KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2022-02Nr. LVVilnius
Posėdis įvyko 2022-02-09, 13.00 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, Renata Katinaitė.
DARBOTVARKĖ IR APSVARSTYTI KLAUSIMAI:
1. Nurodymai ir rekomendacijos dėl COVID-19 užkardymo ir valdymo planuojamų renginių
metu uždarose ir atvirose erdvėse. Esami ir vykdytini sprendimai, rekomenduojami veiksmai,
apsaugos priemonės, problemos, pasiūlymai, poreikiai.
2. Nuteistųjų/suimtųjų trumpalaikių ir ilgalaikių pasimatymų vykdymas, resocializacijos
procesas (užimtumas, mokymai ir t.t.) pataisos įstaigose ir tardymo izoliatoriuose, trumpalaikių
išvykų, atostogų suteikimo galimybės ir rekomenduotini (esami) apribojimai. Galimi veiksmai,
apsaugos priemonės.
3. 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.
4. Mokymo centro organizuojamų mokymų, įvadinių kursų (vienos įstaigos, pamainos ar
nedidelių grupių darbuotojai (atsižvelgiant į kitų mokymo įstaigų darbą)) tvarka ir apimtys.
Pasitarime dalyvaujantys Kalėjimų departamento padalinių ir įstaigų vadovai bei atstovai,
pateikė duomenis pagal darbotvarkės klausimus ar kitą aktualią informaciją.
Rasa Vanagienė, Pravieniškių PN-AK atstovė informavo, kad šiuo metu įstaigoje COVID19 liga serga 32 darbuotojai ir 15 nuteistųjų. Situacija stabili.
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 renginių uždarose
ir atvirose erdvėse metu. Iki 2022 m. kovo 1 d. susilaikoma nuo bet kokių renginių bausmių
vykdymo sistemoje. Svarbūs susitikimai, kurių nėra galimybės atlikti nuotoliniu būdu, vykdomi
rengiami laikantis visų saugos reikalavimų.
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 teisingumo
ministerijos direktoriaus rekomendacijų, problemų dėl lankytojų srautų valdymo nekyla.
Į kontaktinius pasimatymus įleidžiami asmenys, kurie turi neigiamą PGR atsakymą, kuris
atliktas ne anksčiau kaip prieš 48 val. arba asmenys atsivežę greitąjį testą ir jį atlikę įstaigos
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darbuotojo akivaizdoje, kai rezultatas būna neigimas. Laikinai, iki kovo 1 d. sustabdytos
trumpalaikės išvykos išskyrus bausmę atliekantiems Pusiaukelės namuose ar Atvirojoje kolonijoje
bei į artimųjų laidotuves.
Atvykstantiems visuomenininkams ir sielovadininkams, taip pat vestuvių (santuokos
registravimas) procedūrai taikomi reikalavimai, nustatyti Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus
patvirtintose Rekomendacijose - įeinant
matuojama temperatūra, dėvimos kaukės, laikomasi atstumo).
Klausimas - kai kurių Greitųjų testų instrukcijoje numatyta, kad testas daromas asmenims
nuo 18 iki 65 metų, kaip testuoti vaikus planuojamus leisti į pasimatymus?
Birutė Semėnaitė, Kalėjimų departamento Sveikatos priežiūros skyriaus vedėja: atsakant į
gerb. Rasos klausimą, pažymėtina, kad savikontrolės testai turi būti naudojami pagal jų naudojimo
instrukcijas, tad jei turimo testo instrukcijoje yra nurodytos amžiaus ribos, kada jis gali būti
naudojamas – naudoti kitų amžiaus grupių asmenims (klausiamu atveju – vaikams)
nerekomenduojama.
Pateikiama informacija (protokolo priedas) su siūlomomis rekomendacijomis dėl kai kurių
veiklų organizavimo.
Gintarė Burokienė, Lietuvos probacijos tarnybos atstovė pranešė, kad tarnyboje serga 25
darbuotojai.
