatos  priežiūros  skyriaus  vedėja  pastebėjo -  iš  tiesų  labai
savalaikis  Ingos klausimas.  Manau šio posėdžio metu turėtume išsakyti  visi  nuomonę ir  priimti
sprendimą. Pasų reikalavimas būtų nelogiškas, tačiau visiška ,,nekontrolė“ ženkliai padidintų riziką
įnešti  infekciją  ir  leistų  jai  išplisti.  Norėtųsi  išgirsti  įstaigų  atstovų  nuomonę.  Galbūt  iš
atvykstančiųjų į pasimatymą šalia reikalavimo ,,visiškos besimptomės būklės“, t. y. atvykstantysis
neturi jokių peršalimo ligos simptomų, reikalauti testo (neigiamo) rezultato ,,ne senesnio“ nei 48
val.? Kokia būtų kolegų nuomonė?  SPS skyriuje kaip tik diskutavome ir turime lygiai tokį patį
pasiūlymą kaip įvardijo gerb. Evaldas. Manome, kad galim turėti dvi alternatyvas:

1.  Atvykstantis  į  pasimatymą  asmuo  atsiveža  greitąjį  savikontrolės  testą  ir  jį  atlieka
pareigūno/darbuotojo akivaizdoje.

2. Atvykstantis asmuo turi  neigiamą atlikto PGR tyrimo atsakymą (atliktą ne anksčiau
kaip prieš 48 val.) (gali būti įvairių variantų, kad žmogus būtų testą atlikęs dėl kokių nors ir kitų
priežasčių ir pasimatymo dieną turi dar galiojantį atsakymą).

Saulius Rajunčius. Šiaulių TI direktorius. 
              1. Šiai  dienai  darbuotojų,  sergančių COVID-19 yra 10,  saviizoliacijoje - 2.  Pasveikusių
darbuotojų iš viso - 85. Suimtųjų/nuteistųjų sergančių - 9, saviizoliacijoje - 10, karantinuojami – 19,
pasveikusių - 90. Situacija įstaigoje stabili.
              2. Vykdomi Vyriausybės bei Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremalios
situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai, KD prie LR TM pasitarimuose priimti sprendimai
bei rekomendacijos ir kt. su COVID-19 plitimo užkardymų susijusios priemonės.
              3. Suimtieji  (nuteistieji) karantinuojami  ir  tikrinami,  pagal  LAVL  padalinio  Šiaulių
TI galimybes, visi naujai atvykę suimtieji (nuteistieji). Jei asmeniui būnant Šiaulių TI atliktas testas
yra neigiamas, izoliavimas yra sutrumpinamas (nutraukiamas anksčiau negu po 10 dienų ir stebima
ar  neatsiranda  COVID-19  ligos  simptomų).  Periodiškai  yra  vykdomos  suimtųjų  ir  nuteistųjų
apklausos  dėl  skiepijimosi.  Pilnai  pasiskiepijusiems  suimtiesiems  (nuteistiesiems)
suteikiamas papildomas  trumpalaikis  pasimatymas.  Tais  atvejais,  kai  suimtasis  ar  nuteistasis
išeidamas iš gyvenamosios patalpos atsisako dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę,
pradžiai  pasitelkiami  konstruktyvaus  pokalbio  metodai,  siekiant  rasti  abiem  šalims  priimtiną
sprendimą  arba  išsiaiškinamos  priežastys,  dėl  kurių  asmuo  nevykdo  tam  tikro  įpareigojimo,
pateikiant ir atitinkamus įpareigojimus nustatančius sprendimus susipažinimui. Kraštutiniu atveju
yra taikomos poveikio priemonės.
              4.  Vykdomos dėl COVID-19 Šiaulių TI direktoriaus įsakymais nustatytos priemonės bei
Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos teisingumo  ministerijos  direktoriaus
Rekomendacijos.  Darbuotojai, neturintys ir  nepateikę galiojančio GP, profilaktiškai testuojasi  dėl
COVID-19 ligos ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų, tačiau nuo rytojaus, t.
y. vasario 5 d. to nebebus reikalaujama.  Darbuotojai, kuriems nebūtinas nuolatinis buvimas darbo
vietoje  dirba  nuotolinį  darbą  pakaitomis,  jei  yra viename  kabinete  daugiau  nei  1  darbuotojas, 
išlaikomas  saugus  atstumas, darbo  pradžios  ir  pabaigos  laikas  taip  pat  pagal  galimybes
skirtingas, įstaigos  patalpose  nuo  2021-11-15  privalomai  dėvimos medicininės kaukės.
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Pareigūnų instruktavimas  vykdomas  lauke.  Ligos  protrūkio  darbuotojų  tarpe, pradžiai  būtų
kviečiami  nuotoliniu  būdu dirbantys  darbuotojai, esant  būtinybei  pagal  bendrųjų  veiksmų planą
esant ypatingai situacijai būtų kviečiami laisvi nuo tarnybos pareigūnai. Darbuotojų nušalinimo nuo
tarnybos neturinčių galimybių paso, testų rezultatų, atsisakius vakcinuotis, nebuvo. Šiai dienai dar
nėra poreikio prašyti pagalbos iš probacijos tarnybos.
              5. Apsaugos priemonių dėl COVID-19 turime pakankamai. Tiek darbuotojai, tiek suimtieji
ir nuteistieji medicininėmis kaukėmis aprūpinami pagal poreikį. Problemų dėl suimtųjų ir nuteistųjų
aprūpinamo medicininėmis kaukėmis nėra. Režiminio korpuso bendro naudojimo ir administracinio
pastato patalpos dezinfekuojamos pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais.
              6. Pasimatymai vykdomi laikantis visų LR SAM Valstybės lygio ekstremalios situacijos
operacijų  vadovo reikalavimų bei  Kalėjimų departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo
ministerijos direktoriaus rekomendacijų,  problemų dėl lankytojų srautų valdymo nekyla.  Laikinai
iki  2022  m.  kovo  1  d.  sustabdytos  nuteistųjų,  atliekančių  bausmę  pataisos  įstaigų  viduje,
trumpalaikės išvykos į namus (leidžiamos tik išimtinais atvejais, pvz. laidotuvės).
              7.  Atvykstantiems visuomenininkams ir  sielovadininkams,  taip pat  vestuvių (santuokos
registravimas)  procedūrai  taikomi reikalavimai,  nustatyti  Kalėjimų  departamento  prie
Lietuvos Respublikos  teisingumo  ministerijos  direktoriaus  2021-12-28  įsakymu Nr.  V-407
patvirtintose Rekomendacijose (5 p., 15 p., 17 p., įeinant matuojama temperatūra, tikrinamas GP
arba pažyma, dėvimos kaukės, susitikimų metu laikomasi atstumo).
              9. KD ESOC 2022-01-21 pasitarimo metu buvo nutarta,  kad „4. Iki 2022 m. kovo 1 d.
susilaikyti  nuo  bet  kokių  renginių  bausmių  vykdymo  sistemoje  (kontaktiniu  būdu  rengiamų
mokymų, kursų, susirinkimų ir pan.). Svarbius susitikimus (kurių nėra galimybės atlikti nuotoliniu
būdu) rengti laikantis visų saugos reikalavimų, išlaikant būtinus atstumus, ribojant dalyvių skaičių,
užtikrinant kiek įmanoma mažiau asmenų (rekomenduotina ne daugiau 5 asmenų).“
Klausimas:  ar  tai  galioja  bendro  ugdymo  procesui?  Į  pamoką  turi  būti  atvedami  mokiniai  iš
skirtingų kamerų,  ir  vienu metu joje  gali  būti  iki  10 mokinių (pagal  tvarkaraštį).  Dėl apsaugos
priemonių  (kaukių,  respiratorių)  problemų  nekyla.  Miesto  mokyklose  ugdymas  vykdomas
kontaktiniu būdu, išskyrus atskirus atvejus. Taip pat, prašome papildomos konsultacijos dėl asmenų
atvykimo į pasimatymus, kai Galimybių paso veikimas sustabdomas ir apribojimų jiems nebelieka.
Tačiau  tuomet  ir  visi  kiti  apribojimai  dėl  nuteistųjų  išvykų  į  namus  taip  pat  tampa  iš  esmės
nereikalingi ir pertekliniai.

