KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2022-05- Nr. LVVilnius
Posėdis įvyko 2022-05-03, 09.00 val. el. ryšio priemonėmis.
Posėdžio pirmininkas Kalėjimų departamento Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro
koordinatorius Gintautas Šarauskas.
Posėdžio sekretorė Kalėjimų departamento Saugumo valdymo skyriaus vyriausioji
specialistė Vaida Mikalkevičiūtė-Matuzienė.
Dalyvavo: Kalėjimų departamento specialistai: Birutė Semėnaitė, Loreta Vasiljevienė,
Dalia Narbutienė, Irena Verbovičienė, Jevgenij Chleborodov, Richard Taras Marus, Renata
Katinaitė, Inga Mauricienė, Irmina Frolova-Milašienė ir pavaldžių įstaigų atstovai: Edvardas
Norvaišas, Gintarė Burokienė, Saulius Rajunčius, Rasa Vanagienė, Remigijus Aniulis, Algimantas
Mockevičius, Remigijus Aniulis, Inga Keršulytė.
DARBOTVARKĖ IR APSVARSTYTI KLAUSIMAI:
1. KD SPS apžvalginė informacija apie bausmių vykdymo sistemos darbuotojų ir
įkalintų asmenų sergamumą COVID-19, pastebėjimai, 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. Kylančios problemos ir
siūlymai dėl motyvacijos skiepytis didinimo.
4. Situacija dėl personalo sergamumo, testavimo, skiepijimosi, nuotolinio darbo
grafikų, darbuotojų srautų valdymo, testų rezultatų. Nuotolinio darbo organizavimo problematika ir
siūlymai.
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 pataisos
įstaigose ir tardymo izoliatoriuose, trumpalaikių išvykų suteikimo galimybės. 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.
Remigijus Aniulis, Kauno TI atstovas, informavo, kad įstaigoje veiklos adr.
Mickevičiaus g. 11 ir Technikos g. 34, Covid-19 virusine liga sergančių darbuotojų ir suimtųjų
(nuteistųjų) neregistruojama (nėra) jau apie mėnesį laiko. Kol kas vis dar karantino sąlygomis
laikome naujai į įstaigą atvykusius suimtuosius (nuteistuosius) iki 5 parų laikotarpiu. Klausimas dėl
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tolimesnių sprendimų (rekomendacijų) dėl ilgalaikių (kontaktinių) pasimatymų (ar toliau testuojasi
atvykę) ir karantinavimo naujai į įstaigas atvykusiųjų suimtųjų (nuteistųjų).
Saulius Rajunčius, Šiaulių TI atstovas pranešė, kad šiai dienai darbuotojų, sergančių
COVID-19, nėra. Pasveikusių darbuotojų iš viso - 129. Suimtųjų (nuteistųjų) sergančių - 0,
pasveikusių - 165. Situacija įstaigoje stabili. Naujai atvykę ir Šiaulių TI esantys suimtieji
(nuteistieji), kurie jaučia COVID-19 simptomus, tikrinami, pagal LAVL padalinio Šiaulių
TI galimybes. Periodiškai yra vykdomos suimtųjų ir nuteistųjų apklausos dėl skiepijimosi. Greitieji
SARS-COV-2 antigeno testai darbuotojams išduodami, vadovaujantis „Greitųjų SARS-COV-2
antigeno testų išdavimo, naudojimo ir vertinimo savikontrolės tikslais tvarkos aprašu“. Greituosius
SARS-COV-2 antigeno testus įstaigos darbuotojams administracijos darbo metu išduoda Veiklos
organizavimo skyrius, administracijos nedarbo metu – Saugumo valdymo skyriaus vyriausiasis
specialistas (budinčiai pamainai). Apsaugos priemonių dėl COVID-19 turime pakankamai. Šiuo
metu pirkimai nevykdomi. Tiek darbuotojai, tiek suimtieji ir nuteistieji medicininėmis kaukėmis ar
respiratoriais aprūpinami pagal poreikį, tačiau realiai įstaigoje jų niekas jau nebenaudoja. Problemų
dėl suimtųjų (nuteistųjų) trumpalaikių ir ilgalaikių pasimatymų nekyla. Nuteistųjų trumpalaikės
išvykos suteikiamos įprasta, prieš COVID-19 galiojusia tvarka. Atvykstantiems visuomenininkams
ir sielovadininkams, taip pat vestuvių (santuokos registravimas) procedūrai taikomi
bendri reikalavimai.