Darbo
organizavimas
nesikeičia,
renginiai
nevyksta
arba
vyksta nuotoliniu būdu. Resocializacijos priemonės vykdomos maksimaliai nuotoliniu būdu, o jei
tokios galimybės nėra, tada mažomis grupelėmis laikantis visų saugumo reikalavimų.
Apsaugos priemonių netrūksta, visi yra aprūpinti.
Renata Katinaitė, KD Resocializacijos skyriaus viršininkė: skyriaus darbuotojai dirba
mišriuoju būdu: dauguma nuotoliniu būdu, besidarbuojantys Kalėjimų departamento patalpose
laikosi saugumo rekomendacijų. Paminėtina, kad vienam darbuotojui nustatytas teigiamas Covid19 atvejis. Kitam darbuotojui taikoma saviizoliacija dėl šeimos nariui diagnozuoto Covid-19.
Darbuotojai dirba nuotoliniu būdu, tad jokių tiesioginių kontaktų pastaruoju metu su Skyriaus
darbuotojais neturėjo.
Irena Verbovičienė. Finansų skyriaus darbuotojos dauguma dirba nuotoliniu būdu. Dirbant
Kalėjimų departamento patalpose, laikomasi saugumo rekomendacijų. Esame sveikos.
Saulius Rajunčius, Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktorius. Šiai dienai darbuotojų,
sergančių COVID-19 yra 11, saviizoliacijoje - 2. Pasveikusių darbuotojų iš viso - 91.
Suimtųjų/nuteistųjų sergančių - 15, saviizoliacijoje - 13, karantinuojami – 22, pasveikusių - 92.
Situacija įstaigoje stabili.
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 renginių uždarose
ir atvirose erdvėse metu. Iki 2022 m. kovo 1 d. susilaikoma nuo bet kokių renginių bausmių
vykdymo sistemoje (kontaktiniu būdu rengiamų mokymų, kursų, susirinkimų ir pan.). Svarbūs
susitikimai (kurių nėra galimybės atlikti nuotoliniu būdu) bus rengiami laikantis visų saugos
reikalavimų, išlaikant būtinus atstumus, ribojant dalyvių skaičių, užtikrinant kiek įmanoma mažiau
asmenų (ne daugiau 5 asmenų).
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.
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
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iki 2022 m. kovo 1 d. sustabdytos nuteistųjų, atliekančių bausmę pataisos įstaigų viduje,
trumpalaikės išvykos į namus (leidžiamos tik išimtinais atvejais, pvz. laidotuvės).
Atvykstantiems visuomeninkams ir sielovadininkams, taip pat vestuvių (santuokos
registravimas) procedūrai taikomi reikalavimai, nustatyti Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus patvirtintose Rekomendacijose įeinant matuojama temperatūra, dėvimos kaukės, susitikimų metu laikomasi atstumo).
Regimantas Kavaliauskas. Marijampolės pataisos namų direktorius:
1. Nurodymai ir rekomendacijos dėl COVID-19 užkardymo ir valdymo vykdomi laikantis
numatytų apsaugos priemonių. Rekomenduojami veiksmai ir apsaugos priemonės vykdomi,
problemų kol kas nekilo.
2. Pasimatymai vykdomi laikantis visų Valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų
vadovo reikalavimų bei Kalėjimų departamento direktoriaus rekomendacijų. Problemų dėl
pasimatymų nekyla. Laikinai, iki kovo 1 d. sustabdytos trumpalaikės išvykos išskyrus bausmę
atliekantiems Pusiaukelės namuose ar Atvirojoje kolonijoje bei į artimųjų laidotuves.
3. Lankytojų vizitai vykdomi, laikantis Kalėjimų departamento direktoriaus patvirtintose
rekomendacijų - įeinant matuojama temperatūra, dėvimos kaukės, susitikimų metu laikomasi
atstumo).
4. Pageidautina, kad vykstant mokymams fizinio kontakto būdu, mokymai būtų
organizuojami vienos įstaigos darbuotojams.
Donata Kračkienė, KD Veiklos organizavimo skyriaus viršininkė. Didžioji dalis skyriaus
darbuotojų dirba nuotoliniu būdu. Turime 1 sergantį darbuotoją. Dirbant Kalėjimų departamento
patalpose, laikomasi saugumo rekomendacijų.