Prašome konkrečių sprendimų (paaiškinimų) šiais klausimais.

Regimantas Kavaliauskas. Marijampolės pataisos namų direktorius:
1. Šiuo metu įstaigoje izoliuotų nuteistųjų 0, sergančių nuteistųjų COVID-19 šiuo metu

yra 20 (1 iš jų Atvirojoje kolonijoje). Darbuotojų tarpe sergančių COVID-19 – 2, saviizoliacijoje –
0, kaip galimai turėję kontaktą su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 infekcija.

2. Vykdomi Vyriausybės bei Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremalios
situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai, KD prie LR TM pasitarimuose priimti sprendimai
bei rekomendacijos ir kt. su COVID-19 plitimo užkardymų susijusios priemonės.

3. Profilaktinis tikrinimas vykdomas pagal LAVL padalinio Marijampolėje galimybes visų
naujai  atvykusių  nuteistųjų bei  išvykstančių  etapu..  Nuteistieji  yra  raginami  skiepytis,  už pirmą
skiepo dozę suteikiant papildomą trumpalaikį pasimatymą arba apsiprekinimo limitą padidinant 1
BSI.  Problemų  dėl  atsisakymo  dėvėti  kaukes  neturime.  Palaikomas  nuolatinis  ryšys  su
Marijampolės PSPC dėl nuteistųjų skiepijimo poreikio.

4.  Vykdomos  dėl  COVID-19  Marijampolės  pataisos  namų  direktoriaus  įsakymais
nustatytos priemonės bei Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus  rekomendacijos.  Darbuotojams,  kuriems nebūtinas  nuolatinis buvimas  darbo vietoje
sudaromos  sąlygos  dirbti  nuotolinį  darbą  pakaitomis,  jei  yra viename  kabinete  daugiau  nei  1
darbuotojas,  išlaikomas 2 m. atstumas, įstaigos patalpose privalomai dėvimos kaukės. Pareigūnų ir
darbuotojų, dirbančių tiesiogiai su nuteistaisiais, skaidyti į pamainas galimybės nėra, tačiau didžioji
dalis jų dirba kabinetuose po vieną. Esant dideliam darbuotojų sergamumui numatomos galimybės
atšaukti iš atostogų ar kviestis papildomai dirbti.

5. Apsaugos priemonių šiai dienai rezervas pakankamas.
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6. Pasimatymai vykdomi laikantis visų LR SAM Valstybės lygio ekstremalios situacijos
operacijų  vadovo reikalavimų bei  Kalėjimų departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo
ministerijos direktoriaus rekomendacijų, problemų dėl lankytojų srautų valdymo nekyla.

7. Atvykstantiems visuomenininkams ir sielovadininkams, taip pat kitiems atvykstantiems
taikomi reikalavimai,  nustatyti  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos Respublikos  teisingumo
ministerijos direktoriaus  patvirtintose Rekomendacijose (įeinant matuojama temperatūra, tikrinami
GP arba pažymos, dėvimos kaukės, susitikimų metu laikomasi atstumo).