Algimantas Mockevičius. Alytaus pataisos namų atstovas, pranešė, kad šiuo metu
koronaviruso infekcija sergančių darbuotojų ir nuteistųjų įstaigoje nėra. Nuo pandemijos pradžios,
koronaviruso infekcija persirgo 120 darbuotojų ir 106 nuteistieji. Pirmąja ir/arba antrąja vakcina,
dėl COVID-19, pasiskiepiję 199, trečiąja 51 Alytaus pataisos namų darbuotojas. Pirmąja ir/arba
antrąja vakcina paskiepyti 401, trečiąja 87 nuteistieji. Nuteistieji nėra testuojami, nes PSPC neturi
testų. Kaukių dėvėjimas nėra privalomas, tik rekomenduojamas. Neaišku, ar PSPC privaloma dėvėti
kaukes? Rankų ir paviršių dezinfekavimo priemonės prieinamos visiems darbuotojams ir įstaigos
svečiams. AAP užtenka, šiuo metu pirkimų neplanuojame. Visiems asmenims, patenkantiems į
APN teritoriją, matuojama temperatūra. Pagal įstaigos direktoriaus patvirtintą tvarką, darbuotojams
sudaryta galimybė dirbti nuotoliniu būdu. Asmenims atvykusiems į kontaktinius ir ilgalaikius
pasimatymus, atliekami greitieji SARS-COV-2 antigeno testai pareigūno akivaizdoje.
Inga Keršulytė. Vilniaus PN atstovė:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022-04-20 nutarimu Nr. 378 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pripažinimo netekusiu galios“ šalyje panaikinus valstybės
lygio ekstremaliąją situaciją dėl Covid-19 plitimo grėsmės, Covid-19 prevencija įstaigoje vykdoma
vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 2022-05-01 rekomendacijomis, skirtomis valstybės
ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms, organizacijoms ir įmonėms, kitoms įstaigoms, taip pat
Bausmių vykdymo sistemos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sprendimais.
2. Nuteistųjų (suimtųjų) testavimas vyksta vadovaujantis paskutiniais galiojančiais
BVS Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro 2022-02-28 protokolo Nr. LV-1133 protokoliniais
sprendimais (esant įtarimams dėl Covid-19 ligos (t. y. pasireiškus simptomams), po artimo sąlyčio
su sergančiu Covid-19 liga, naujai (iš laisvės) atvykusiems asmenims ir konvojuojant į asmens
sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą, jei taip yra nustačiusi
toji įstaiga). Paskiepyti (bent viena vakcinos doze) iš viso 309 asmenys (vakcinacija sudaro 63 proc.
visų įstaigoje šiai dienai laikomų asmenų skaičiaus), sergančių Covid-19 liga šiuo metu nėra.
3. Šiuo metu įstaigoje iš 336 faktiškai dirbančių darbuotojų paskiepyti dviem Covid19 vakcinos dozėmis 282 darbuotojai, iš jų 201 – 3-ia sustiprinančia doze; paskiepyti tik 1-a
vakcinos doze nėra. Sergančių Covid-19 liga darbuotojų šiuo metu nėra. Darbuotojai dirba įprastu
darbo laiko grafiku, nuotolinis darbas pagal poreikį organizuojamas darbuotojui Covid-19 ligos
atveju jei dėl to darbuotojui nebuvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas.
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4. Darbuotojai asmens apsaugos nuo Covid-19 ligos pasirūpina asmeniškai pagal savo
poreikius. Nuteistiesiems, suimtiesiems medicininės kaukės išduodamos pagal poreikį. Šiuo metu
pirkimai dėl apsaugos priemonių nuo Covid-19 įsigijimo nevykdomi.
5. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai nuteistųjų / suimtųjų pasimatymai ir trumpalaikės
išvykos organizuojami vadovaujantis BVS Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro 2022-04-11
protokolo Nr. LV-1990 protokoliniais sprendimais, t. y. Asmenys, atvykstantys į kontaktinius
pasimatymus turi turėti neigiamą PGR atsakymą (gautą prieš mažiau nei 48 val.) arba atsivežti ir
pareigūno akivaizdoje atlikti greitąjį antigeno testą (išimtis taikoma persirgusiems Covid-19 liga
prieš mažiau nei 90 d. ir vaikams iki 7 metų); rekomenduojama lankytojams dėvėti veido apsaugos
priemones. Nuteistasis, grįždamas iš trumpalaikės išvykos, atsiveža ir pareigūno akivaizdoje
pasidaro greitąjį antigeno testą. Kadangi nėra reikalavimo izoliuotis dėl Covid-19 ligos ir dėl turėto
kontakto su Covid-19 liga sergančiu asmeniu, siūlytume netaikyti į pasimatymus atvykstantiems
asmenims reikalavimo turėti PGR atsakymą arba atlikti greitąjį antigeno testą ir rekomenduoti
laikytis bendrųjų Covid-19 ligos prevencijos priemonių. Taip pat siūlytume netaikyti izoliacijos
naujai į įstaigą atvykusiems nuteistiesiems, suimtiesiems, rekomenduoti jiems stebėti savo sveikatos
būklę, o pasireiškus Covid-19 ligai būdingiems simptomams, informuoti įstaigos administraciją
(pareigūnus).
6. Advokatų, savanorių, nevyriausybinių organizacijų, įvairių institucijų atstovų ir kt.
susitikimai su nuteistaisiais/suimtaisiais organizuojami vadovaujantis bendromis Sveikatos
apsaugos ministerijos rekomendacijomis dėl Covid-19 ligos prevencinių priemonių.
Richard Marus, KD Turto valdymo skyriaus atstovas pranešė, kad šiuo metu KD
rezerve yra:
Dezinfekcinio skysčio – 20 vnt talpų po 4 L (kiekis papildomas pagal sutartį)
Vienkartinių pirštinių – 2600 porų;
Respiratorių – 28200 vnt;
Greitųjų covid-19 testų – 5174 vnt.
Greitiesiems covid-19 testams yra parengta bendra išdavimo ir naudojimo tvarka:
2022-02-14, V-35, „Dėl greitųjų sars-cov-2 antigeno testų išdavimo, naudojimo ir vertinimo
savikontrolės tikslais tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Edvardas Norvaišas pateikė informaciją apie Panevėžio pataisos namus:
1. Panevėžio pataisos namuose šiuo metu sergančių COVID-19 liga įstaigos
darbuotojų bei nuteistųjų nėra.
2. Darbuotojams rekomenduojama laikytis bendrųjų COVID-19 ligos prevencijos
priemonių, atvykstantiems į darbą įstaigos darbuotojams matuojama temperatūra.
3. 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.
4. Panevėžio pataisos namuose vadovybės ir administracinių padalinių darbuotojų
(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
darbo grafikus.
5. Šiuo metu poreikio apsaugos priemonių pirkimui nėra, atsiradus poreikiui bus
perkamos reikiamos apsaugos priemonės.
6. Įstaigoje vyksta kontaktiniai trumpalaikiai ir ilgalaikiai pasimatymai. Pasimatymai
organizuojami užtikrinant bendrųjų COVID-19 ligos prevencijos priemonių laikymąsi.
Įstaigoje laikomiems nuteistiesiems yra leidžiama išvykti į trumpalaikes išvykas.

4
7. Panevėžio pataisos namuose susitikti su nuteistosiomis savanoriams,
nevyriausybinių organizacijų atstovams ir kt. asmenims leidžiama. Rekomenduojama visiems
atvykstantiems lankytojams laikytis bendrųjų COVID-19 ligos prevencijos priemonių.