Dalia Narbutienė: KD CVPS visi sveiki, dirbam nuotoliniu būdu. Inga Mauricienė. KD
Komunikacijos skyrius dirba mišriu būdu.
Edvardas Norvaišas, Panevėžio pataisos namų direktorius:
Panevėžio pataisos namuose šiuo metu neorganizuojami ir nevyksta renginiai nei
uždarose, nei atvirose erdvėse. Posėdžiai, pasitarimai ir susirinkimai įstaigoje organizuojami tik
esant būtiniausiam poreikiui ir jų metu darbuotojam dėvint nosį ir burną dengiančias veido kaukes,
laikantis saugaus atstumo. Ir toliau visiems atvykstantiems į darbą įstaigos darbuotojams matuojama
temperatūra, visi . dėvi nosį ir burną dengiančias medicinines veido kaukes, stengiamas bendrauti
tarpusavyje, išlaikant 2 metrų atstumą.
Įstaigoje vyksta kontaktiniai trumpalaikiai ir ilgalaikiai pasimatymai. Į kontaktinius
pasimatymus įleidžiami asmenys, kurie turi neigiamą PGR atsakymą, kuris atliktas ne anksčiau kaip
prieš 48 val. arba asmenys atsivežę greitąjį testą ir jį atlikę įstaigos darbuotojo akivaizdoje, kai
rezultatas būna neigimas. Pasimatymai organizuojami užtikrinant nustatytus asmenų srautų
valdymo, higienos ir kitus būtinus reikalavimus. Trumpalaikių išvykų ir atostogų suteikimas
nuteistosioms šiuo metu sustabdytas. Problemų kol kas nėra.
Į Panevėžio pataisos namus susitikti su nuteistosiomis savanoriams, nevyriausybinių
organizacijų atstovams ir kt. asmenims šiuo metu lankytis draudžiama (išskyrus advokatams).
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).
Algimantas Mockevičius. Alytaus pataisos namuose koronaviruso infekcija šiuo metu serga
4 darbuotojai ir 8 nuteistieji. Dėl COVID-19 užkardymo ir valdymo, renginiai nuteistiesiems
organizuojami naudojant apsaugos priemones, kiekvienam būriui atskirai, kad renginių metu
nuteistieji neturėtų kontakto su kitų būrių nuteistaisiais.
Nuo 2022-01-01 d. įvyko 89 trumpalaikiai pasimatymai ir 73 ilgalaikiai pasimatymai. Iš
asmenų, atvykstančių į kontaktinius pasimatymus, reikalaujama pateikti neigiamo PGR atsakymą
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(atliktą ne anksčiau kaip prieš 48 val.) arba atlikti, pareigūno akivaizdoje, greitąjį testą (problemų
kol kas nekilo). Sustabdyta nuteistųjų trumpalaikės išvykos į namus (leidžiama tik išimtinais
atvejais).
Visiems asmenims, patenkantiems į APN teritoriją, matuojama kūno temperatūra
termovizoriumi, reikalaujama laikytis saugaus atstumo, uždarose patalpose dėvėti kaukes.
Evaldas Gasparavičius. KD Saugumo valdymo skyriuje du darbuotojai serga. Darbas
vyksta pamainomis, nuotoliniu būdu ir vykstant į darbovietę. Problemų ar nusiskundimų dėl naujos
kontaktinių pasimatymų tvarkos taikymo nebuvo.
Remigijus Aniulis, Kauno TI atstovas: Kauno TI COVID-19 sergančių darbuotojų (veiklos
adresu Mickevičiaus g.11) – 5, (Technikos g. 34) – 6. Suimtųjų/nuteistųjų sergančių viso – 12,
izoliuoti po kontakto – 49, karantinuojami naujai atvykę – 32. Situacija kol kas stabili ir
kontroliuojama, tačiau atvejų skaičius proporcingai kas savaitę didėja. Darbas organizuojamas
laikantis visų saugumo reikalavimų. 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 renginių uždarose ir atvirose erdvėse metu. Iki 2022 m. kovo 1 d. susilaikoma
nuo kolektyvinių renginių įstaigoje (kontaktiniu būdu rengiamų mokymų, kursų, susirinkimų ir
pan.). Apsaugos priemonių pakanka. Darbuotojai ir suimtieji/nuteistieji medicininėmis kaukėmis
(respiratoriais) aprūpinami pagal poreikį.