9. Šiai dienai, sustabdžius Galimybių paso galiojimą, kyla klausimai dėl į pasimatymus
atvykstančių  nuteistųjų  artimųjų,  kokių  dokumentų,  įrodančių,  kad  asmuo  neserga,  turime
reikalauti, taip pat kaip vertinti darbuotojų sveikatos lygį, kokiais dokumentais jis turi patvirtinti,
kad neserga?

Gal iš atvykstančių į pasimatymą nuteistųjų artimųjų reikalauti vietoje pasidaryti greitąjį
testą?

Irena Verbovičienė, KD  Finansų skyriaus vedėja informavo, kad skyriuje visos sveikos,
dirbame nuotoliniu būdu, esant poreikiui atvykstame į KD.

Jevgenij Chleborodov, KD KŽV viršininkas, pranešė, kad KD KŽV oficialiai serga trys
pareigūnai (1 PPN-AK ir 2 ŠTI), keli pareigūnai laukia testų rezultatų. Du pareigūnai (KD veiklos
teritorijoje)  izoliacijoje  dėl  šeimos  narių  teigiamų  testų.  Darbai  vyksta  įprastai,  laikantis  visų
saugumo reikalavimų. AAP užtenka.

Dalia Narbutienė, Centralizuoto viešųjų pirkimų skyriaus vedėja ir  Arnoldas Masalskis,
planavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėjas informavo, kad skyriuose visi darbuotojai sveiki,
dirbama nuotoliniu būdu.

Donata  Kračkienė,  KD  Veiklos  organizavimo  skyriaus  vedėja  pranešė,  kad  skyriuje
darbuotojų,  sergančių  Covid-19,  yra  2,  skyrius  dirba  didžiąja  dalimi  nuotoliniu  būdu,  esant
poreikiui, darbuotojai atvyksta į KD.

Rasa Vanagienė, Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos Turto valdymo skyriaus
specialistė, pateikė informaciją:

 Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje šiuo metu serga COVID 19  liga  26
darbuotojai     Šiuo metu įstaigoje COVID 19 liga  serga 17  nuteistųjų.  Iš jų 2  izoliacijai
išvežti į LAVL. 

 Vykdomi  Vyriausybės  bei  Sveikatos  apsaugos  ministro  –  Valstybės  lygio  ekstremalios
situacijos valstybės operacijų  vadovo sprendimai,  KD prie LR TM pasitarimuose priimti
sprendimai  bei  rekomendacijos  ir  kt.  su  COVID-19  plitimo  užkardymų  susijusios
priemonės.

 Visi naujai atvykę nuteistieji yra laikomi karantino sąlygomis, jiems yra atliekami COVID-
19 testai ir tik esant neigiamam testo rezultatui nuteistieji yra paskiriami į būrį. Profilaktiniai
patikrinimai įstaigoje ir toliau atliekami pagal poreikį.

 .Įstaigoje  598 darbuotojai yra pasiskiepiję pagal  pilną vakcinos schemą, sustiprinančiąją
trečiąja doze   šiuo metu vakcinuoti 80 darbuotojai. Šiai dienai įstaigoje  paskiepyti 1156
nuteistieji  paskiepyti  pilną  vakcinos  schemą.  Tai  pat  pradėta  vakcinuoti  nuteistieji
sustiprinančiąją  trečiąja  doze    šiuo  metu  vakcinuoti  378  nuteistasis.  Periodiškai  yra
vykdomos suimtųjų ir nuteistųjų apklausos dėl skiepijimosi.

 Nuo  2020  m.  spalio  mėn.  įstaigoje  dirbama  nuotoliniu  būdu,  pagal  skyriaus  viršininko
patvirtintus  grafikus.  Nuotoliniu  būdu,  kad  nesusitiktų  vieni  su  kitais  dirbo  Veiklos
organizavimo skyrius,  Turto  valdymo skyrius.  Tyrimų skyrius,  Resocializacijos  skyriaus
psichologai  tik  kartais.  Resocializacijos  skyriaus specialistai  ir  Saugumo valdymo skyrių
dieniniai  specialistai  dirbdavo pamainomis  po šešias  valandas  ir  dvi valandas  nuotoliniu
būdu. 

 Apsaugos  priemonių  šiai  dienai  rezervas  pakankamas.  Tiek  darbuotojai  ir  nuteistieji
vienkartinėmis veido kaukėmis aprūpinami pagal poreikį

 Pasimatymai  vykdomi  laikantis  visų  LR  SAM  Valstybės  lygio  ekstremalios  situacijos
operacijų  vadovo  reikalavimų  bei  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos
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teisingumo ministerijos direktoriaus rekomendacijų, problemų dėl lankytojų srautų valdymo
nekyla.

 Atvykstantiems  visuomenininkams  ir  sielovadininkams,  taip  pat  vestuvių  (santuokos
registravimas)  procedūrai  taikomi  reikalavimai,  nustatyti  Kalėjimų  departamento  prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus  2021-07-16 įsakymu Nr. V-239
patvirtintose Rekomendacijose: įeinant matuojama temperatūra, tikrinamas GP arba pažyma,
dėvimos kaukės, susitikimų metu laikomasi atstumo.

Richard  Taras  Marus,  Kalėjimų  departamento  Turto  valdymo  skyriaus  vyriausiasis
specialistas informavo, kad Turto valdymo skyriuje visi sveiki. Darbas vyksta nuotoliniu būdu ar
vykstant  į  darbovietę.  Dėl p.  Birutės  variantų:  Patikimiau būtų PGR. Greitasis  testas nėra labai
patikimas, ir atliekant testą galima apkrėsti šalia stovintį pareigūną; reikės dezinfekuoti ir vėdinti
patalpą kur buvo atliekamas testas. KD PĮ turės daugiau išlaidų. 