Birutė Semėnaitė, KD SPS atstovė: dalinuosi praeitos savaitės apibendrintais Covid19 statistiniais duomenimis - sergamumo Covid 19 BVS situacija 2022 04 29:
Per laikotarpį nuo 2022 04 23 iki 2022 04 29 buvo diagnozuotas 1 (praeitą savaitę – 6)
naujas atvejis (testuoti 66) įkalintųjų asmenų tarpe. 2022 04 29 sergančių įkalintų asmenų nebuvo
(prieš savaitę – 4).
Laisvės atėmimo įstaigų darbuotojų tarpe registruotas 1 (praeitą savaitę - 4) naujas
susirgimo atvejis (iš viso bausmių vykdymo sistemoje – 2 nauji atvejai). 2022 04 29 iš viso
bausmių vykdymo sistemoje sirgo 2 (prieš savaitę – taip pat 2) darbuotojai. Sergančiųjų
pasiskirstymas pagal įstaigas: po 1 LAVL ir LPT.
Įstaigų kolegoms, atsakingiems už duomenų teikimą, primenu, kad duomenis ir
toliau reikia teikti KETVIRTADIENIAIS iki darbo dienos pabaigos (duomenys renkami, todėl, kad
daugelyje kitų šalių sergamumo rodikliai dar dideli ir Pasaulio sveikatos organizacija ir toliau
duomenis renka bei analizuoja – pagal iš įstaigų atsiųstus duomenis informacija teikiama ir apie
situaciją Lietuvos įkalinimo įstaigose). Tuo atveju, jei per savaitę nepasikeičia nė vienas ataskaitos
lentelėje nurodytas rodiklis, lentelės galima nesiųsti, tik parašyti el. laišką man ir mano kolegai
Arvydui Stanislovaičiui, kad jokių pokyčių per savaitę nebuvo.
Aktuali informacija DĖL TESTAVIMO: kaip žinia, nuo gegužės 1 d. šalyje atšaukus
ekstremaliąją situaciją dėl COVID-19 ligos, pakeista COVID-19 ligos valdymo strategija šalyje.
Testavimas dėl COVID-19 ir vakcinacija nuo šiol bus vykdomi šalies gydymo įstaigose, nebelieka
mobiliųjų punktų, tyrimai bus atliekami tik simptomus jaučiantiems asmenims šeimos gydytojo
sprendimu, o dėl tyrimų poreikio prieš hospitalizuojant spręs gydymo įstaigų vadovai. Šeimos
gydytojo sprendimu COVID-19 ligai nustatyti bus naudojami greitieji antigeno testai. Patys
pacientai registruotis tyrimui negalės, registraciją vykdys gydymo įstaigos. Šios nuostatos ypač
aktualios darbuotojams.
Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus pakeitimus dėl testavimo, tikslinga keisti ir
įkalintųjų asmenų testavimą. Daugumos sveikatos priežiūros specialistų nuomone (vakar – gegužės
2 d.) turėjome sveikatos priežiūros specialistų diskusiją elektroninėmis ryšio priemonėmis šiuo
klausimu), įkalintuosius asmenis - tiek naujai atvykusius, tiek jau esančius įkalinimo įstaigose –
testuoti taip pat tik tuo atveju, jei yra ligos įtarimas, t. y. pacientas jaučia peršalimo ligos
simptomus. Testuojama sveikatos priežiūros specialistų sprendimu. Kitu atveju (atliekant
profilaktiškai) – tyrimas yra MOKAMAS. Testuojant gali būti atliekamas PGR (pagal dabar
galiojančią tvarką – pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje atliekamas PGR testas taip pat bus
mokamas) arba greitasis tyrimai.
Testavimas prieš ekstradiciją – atkreiptinas dėmesys, kad Europolo ir Interpolo
nacionalinio skyriaus specialistai savo raštuose dažniausiai šabloniškai įrašo, kad įkalintąjį ruošiant
ekstradicijai būtina atlikti tyrimą dėl Covid-19. Gavus tokį raštą, būtina pasitikrinti tos šalies, į
kurią bus siunčiamas įkalintasis, ambasados arba Užsienio reikalų ministerijos internetiniuose
puslapiuose pateiktą informaciją apie reikalavimus vykstant į aktualią šalį. Taip pat atkreipkite
dėmesį, ar visais atvejais reikalaujama PGR testo ar tinka ir greitieji. Primenu, kad PGR šiuo atveju
yra mokamas tyrimas.