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 kol
kas nėra. Laikinai iki 2022 m. kovo 1 d. sustabdytos nuteistųjų, atliekančių bausmę pataisos įstaigų
viduje, trumpalaikės išvykos į namus (leidžiamos tik išimtinais atvejais, pvz. laidotuvės).
Atvykstantiems visuomenininkams ir sielovadininkams, advokatams ir kt.
taikomi reikalavimai, nustatyti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos direktoriaus patvirtintose rekomendacijose - įeinant matuojama temperatūra, dėvimos
kaukės, susitikimų metu laikomasi atstumo).
NUTARTA:
1. Atsižvelgus į sergančiųjų COVID-19 skaičių Lietuvos Respublikoje, palikti toliau galioti
2022-01-21 protokolinį nutarimą „Laikinai iki 2022 m. kovo 1 d. sustabdyti nuteistųjų, atliekančių
bausmę pataisos įstaigų viduje, trumpalaikes išvykas į namus (leisti tik išimtinais atvejais, pvz.
laidotuvės)“.
2. Nurodyti laisvės atėmimo vietų įstaigoms, kad, nuteistiesiems, kuriems suteikta teisė
išvykti be sargybos ir be palydos (gyvenantiems už įstaigų uždaros zonos ribų), bausmę
atliekantiems atviroje kolonijoje, pusiaukelės namuose ir Panevėžio pataisos namų Vaiko ir motinos
namuose, leidžiama vykti trumpalaikių išvykų į namus (Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo
kodekso 104 str.) ir atostogų (Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 130 str.). Grįžę iš
trumpalaikės išvykos ar atostogų šie nuteistieji privalo stebėti savo sveikatos būklę, o pasireiškus
COVID-19 ligai būdingiems simptomams, nedelsiant izoliuotis ir informuoti įstaigos
administraciją, ne anksčiau kaip trečią dieną po sugrįžimo savo lėšomis atlikti PGR tyrimą arba
greitąjį antigeno testą (išskyrus persirgusius suimtuosius ir nuteistuosius, kuriems mažiau nei prieš
90 dienų liga diagnozuota, atlikus PGR tyrimą ar greitąjį antigeno testą).
3. Atsižvelgiant į pakitusį teisinį reglamentavimą, pripažinti neaktualiu 2022-01-21
protokolinį nutarimą ,,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
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būtinus atstumus, ribojant dalyvių skaičių, užtikrinant kiek įmanoma mažiau asmenų
(rekomenduotina ne daugiau 5 asmenų).“
4. Renginius leidžiama organizuoti užtikrinant rekomendacijų laikymąsi:
4.1. Jei renginys vyksta uždaroje patalpoje:
4.1.1. Privaloma viso renginio metu dėvėti ne žemesnio kaip FFP2 lygio respiratorius,
priglundančius prie veido ir visiškai dengiančius nosį ir burną.
4.1.2. Rekomenduojama išlaikyti saugius atstumus (bent 1 m.) tarp dalyvių.
4.1.3. Renginyje negali dalyvauti asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų
infekcijų požymių (pvz.: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
4.1.4. Į patalpą įeinama po vieną, nesudarant spūsčių ar didesnių srautų.
4.2. Jei renginys vyksta atvirose erdvėse :
4.2.1. Rekomenduojami respiratoriai arba medicininės kaukės
4.2.2. Rekomenduojama išlaikyti saugius atstumus tarp dalyvių
4.2.3. Renginyje negali dalyvauti asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų
infekcijų požymių (pvz.: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
4.2.4. Į renginio erdvę įeinama po vieną, nesudarant spūsčių ar didesnių srautų.