Edvardas Norvaišas,  Panevėžio pataisos namų direktorius.  Panevėžio pataisos namuose
šiuo metu yra 6 nuteistosios ir 3 įstaigos  darbuotojai, kuriems nustatyta COVID-19 liga.  Visiems
atvykstantiems  į  darbą  įstaigos  darbuotojams  matuojama  temperatūra.  Visiems  darbuotojams
nurodyta, kad darbo metu uždarose patalpose jie turi dėvėti nosį ir burną dengiančias medicinines
veido  kaukes,  bendrauti  tarpusavyje,  išlaikant  2  metrų  atstumą,  pagal  galimybes  siekti,  kad
komunikacinis  kontaktas netruktų ilgiau kaip 15 min.  Darbuotojams nurodyta,  pagal  galimybes,
pietauti darbo vietose, bendromis poilsio ir  rūkymo patalpomis naudotis tik tiems darbuotojams,
kurie dirba tuose pačiuose kabinetuose. 

Posėdžiai,  pasitarimai  ir  susirinkimai  įstaigoje  organizuojami  tik  esant  būtiniausiam
poreikiui ir jų metu darbuotojam dėvint nosį ir burną dengiančias veido kaukes, laikantis saugaus
atstumo. Profilaktiniai patikrinimai įstaigoje laikomoms nuteistosioms atliekami pagal poreikį. Su
naujai  atvykusiomis  nuteistosiomis  bendrauja  specialistės,  kurios  pateikia  visą  informaciją  apie
situaciją dėl COVID-19 ligos ir apie galimybes pasiskiepyti. 

Nuteistosios, norinčios skiepytis yra vežamos į miesto vakcinacijos centrą. Šiuo metu iš
viso paskiepyta (revakcinuota) 101 nuteistoji.  Panevėžio pataisos namuose visoms nuteistosioms
išdalintos nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės ir iš visų nuteistųjų reikalaujama einant į
bendro naudojimo patalpas, būnant uždarose patalpose su kitais asmenimis,  nuolat jas dėvėti. 

Panevėžio  pataisos  namuose  nuo  2021  m.  spalio  4  d.  direktoriaus  įsakymu,  įstaigos
vadovybei  ir  administracinių  padalinių  darbuotojams  (išskyrus  Saugumo  valdymo  skyriaus
pareigūnų  budinčiąsias  pamainas,  taip  pat  darbuotojus,  kurių  darbo  dėl  jų  atliekamų  funkcijų
specifikos  neįmanoma  organizuoti  nuotoliu  būdu)  darbas  organizuojamas  dviem  pamainomis,
keičiantis kas antrą darbo dieną, pagal mėnesiui patvirtintus grafikus. Susirgus įstaigos darbuotojui
COVID 19 apklausiami kiti darbuotojai, renkama informacija apie darbuotojus, turėjusius kontaktus
su  kitais  asmenimis,  išsiaiškinus  galimus  kontaktus,  darbuotojai  izoliuojasi,  jiems  suteikiamos
poilsio dienos, derinami grafikai, siekiant, kad kuo mažiau infekcija paplistų po įstaiga. Problemų
kol kas įstaigoje nėra.

Įstaiga atliko viešąjį pirkimą ir įsigijo 1800 respiratorių, esant poreikiui bus perkamos kitos
apsaugos  priemonės.  Vienkartinės  kaukės  yra  dalinamos  nuolat  įstaigos  darbuotojams  ir
nuteistosioms.

Įstaigoje  vyksta  kontaktiniai  trumpalaikiai  ir  ilgalaikiai  pasimatymai,  į  pasimatymus
įleidžiami  asmenys  turintys  tik  galiojančius  galimybių  pasus.  Pasimatymai  organizuojami
užtikrinant nustatytus asmenų srautų valdymo, higienos ir kitus būtinus reikalavimus. Trumpalaikės
išvykos nuteistosioms šiuo metu sustabdytos. Problemų kol kas nėra.

Į  Panevėžio  pataisos  namus  susitikti  su  nuteistosiomis  savanoriams,  nevyriausybinių
organizacijų atstovams ir kt. asmenims šiuo metu lankytis draudžiama. Susitikimai organizuojami
nuotoliniu  būdu,  į  įstaiga  atvyksta  kapelionas  ir  susitikimai  organizuojami  tik  iki  5  asmenų
grupėms,  laikantis  nustatytų  higienos  ir  kitų  būtinųjų  saugumo reikalavimų (dėvi  nosį  ir  burną
dengiančias apsaugos priemones, matuojama temperatūra,  laikomasi saugaus atstumo).
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Saulius Rajunčius, Šiaulių TI direktorius. Idėjos kaip ir visai neblogos, bet ar jos turi teisinį
pagrindimą, nes net LR Vyriausybė ir Operacijų vadovas tokių apribojimų kaip ir nenustatė, nebent
man dar  nepavyko rasti.  Ar nebus šioje  vietoje  pagrindo atvykstantiems į  pasimatymus  ginčyti
tokius sprendimus ir kreiptis į teismą?

Remigijus  Aniulis,  Kauno TI atstovas,  išsakė pastebėjimą dėl PGR testo reikalavimo iš
atvykstančiųjų į pasimatymus: drįsčiau abejoti dėl tokio sprendimo teisėtumo, nes čia ir papildomas
išlaidas  nustatytume  atvykstantiesiems (nes  tokio  pobūdžio  testavimosi  kol  kas  niekas
nekompensuoja). Pritariu ŠTI direktoriui, kad šie sprendimai turi būti aukštesniu lygiu priimti.