Kitos aktualijos:
Dėl izoliavimo: asmenims, kuriems patvirtina COVID-19 liga – privaloma izoliacija
netaikoma. Žmogus bus laikomas pasveikusiu gydytojo sprendimu jei per 24 val. nebekarščiuos ir
susilpnės kiti simptomai. Simptomus jaučiantiems žmonėms nerekomenduojama vykti į darbą,
ugdymo įstaigą, kitas viešas žmonių susibūrimo vietas. Izoliuotis, kaip ir dabar, neturės nei
keliautojai, nei sąlytį turėję asmenys. Rekomendacija darbuotojams – pasireiškus bent kokiems
peršalimo ligos simptomams – į darbą nevykti, o kreiptis į savo šeimos gydytoją. Naujai atvykusių
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įkalintųjų izoliacija – papildoma (daugiau nei numatyta BVS teisės aktuose) netaikoma, išskyrus
tuos atvejus, kai atvykstančiajam yra aiškūs peršalimo ligos simptomai ir atliekamas testas dėl
COVID-19, rekomenduojama laikyti atskirai iki bus gautas tyrimo atsakymas, o patvirtinus
diagnozę – iki gydytojas priims sprendimą, kad asmuo epidemiologiškai nepavojingas.
AAP dėvėjimas: aktuali Sveikatos apsaugos ministerijos informacija: ,,Pacientų ir
darbuotojų nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėjimo, srautų atskyrimo tvarką turės
nustatyti kiekvienos gydymo įstaigos vadovas atskirai. Tačiau stacionarinėse gydymo įstaigose
pacientus lankyti bus galima tik dėvint nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, kurių galės
nedėvėti negalią turintys asmenys, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų
dėvėjimas galėtų pakenkti sveikatos būklei. Gydymo įstaigoms taip pat paliekama teisė taikyti
griežtesnius infekcijų kontrolės reikalavimus, todėl prieš vykstant į gydymo įstaigą reikėtų
pasidomėti ten galiojančia tvarka“. Pateikta informacija yra aktuali konvojuojant įkalintuosius
konsultacijoms ar gydymui į viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas – prieš konvojuojant
pasitikrinti informaciją kokie reikalavimai taikomi toje įstaigoje, į kurią konvojuojama.
Įkalinimo įstaigose AAP dėvėjimas paliekamas privalomas asmenims, kuriems
pasireiškia kad ir nežymūs peršalimo ligų simptomai. Be to, kiekvienas žmogus skatinamas elgtis
sąmoningai ir atsakingai, kad nesusirgtų pats ir neužkrėstų kitų. Rekomenduojama kaukes dėvėti
viešose uždarose vietose, kurios yra prastai vėdinamos, kur yra didelis žmonių skaičius ir
neįmanoma išlaikyti saugaus atstumo nuo kitų žmonių.
Atsižvelgiant į tai, kad susirgimai COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) vis dar
registruojami ir SARS-CoV-2 virusas cirkuliuoja visuomenėje, siekiant riboti SARS-CoV-2 viruso
plitimą ir mažinti užsikrėtimo riziką, Sveikatos apsaugos ministerija rekomenduoja:
1. Dar nepasiskiepijusiems asmenis – pasiskiepyti nuo COVID-19 ligos. Vakcinos
ženkliai sumažina sunkios ligos ir mirties riziką, taip pat sumažina užsikrėtimo riziką. Skiepytis
rekomenduojama asmenims nuo 5 m. Jau pasiskiepijusiems pagal pilną schemą vyresniems nei 18
m. asmenims rekomenduojama skiepytis sustiprinančiąja doze.
Atsižvelgiant į šią SAM rekomendaciją, yra tikslinga vykdyti švietėjišką aiškinamąją
veiklą ir skatinti tiek įkalintuosius, tiek darbuotojus skiepytis.