5. Organizuojant mokymo procesus vadovautis rekomendacijomis:
5.1. Privalomos medicininės kaukės arba respiratoriai.
5.2. Vykdant veiklas privaloma laikytis grupių izoliacijos principo.
5.3. Esant galimybei išlaikomas bent 1 m. atstumas.
5.4. Mokymo centrui rekomenduojama kvalifikacijos tobulinimo mokymus rengti
nuotoliniu būdu, išskyrus jei mokymuose yra praktinė dalis, kursantų mokymus rengti
vadovaujantis reikalavimais nustatytais švietimo sistemai.
5.5. Mokymo centrui (esant galimybei) fizinio kontakto būdu vykdomus mokymus
organizuoti vienos įstaigos darbuotojams.
6. Izoliacija privalo būti taikoma ir įkalintiesiems, (vadovaujantis sveikatos sistemos
teisės aktais) jų aplinkoje patvirtinus susirgimo atvejį.
7. Būtina vadovautis ir bendromis rekomendacijomis dėl priešepideminių priemonių
taikymo:
7.1. Rankų dezinfekcija.
7.2. Patalpų vėdinimas.
7.3. Patalpų ir paviršių valymas ir dezinfekcija.
7.4. Draudžiama dirbti / lankytis turint ūmių infekcijų požymių (simptomų),
darbuotojų sveikatos stebėjimas, sąlygos matuoti temperatūrą.
7.5. Medicininių kaukių ar respiratorių dėvėjimas bei kitų asmens apsaugos priemonių
naudojimas.
7.6. Darbuotojų ir įkalintųjų srautų reguliavimas.
7.7. Nuotolinis darbas (pagal darbo specifiką).
8. Jei laisvės atėmimo įstaigoje įkalintųjų asmenų sergamumas COVID- 19 5 d. iš
eilės yra didesnis nei 2 000/100 000 įkalintųjų (rodiklio apskaičiavimas derinamas su Kalėjimų
departamento Sveikatos priežiūros skyriumi), įstaigos direktorius turi teisę įvesti kontaktinių veiklų
apribojimą įstaigos viduje (renginiai, mokymai, asmenų patekimas iš išorės ir kt.) iki sergamumo
rodiklis sumažės.
PRIDEDAMA. 2 lapai.
Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorė

Gintautas Šarauskas
Vaida Mikalkevičiūtė-Matuzienė
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Pasikeitus teisiniam reguliavimui (sustabdžius GP naudojimą, panaikinus privalomąjį sveikatos
tikrinimą ir kt.), atkreiptinas dėmesys, kad pakito ir daugelis pirmiau nustatytų ribojimų, todėl
koreguotini ir mūsų pirmiau priimti nutarimai ir sprendimai bei rekomendacijos.
Atsižvelgdamos į sergamumo rodiklius tiek darbuotojų, tiek įkalintųjų asmenų tarpe, įstaigos gali
taikyti ir kitus ribojimus ar kitų priemonių taikymą, siekiant užkirsti infekcijos plitimą įstaigoje.
Dėl renginių organizavimo: renginiai gali būti organizuojami, tačiau privalu laikytis visų
priešepideminių priemonių taikymo.
Jei renginys vyksta uždaroje patalpoje:
1. Privaloma viso renginio metu dėvėti ne žemesnio kaip FFP2 lygio respiratorius, priglundančius
prie veido ir visiškai dengiančius nosį ir burną.
2. Rekomenduojama išlaikyti saugius atstumus (bent 1 m.) tarp dalyvių.
3. Renginyje negali dalyvauti asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių
(pvz.: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
4. Į patalpą įeinama po vieną, nesudarant spūsčių ar didesnių srautų.
Jei renginys vyksta atvirose erdvėse :
1. Rekomenduojami respiratoriai arba medicininės kaukės
2. Rekomenduojama išlaikyti saugius atstumus tarp dalyvių
3. Renginyje negali dalyvauti asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių
(pvz.: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
4. Į renginio erdvę įeinama po vieną, nesudarant spūsčių ar didesnių srautų.