Algimantas  Mockevičius.  Alytaus  PN  atstovas.  Darbuotojams  reikalavimai  darbdaviui
pateikti  galimybių  pasus,  jeigu  teisingai  suprantu,  išlieka.   Respublikos  Vyriausybės  1999  m.
gegužės  7  d.  nutarimas  Nr.  544  „Darbuotojų,  kuriems  leidžiama  dirbti  pasitikrinusiems  ir  (ar)
periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio
ekstremalioji  situacija  ir  (ar)  karantinas,  sveikatos  tikrinimosi  tvarka“.  6  punktas  -  Periodiniai
sveikatos patikrinimai atliekami ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų nuo
paskutinio  sveikatos  patikrinimo,  atsižvelgiant  į  užkrečiamosios  ligos, dėl  kurios  yra paskelbta
valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, epidemiologinius ypatumus. Jeigu terminas
tikrintis  sueina būnant užsienyje,  tokiais  atvejais  jis atliekamas grįžus į  Lietuvos Respubliką ne
vėliau kaip per 48 valandas nuo atvykimo. Jei darbas dirbamas ir (ar) veikla vykdoma nereguliariai,
sveikatos patikrinimas atliekamas ne vėliau kaip likus 48 valandoms iki darbo ar veiklos pradžios,
bet  ne  dažniau  kaip  kas  7  dienas  ir  ne  rečiau  kaip  kas  10  dienų  nuo  paskutinio  sveikatos
patikrinimo.  Sveikatos  patikrinimai  atliekami  iki  paskelbtos  valstybės  lygio  ekstremaliosios
situacijos ir (ar) karantino dėl užkrečiamosios ligos pabaigos, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų baigiasi
vėliau.

Gintarė  Burokienė,  Lietuvos  probacijos  tarnybos  atstovė,  pranešė  -  Lietuvos  probacijos
tarnyboje šiuo metu serga 25 darbuotojai, dėl to įstaigos veikla nėra sutrikusi, darbo organizavimo
principai nepasikeitę. Įstaigoje apsaugos priemonių pakanka, laikomasi visų saugumo reikalavimų.
Šiuo metu problemų ar klausimų nekyla.

Renata  Katinaitė,  KD Resocializacijos  skyriaus  viršininkė  informavo,  kad  dėl  Covid-19
atvejų šeimoje, KD Resocializacijos skyriaus dviem darbuotojams taikoma saviizoliacija, vienas iš
jų  yra nedarbingume.  Paminėtina,  kad šie  darbuotojai  dirba nuotoliniu  būdu ir  pastaruoju metu
neturėjo  tiesioginių  kontaktų  su  kitais  Skyriaus  darbuotojais. Pritartina  pozicijai,  kad  ryšių  su
artimaisiais palaikymui, kuomet organizuojamas pasimatymas, neturėtų būti papildomai įpareigoti
artimieji,  ypač kurių finansinė padėtis  sudėtinga,  skirti  finansų PGR testo atlikimui,  jei  tai  nėra
numatyta aukštesnę teisinę galią turinčiuose sprendimuose.

Nerijus  Stapušaitis,  Kauno  TI  atstovas,  informavo,  kad  įstaigos  padalinyje  veiklos  adr.
Mickevičiaus g. 11, Covid-19 virusine liga serga 4 darbuotojai ir 5 suimtieji. Karantino sąlygomis
laikomi 22 naujai atvykę suimtieji ir 31 suimtasis po kontakto. Padalinyje veiklos adr. Technikos g.
34  Covid-19 virusine liga serga 3 darbuotojai ir 2 nuteistieji. Karantino sąlygomis laikomi 9 naujai
atvykę nuteistieji ir 6 nuteistieji po kontakto. Esant galimybei, pagal atliekamas darbo funkcijas,
sudarome  galimybę  darbuotojams  dirbti  nuotoliniu  būdu.  Apsaugos  priemonių  pakanka.
Suimtuosius (nuteistuosius) skatiname skiepytis, nuolat sudarinėjami norinčiųjų vakcinuotis sąrašai.
Atsižvelgiant  į  tai,  kad  įstaigose  po  truputį  (darbuotojų  ir  klientų)  sergančiųjų  ir  po  kontakto
skaičius didėja, siūlytume nuo vasario 8 d.  iki kovo 1 d. stabdyti kontaktinius pasimatymus. 

Algimantas  Mockevičius,  Alytaus  PN atstovas,  pranešė,  kad   Alytaus  pataisos  namuose
koronaviruso  infekcija  šiuo  metu  sergančių  darbuotojų  nėra,  serga  2  nuteistieji.  Darbuotojų
reikalaujama pateikti galiojančius galimybių pasus arba 10 dienų laikotarpyje išduotus laboratorinio
tyrimo rezultatų protokolus. Atsisakiusių pateikti  galimybių pasus ar tyrimo rezultatų protokolus
darbuotojų  nėra.  Nuteistiesiems  testai  imami  pagal  poreikį.  Darbuotojams  sudaryta  galimybė
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patiems  dezinfekuoti  savo  darbo  vietas.  KPP  dezinfekuojami  pagal  patvirtintus  grafikus.
Nuteistiesiems sudaryta galimybė patiems dezinfekuotis gyvenamąsias patalpas. Kvėpavimo takų
apsauginės  kaukės  darbuotojams  ir  nuteistiesiems  išduodamos  pagal  poreikį.  AAP  užtenka,
papildomai  gauta  respiratorių.  Visiems  asmenims,  patenkantiems  į  APN  teritoriją,  matuojama
temperatūra termovizoriumi. Pagal įstaigos direktoriaus patvirtintą tvarką, darbuotojams sudaryta
galimybė dirbti  nuotoliniu  būdu.  Nuo 2022-01-01 d.  įvyko 79 trumpalaikiai  pasimatymai  ir  61
ilgalaikių pasimatymų.   Pirmąja ir/arba antrąja vakcina, dėl COVID-19, pasiskiepijo 199, trečiąja
51 Alytaus pataisos namų darbuotojai. Pirmąja ir/arba antrąja vakcina paskiepyti  383, trečiąja 78
nuteistieji.