2. Kitos aktualios SAM rekomendacijos:
Asmenims, turintiems ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymių (kosulys,
karščiavimas, galvos skausmas, pykinimas, dusulys ir pan.): jei yra galimybė, kol yra simptomai
būti atskiroje patalpoje nuo kitų šeimos narių; tais atvejais, kai būtina bendrauti kitais asmenimis,
dėvėti respiratorių arba medicininę kaukę, laikytis atstumo; kuo dažniau vėdinti gyvenamąją patalpą
(-as) 10 min. plačiai atvėrus langą; kosėjant ar čiaudint užsidengti burną ir nosį vienkartine
servetėle arba tai daryti į sulenktą alkūnę; kuo dažniau plauti rankas su muilu jas muiluojant ne
trumpiau nei 20 sek; dažnai liečiamus paviršius gyvenamojoje vietoje, pvz., durų rankenas, stalų
paviršius, čiaupo rankenėles, pultelius, šaldytuvo rankenas ir kt. kasdien valyti įprastu muilu ar
įprastiniais paviršiams skirtais valikliais; panaudotas higienos priemones (kaukes, servetėles)
išmesti į šiukšlių dėžę su dangčiu ir šalinti kaip nerūšiuotas buitines atliekas.
Atsižvelgiant į tai, kad užsikrėtimo rizika yra didžiausia perpildytose uždarose
erdvėse, uždarose viešose erdvėse pagal galimybę laikytis saugaus (ne mažesnio nei 2 metrų)
atstumo nuo aplinkinių; kruopščiai plauti rankas su muilu po apsilankymo uždarose viešose vietose,
prekybos vietose, po važiavimo viešuoju transportu ir pan. Jei nusiplauti rankų galimybės nėra,
naudoti rankų antiseptikus; neliesti neplautomis rankomis akių, nosies, burnos; kosėti, čiaudėti į
servetėlę arba sulenktą alkūnę; vengti fizinio kontakto (apkabinimo, rankų paspaudimų ir pan.) su
asmenimis, kurie turi didesnę riziką sirgti COVID-19 liga sunkiai, ypač jeigu jie nėra vakcinuoti;
kuo dažniau, vėdinti gyvenamąsias patalpas, pvz., plačiai 10 min. atverti langus arba keletą minučių
padaryti patalpose skersvėjį, ypač rekomenduojama išvėdinti patalpas po didesnių susibūrimų, pvz.,
jei turėjote svečių.
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Pasimatymų, išvykų į namus, renginių organizavimas, kitų lankytojų atvykimas:
Tikslinga renginius organizuoti įprastine tvarka, atsižvelgiant į bendrinius priešepideminius
reikalavimus. Asmenys, jaučiantys peršalimo ligų simptomus, bendruose renginiuose (ypač
uždarose erdvėse) neturėtų dalyvauti. Trumpalaikės išvykos į namus organizuojamos įprastine
tvarką. Rekomenduojami ribojimai į pasimatymus atvykstantiems asmenims ar kitiems į įstaigą
atvykstantiems lankytojams – neįleidžiami lankytojai, jei jiems pasireiškia akivaizdūs peršalimo
ligų simptomai – kosulys, čiaudulys, karščiavimas, dusulys ir kt.
Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022-04-20 nutarimu
Nr. 378 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pripažinimo netekusiu galios“ šalyje
panaikinus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl Covid-19 plitimo grėsmės, Covid-19
prevencija įstaigoje vykdoma vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 2022-05-01
rekomendacijomis, skirtomis valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms, organizacijoms ir
įmonėms, kitoms įstaigoms, taip pat Bausmių vykdymo sistemos ekstremaliųjų situacijų operacijų
centro sprendimais. (SAM rekomendacijos pridedamos)
NUTARTA:
1. Pavesti Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų vadovams užtikrinti, kad ir toliau
Kalėjimų departamento Sveikatos priežiūros skyriui būtų teikiama informacija apie sergamumą
COVID-19. Duomenys ir toliau teiktini ketvirtadieniais iki darbo dienos pabaigos. Tuo atveju, jei
per savaitę nepasikeičia nė vienas lentelėje nurodytas rodiklis, lentelės galima nesiųsti, bet tada
būtina el. paštu birute.semenaite@kaldep.lt ir Arvydas.stanislovaitis@kaldep.lt informuoti, kad
jokių pokyčių per savaitę nebuvo.