Dėl darbuotojų darbo organizavimo;
1. Rekomenduojamas nuotolinis darbas.
2. Privalomos medicininės kaukės arba respiratoriai:
2.1. bendraujant kitais asmenimis
2.2. bendrose patalpose
2.3. darbo vietose, jei patalpoje daugiau nei vienas asmuo.
3. Privalomas darbuotojų srautų (pamainų) valdymas, siekiant kuo mažesnių kontaktų.
4. Pasitarimus/ susirinkimus rengti kiek įmanoma nuotoliniu būdu
5. Draudžiama dirbti / lankytis turint ūmių infekcijų požymių (simptomų), darbuotojų sveikatos
stebėjimas, sąlygos matuoti temperatūrą.
Dėl mokymo procesų organizavimo:
1. Privalomos medicininės kaukės arba respiratoriai.
2. Vykdant veiklas privaloma laikytis grupių izoliacijos principo.
3. Esant galimybei išlaikomas bent 1 m. atstumas.
4. Mokymo centrui rekomenduojama kvalifikacijos tobulinimo mokymus rengti nuotoliniu būdu,
išskyrus jei mokymuose yra praktinė dalis, kursantų mokymus rengti vadovaujantis reikalavimais
nustatytais švietimo sistemai.
5. Mokymo centrui (esant galimybei) fizinio kontakto būdu vykdomus mokymus organizuoti vienos
įstaigos darbuotojams.
Dėl izoliavimo/saviizoliacijos:
1. Sąlytį su sergančiaisiais turėjusiems šeimos nariams ir kitiems kartu gyvenantiems asmenims
taikoma 10 dienų izoliacija nuo asmens, kuriam patvirtinta COVID-19 liga, teigiamo PGR tyrimo ar
laboratorijoje atlikto greitojo antigeno testo atlikimo (t. y. teigiamo rezultato patvirtinimo) dienos.
2. Nuo sausio 17 d. dėl nedarbingumo pažymėjimo, kuris išduodamas tik asmenims, kuriems yra
privaloma izoliacija dėl turėto sąlyčio su COVID-19 sergančiu asmeniu arba dėl to, kad 10 dienų
laikotarpiu lankėsi užsienio šalyje, iš kurios atvykus privaloma izoliuotis, reikia kreiptis į

Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (išsami informacija apie nedarbingumo lapelio išdavimą
yra pateikta NVSPC internetinėje svetainėje - https://nvsc.lrv.lt/lt/nedarbingumo-pazymejimo-delprivalomos-izoliacijos-isdavimas).
3. Izoliacija privalo būti taikoma ir įkalintiesiems, jų aplinkoje patvirtinus susirgimo atvejį.
Dėl testavimo:
1. Atšauktas privalomas darbuotojų profilaktinis tikrinimas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2022 m. vasario 2 d. nutarimas Nr. 75); Kalėjimų departamento direktoriaus 2021 m. liepos 29 d.
įsakymas Nr. V-258 pripažintas netekusiu galios (2022 02 09 Nr. V-30). Periodinio profilaktinio
testavimo reikalavimai nuo 2022 m. vasario 5 d. nebetaikomi.
2. 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).
3. Testavimas po turėto sąlyčio su kartu gyvenančiu asmeniu ar itin didelės rizikos kontakto darbe –
gali dirbti, izoliacija netaikoma, jei testuojami.
4. Rekomendacijos dėl įkalintųjų testavimo pateikiamos atskiru Kalėjimų departamento dokumentu.
Bendrieji reikalavimai:
1. Rankų dezinfekcija.
2. Patalpų vėdinimas.
3. Patalpų ir paviršių valymas ir dezinfekcija.
4. Draudžiama dirbti / lankytis turint ūmių infekcijų požymių (simptomų), darbuotojų sveikatos
stebėjimas, sąlygos matuoti temperatūrą.
5. Medicininių kaukių ar respiratorių dėvėjimas.
6. Darbuotojų ir įkalintųjų srautų reguliavimas.
7. Nuotolinis darbas (pagal darbo specifiką).
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