Birutė Semėnaitė, KD Sveikatos priežiūros skyriaus vedėja, į Sauliaus Rajunčiaus klausimą
(9. KD ESOC 2022-01-21 pasitarimo metu buvo nutarta, kad „4. Iki 2022 m. kovo 1 d. susilaikyti
nuo bet kokių renginių bausmių vykdymo sistemoje (kontaktiniu būdu rengiamų mokymų, kursų,
susirinkimų ir  pan.).  Svarbius  susitikimus  (kurių  nėra  galimybės  atlikti  nuotoliniu  būdu) rengti
laikantis visų saugos reikalavimų, išlaikant būtinus atstumus, ribojant dalyvių skaičių, užtikrinant
kiek įmanoma mažiau asmenų (rekomenduotina ne daugiau 5 asmenų).“ Klausimas: ar tai galioja
bendro ugdymo procesui? Į pamoką turi būti atvedami mokiniai iš skirtingų kamerų, ir vienu metu
joje  gali  būti  iki  10 mokinių  (pagal  tvarkaraštį).  Dėl  apsaugos priemonių  (kaukių,  respiratorių)
problemų  nekyla.  Miesto  mokyklose  ugdymas  vykdomas  kontaktiniu  būdu,  išskyrus  atskirus
atvejus.  Taip  pat,  prašome papildomos  konsultacijos  dėl  asmenų  atvykimo  į  pasimatymus,  kai
Galimybių paso veikimas sustabdomas ir  apribojimų jiems nebelieka.  Tačiau tuomet ir  visi  kiti
apribojimai  dėl  nuteistųjų  išvykų  į  namus  taip  pat  tampa  iš  esmės  nereikalingi  ir  pertekliniai.
Prašome  konkrečių  sprendimų  (paaiškinimų)  šiais  klausimais)  pakomentavo:  Rekomenduojama
ribojimų mokymo procesui  netaikyti  (grupės  nėra  didelės,  asmenų iš  išorės,  išskyrus  mokytoją
nėra),  tačiau  užsiėmimų  metu  būtina  laikytis  kitų  infekcijos  kontrolės  priemonių  –  rankų
dezinfekcija,  patalpų  dezinfekcija  ir  vėdinimas  (pasikeičiant  moksleivių  grupėms),  privalomas
asmens apsaugos priemonių dėvėjimas (pagal galimybes rekomenduojami respiratoriai), pamokose
negali dalyvauti karščiuojantys ar kitų peršalimo ligų simptomų turintys asmenys.

Gintautas  Šarauskas, KD OC koordinatorius,  atkreipė  dėmesį,  kad  vadovaujantis  š.  m.
vasario  2  d.  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  priimtais  sprendimais,  nuo  š.  m.  vasario  5  d.
(šeštadienio) šalyje yra stabdomas Galimybių paso taikymas. Dėl to nuo vasario 5 d. (šeštadienio)
visiems asmenims – darbuotojams ir lankytojams, norintiems patekti į įstaigos patalpas, nebelieka
reikalavimo  pateikti  Galimybių  pasą.  Toliau  lieka  galioti  standartinės  pagrindinės  infekcijų
kontrolės ir asmenų apsaugos priemonės darbo vietose:  

 rekomenduojamas nuotolinis darbas; 
 privalomos medicininės kaukės arba respiratoriai aptarnaujant klientus, bendrose patalpose

ir darbo vietose, jei patalpoje daugiau nei vienas asmuo. 
 darbuotojų srautų valdymas. 

Birutė  Semėnaitė,  KD  Sveikatos  priežiūros  skyriaus  vedėja,  pakomentavo  Regimanto
Kavaliausko  klausimą  (šiai  dienai,  sustabdžius  Galimybių  paso  galiojimą,  kyla  klausimai  dėl  į
pasimatymus atvykstančių nuteistųjų artimųjų,  kokių dokumentų,  įrodančių,  kad asmuo neserga,
turime  reikalauti,  taip  pat  kaip  vertinti  darbuotojų  sveikatos  lygį,  kokiais  dokumentais  jis  turi
patvirtinti,  kad neserga?  Gal  iš  atvykstančių  į  pasimatymą nuteistųjų  artimųjų  reikalauti  vietoje
pasidaryti greitąjį testą?): analogiška diskusija buvo jau kiek  anksčiau ir ne vienas išsakė panašius
pasiūlymus,  todėl  manu  tikslinga  priimti  protokolinį  sprendimą kad  į  pasimatymą  priimami  be
simptomų,  atsiveža  greitąjį  testą,  kurį  atlieka  įstaigos  darbuotojo  akivaizdoje  arba  gali  turėti
neigiamą PGR testą, atlikta ne anksčiau kaip prieš 48 val.). 

Atkreiptinas  dėmesys,  kad  yra  tokie  LRV nutarimo  pakeitimai:  Darbų ir  veiklos  sričių,
kuriose  leidžiama  dirbti  darbuotojams, pasitikrinusiems  ir  (ar) periodiškai  besitikrinantiems,  ar
neserga užkrečiamąja  liga, dėl  kurios  yra paskelbta  valstybės  lygio  ekstremalioji  situacija  ir  (ar)
karantinas, sąrašas – šis priedas panaikintas: priedo naikinimas: Nr. 75, 2022-02-02, paskelbta TAR
2022-02-03, i. k. 2022-01866. Sąrašo nebeliko, bet tvarkos aprašas liko.

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=0573041084ba11ecbd43a994b3e2e1cb
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Prisegtame dokumente (protokolo priedas) šiek tiek detalesnė informacija apie pokyčius nuo
vasario 5 d.