2. Įkalintuosius asmenis (tiek naujai atvykusius, tiek jau esančius įkalinimo įstaigose)
testuoti dėl COVID-19 tik tuo atveju, jei yra COVID-19 ligos įtarimas, t. y. pacientas jaučia
peršalimo ligos simptomus. Testuojama sveikatos priežiūros specialistų sprendimu. Kitu atveju
(atliekant profilaktiškai) – tyrimas yra mokamas. Testuojant gali būti atliekamas PGR (mokamas)
arba greitasis tyrimas.
3. Informuoti laisvės atėmimo vietų įstaigų vadovus, kad rengiant įkalintuosius
ekstradicijai, būtina pasitikrinti tos šalies, į kurią bus siunčiamas įkalintasis, ambasados arba LR
Užsienio reikalų ministerijos internetiniuose puslapiuose pateiktą informaciją apie reikalavimus
atvykstant į aktualią šalį. Atkreiptinas dėmesys, ar visais atvejais reikalaujama PGR testo ar tinka ir
greitieji testai. PGR atlikimas dėl ekstradicijos yra mokamas tyrimas.
4. Pranešti Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų vadovams, kad
asmenims, kuriems patvirtina COVID-19 liga (ir turėjusiems sąlytį su sergančiaisiais), privaloma
izoliacija netaikoma, dėl jos sprendžia gydantis gydytojas. Jokia naujai atvykusių įkalintųjų
papildoma (daugiau nei numatyta teisės aktuose) izoliacija netaikoma, išskyrus atvejus, kai
atvykusiajam yra aiškūs peršalimo ligos simptomai ir atliekamas testas dėl COVID-19. Tokį asmenį
rekomenduotina laikyti atskirai iki bus gautas tyrimo atsakymas, o patvirtinus diagnozę – iki
gydytojas priims sprendimą, kad asmuo epidemiologiškai nepavojingas.
5. Atkreipti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų dėmesį, kad COVID-19
simptomus jaučiantiems žmonėms nerekomenduojama vykti į darbą, ugdymo įstaigą, kitas viešas
žmonių susibūrimo vietas. Rekomenduotina darbuotojams, pasireiškus bet kokiems peršalimo ligos
simptomams, į darbą nevykti, o kreiptis į savo šeimos gydytoją. Asmenims, turintiems ūmios
viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymių (kosulys, karščiavimas, galvos skausmas, pykinimas,
dusulys ir pan.): jei yra galimybė, kol yra simptomai būti atskiroje patalpoje nuo kitų šeimos narių,
kai būtina bendrauti kitais asmenimis, dėvėti respiratorių arba medicininę kaukę, laikytis atstumo,
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kuo dažniau vėdinti gyvenamąją patalpą (-as) 10 min. plačiai atvėrus langą, kosėjant ar čiaudint
užsidengti burną ir nosį vienkartine servetėle arba tai daryti į sulenktą alkūnę, kuo dažniau plauti
rankas su muilu jas muiluojant ne trumpiau nei 20 sek., dažnai liečiamus paviršius gyvenamojoje
vietoje, pvz., durų rankenas, stalų paviršius, čiaupo rankenėles, pultelius, šaldytuvo rankenas ir kt.
kasdien valyti įprastu muilu ar įprastiniais paviršiams skirtais valikliais, panaudotas higienos
priemones (kaukes, servetėles) išmesti į šiukšlių dėžę su dangčiu ir šalinti kaip nerūšiuotas buitines
atliekas. Analogiškos rekomendacijos taikytinos ir įstaigoje susirgus įkalintajam.