Svarbu akcentuoti kad būtų užtikrinamos visos priešepideminės priemonės – atstumai, kuo
mažiau  artimų  kontaktų  ir  apsaugos  priemonių  dėvėjimas  uždarose  bendro  naudojimo  vietose.
Įstaigų  prašyčiau  užtikrinti,  kad įkalintieji  konvojavimo metu  dėvėtų  kvėpavimo takų apsaugos
priemones (medicinines kaukes ar pagal galimybes respiratorius). 

Remigijus  Aniulis,  Kauno  TI  atstovas  išsakė  abejonę  dėl  greitųjų  testų,  pastebėjęs,  kad
greitieji  testai  taipogi  kainuoja,  be to,  sudėtingas  šio  proceso įgyvendinimas  (atvyksta  keliolika
lankytojų į pasimatymą, jiems kažkur daromi greitieji testai iš nosiaryklės, procesai užtrunka ir t.t.). 

Birutė  Semėnaitė,  KD Sveikatos  priežiūros  skyriaus  vedėja,  pateikė  iš  pavaldžių  įstaigų
gautos informacijos apie epidemiologinę Covid-19 situaciją apibendrinimą: Sergamumo situacija
Covid 19 BVS analogiška situacijai visuomenėje – susirgimo atvejų daugėja ne tik darbuotojų tarpe,
bet ir įkalintųjų taip pat. Duomenys apie epidemiologinę Covid-19 situacija BVS 2022 02 04. Per
laikotarpį nuo 2022 01 29 iki 2022 02 04 buvo diagnozuoti 63 (praeitą savaitę – 36) nauji atvejai
įkalintųjų asmenų tarpe.  2022 02 04 sirgo 70 (prieš savaitę – 26)   įkalintų asmenų. Sergančiųjų
pasiskirstymas pagal įstaigas:

Pravieniškių PN-AK – 17 (2 iš jų visi laikomi izoliuoti LAVL)
Kauno TI – 7 (A. Mickevičiaus g. sektoriuje -5 ir Technikos g. sektoriuje -2) 
Panevėžio PN – 6
Šiaulių TI – 9
Vilniaus PN – 5
LAVL – 3
Marijampolės PN – 21 (lyginant su praeita savaite ženklus padidėjimas)
Alytaus PN – 2     
Naujai  vakcinuoti 86 įkalintieji, iš viso vakcinuota 66,3 proc. tą dieną įstaigose laikytų 

įkalintųjų.  Įstaigų pateiktais  duomenimis iš ,,pagrindinę“ vakcinaciją gavusiųjų 26,8 proc. buvo 
vakcinuoti ir III (sustiprinančiąja) doze. 

Darbuotojų tarpe: registruoti 66 (praeitą savaitę -  51) nauji  atvejai. 2022 02 04  sirgo 111 
(prieš savaitę – 75)  darbuotojų, iš jų 83 įkalinimo įstaigose (kartu su KD darbuotojais nutolusiose 
darbo vietose įkalinimo įstaigose). Sergančiųjų pasiskirstymas pagal įstaigas: 

Vilniaus PN – 16 
LAVL – 13
Pravieniškių PN-AK – 26
Šiaulių TI – 11
Kauno TI – 7 (A. Mickevičiaus g. sektoriuje – 4, Technikos g. sektoriuje -3)
Panevėžio PN – 3
Marijampolės PN – 4   
KD – 5 (iš jų 3 nutolusiose darbo vietose)
LPT – 25
MC – 1

Per savaitę naujai vakcinuoti 2  darbuotojai, vakcinacijos procentas išlieka nepakitęs 85,7 proc. 
Iš ,,pagrindinę“ vakcinaciją gavusiųjų 36,7 proc. yra vakcinuoti ir III (sustiprinančiąja) vakcinos 
doze. 

NUTARTA:

1. Reikalauti iš asmenų, atvykstančių į kontaktinius pasimatymus laisvės atėmimo vietų
įstaigose,  turėti  neigiamą  PGR atsakymą (atliktą  ne  anksčiau  kaip  prieš  48  val.)  arba  atsivežti
greitąjį  testą  ir  jį  atlikti  pareigūno/darbuotojo  akivaizdoje.  Teigiamo  testo  atveju  pasimatymo
nesuteikti. 

2.  Laisvės  atėmimo  vietų  įstaigose  netaikyti  ribojimų  mokymo  procesui  (grupės  nėra
didelės,  asmenų iš  išorės,  išskyrus  mokytoją  nėra),  tačiau  užsiėmimų metu  būtina  laikytis  kitų
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infekcijos kontrolės priemonių – rankų dezinfekcija, patalpų dezinfekcija ir vėdinimas (pasikeičiant
moksleivių  grupėms),  privalomas  asmens  apsaugos  priemonių  dėvėjimas  (pagal  galimybes
rekomenduojama  respiratoriai),  pamokose  negali  dalyvauti  karščiuojantys  ar  kitų  peršalimo
simptomų turintys asmenys.

3. Bausmių vykdymo sistemoje toliau iki 2022 m. kovo 1 d. susilaikyti nuo kontaktiniu
būdu rengiamų susirinkimų.  Svarbius susitikimus (kurių nėra galimybės atlikti  nuotoliniu būdu)
rengti  laikantis  visų  saugos  reikalavimų,  išlaikant  būtinus  atstumus,  ribojant  dalyvių  skaičių,
užtikrinant kiek įmanoma mažiau asmenų (rekomenduotina ne daugiau 5 asmenų).

4. Atkreipti  dėmesį,  kad  sustabdžius  Galimybių  paso  galiojimą  toliau  lieka  galioti
standartinės pagrindinės infekcijų kontrolės ir asmenų apsaugos priemonės darbo vietose:  

 rekomenduojamas nuotolinis darbas; 
 privalomos medicininės kaukės arba respiratoriai aptarnaujant klientus, bendrose patalpose

ir darbo vietose, jei patalpoje daugiau nei vienas asmuo. 
 darbuotojų srautų valdymas. 

5.  Kalėjimų  departamento  Saugumo  valdymo  ir  Sveikatos  priežiūros  skyriams  skubiai
parengti  Rekomendacijų  Kalėjimų  departamentui  ir  jam  pavaldžioms  įstaigoms,  užtikrinant
sklandžią šių įstaigų veiklą valstybės lygio ekstremalios situacijos, paskelbtos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės  2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152,  metu pakeitimo projektą.

6.  Priminti  Kalėjimų  departamentui  ir  jam  pavaldžioms  įstaigoms,  kad  KD  ESOC
(Kalėjimų  departamento  Ekstremalių  situacijų  operacijų  centro)  priimtų  sprendimų  ir
rekomendacijų vykdymas privalomas. 

PRIDEDAMA. 2 lapai.

Posėdžio pirmininkas                                                                                      Gintautas Šarauskas

Posėdžio sekretorė                                                                            Vaida Mikalkevičiūtė-Matuzienė



Galimybių paso taikymas stabdomas nuo š. m. vasario 5 d.  
Nuo š. m. vasario 5 d.  toliau galios šios standartinės  pagrindinės infekcijų  kontrolės ir  asmenų
apsaugos priemonės:

Sritis Reikalavimai
Renginiai Privalomi  respiratoriai uždarose erdvėse, atvirose erdvėse – 

rekomenduojami respiratoriai ar kaukės, jei neišlaikomas saugus atstumas
Srautai po 500 žiūrovų, srautai neturi susikirsti
Valgymas tam skirtose vietose
Kino teatruose – valgymas salėje, jei tarp ne kartu atėjusių asmenų 
išlaikoma viena tuščia kėdė

Prekyba Ploto ribojimas – 15 m2 / asmeniui
Privalomos kaukės ar respiratoriai
2 m atstumas tarp paslaugų gavėjų
2 m atstumas arba pertvara tarp prekiautojų darbo vietų

Paslaugos Privalomos kaukės ar respiratoriai
2 m atstumas tarp paslaugų gavėjų
2 m atstumas arba pertvara tarp paslaugų teikėjų darbo vietų

Viešasis maitinimas Valgymas prie stalų / baro
Privalomos kaukės ar respiratoriai ne prie stalo
Rekomenduojamas 2 m atstumas arba pertvaros tarp staliukų

Socialinės paslaugos Pokyčių nebus, išlieka:
paslaugų gavėjams, lankytojams ir paslaugų teikėjams privaloma dėvėti 
respiratorius,;
lankymas ne ilgiau nei 15 min,
ne daugiau kaip vienas lankytojas viename kambaryje tuo pačiu metu,
ne  mažesnis kaip 2m. atstumas tarp asmenų.
Neįleidžiami turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių 
(pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.

Neformalusis vaikų 
švietimas

Privalomos kaukės ar respiratoriai
Vykdant veiklas privaloma laikytis grupių izoliacijos principo
Esant galimybei išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas

Suaugusiųjų 
švietimas

Privalomos kaukės ar respiratoriai

Darbo vietose Pokyčių nebus, išlieka:
Rekomenduojamas nuotolinis darbas, jei įmanoma
Privalomos kaukės ar respiratoriai aptarnaujant klientus, bendrose 
patalpose ir darbo vietose, jei patalpoje daugiau nei vienas asmuo
Darbuotojų srautų valdymas

Viešasis transportas Pokyčių nebus, išlieka:
Privalomos kaukės ar respiratoriai

Bendri reikalavimai 
visur

Sąlygos rankų dezinfekcijai
Vėdinimas
Patalpų ir paviršių valymas ir dezinfekcija
Draudžiama dirbti / lankytis turint simptomų, darbuotojų sveikatos 
stebėjimas, sąlygos temperatūros matavimui

 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
Dėl privalomo periodinio profilaktinio testavimo:

ASPĮ Darbuotojų periodinis profilaktinis testavimas įstaigos vadovo nustatyta 
tvarka.
Atskiras algoritmas po kontakto su kartu gyvenančiu asmeniu – gali 
dirbti, izoliacija netaikoma, jei testuojami.

Socialinės globos 
įstaigos

Darbuotojų periodinis profilaktinis testavimas įstaigos vadovo nustatyta 
tvarka.
Atskiras algoritmas po kontakto su kartu gyvenančiu asmeniu – gali 
dirbti, izoliacija netaikoma, jei testuojami.

Ugdymo įstaigos Rekomenduojama darbuotojams testuotis kartu su mokiniais.
 Mokinių periodinis profilaktinis testavimas tik greitaisiais savikontrolės 
testais  2 k / sav. (nuo vasario 7 d.)

Kritinės tarnybos Atskiros izoliacijos taisyklės sąlytį su COVID-19 ligos (koronaviruso 
infekcijos) atveju turėjusiems asmenims ir besimptomiams COVID-19 
ligos atvejams, kai yra kritinės situacijos (nėra kam atlikti funkcijų) - gali 
dirbti, nustatytos papildomos prevencijos priemonės (pvz., respiratorių 
dėvėjimas).
Testavimas po turėto sąlyčio su kartu gyvenančiu asmeniu ar itin didelės 
rizikos kontakto darbe – gali dirbti, izoliacija netaikoma, jei testuojami.

Kitos sritys Periodinio profilaktinio testavimo reikalavimų nelieka
Po kontakto darbe darbdaviui rekomenduojama organizuoti testavimą.
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