6. Nurodyti, kad įkalinimo įstaigose AAP dėvėjimas paliekamas privalomas
asmenims, kuriems pasireiškia peršalimo ligų simptomai (kad ir nežymūs). Be to, kiekvienas
žmogus skatinamas elgtis sąmoningai ir atsakingai, kad nesusirgtų pats ir neužkrėstų kitų.
Rekomenduojama kaukes dėvėti viešose uždarose vietose, kurios yra prastai vėdinamos, kur yra
didelis žmonių skaičius ir neįmanoma išlaikyti saugaus atstumo nuo kitų žmonių.
7. Atkreipti dėmesį, kad gydymo įstaigoms palikta teisė taikyti griežtesnius infekcijų
kontrolės reikalavimus, todėl prieš vykstant į gydymo įstaigą ar konvojuojant į ją kalinamuosius,
reikėtų pasidomėti ten galiojančia tvarka.
8. Pavesti Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų vadovams toliau vykdyti
švietėjišką aiškinamąją veiklą skatinant darbuotojus ir kalinamuosius pasiskiepyti nuo COVID-19,
nes vakcinos ženkliai sumažina sunkios ligos ir mirties riziką, taip pat sumažina užsikrėtimo riziką.
Skiepytis rekomenduojama asmenims nuo 5 m. Jau pasiskiepijusiems pagal pilną schemą
vyresniems nei 18 m. asmenims rekomenduojama skiepytis sustiprinančiąja doze.
9. Organizuojant pasimatymus su kalinamaisiais, kontroliuoti, kad į pasimatymus
nebūtų įleidžiami lankytojai, jei jiems pasireiškia akivaizdūs peršalimo ligų simptomai – kosulys,
čiaudulys, karščiavimas, dusulys ir kt.
10. Nurodyti, kad nuteistųjų trumpalaikės išvykos į namus organizuojamos įprastine
teisės aktų nustatyta tvarka.
11. Renginiai Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose organizuojami
įprastine tvarka, atsižvelgiant į bendrus priešepideminius reikalavimus. Asmenys, jaučiantys
peršalimo ligų simptomus, bendruose renginiuose neturėtų dalyvauti.
PRIDEDAMA. SAM rekomendacijos, 2 lapai.

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorė

Gintautas Šarauskas

Vaida Mikalkevičiūtė-Matuzienė

VALSTYBĖS
IR
SAVIVALDYBIŲ
INSTITUCIJOMS,
ĮSTAIGOMS,
ORGANIZACIJOMS IR ĮMONĖMS, KITOMS ĮSTAIGOMS DĖL COVID-19 LIGOS
(KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ
2022-05-01
Atsižvelgiant į tai, kad susirgimai COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) vis dar registruojami ir
SARS-CoV-2 virusas cirkuliuoja visuomenėje, siekiant riboti SARS-CoV-2 viruso plitimą ir2020-03mažinti
užsikrėtimo riziką, Sveikatos apsaugos ministerija rekomenduoja:
1. Dar nepasiskiepijusiems asmenis - pasiskiepyti nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos).
Vakcinos ženkliai sumažina sunkios ligos ir mirties riziką, taip pat sumažina užsikrėtimo riziką. Jau
pasiskiepijusiems pagal pilną schemą vyresniems nei 18 m. asmenims rekomenduojama skiepytis
sustiprinančiąja doze.
2. Stebėti darbuotojų sveikatą, susirgus neiti į darbą
• Darbuotojams, susirgusiems ūmia viršutinių kvėpavimo takų infekcija ir turintiems infekcijos
požymių (kosulys, karščiavimas, galvos skausmas, pykinimas, dusulys ir pan.), likti namuose, neiti į
darbą, kreiptis konsultacijos į savo šeimos gydytoją.
• Darbuotojams, kuriems pasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymiai
(karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) darbe, rekomenduoti vykti namo, kreiptis
konsultacijos į šeimos gydytoją.
• Darbuotojams, turėjusiems kontaktą su kartu gyvenančiu asmeniu (kontaktas namų ūkyje),
kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), rekomenduojama:
- stebėti savo sveikatos būklę. Pasireiškus COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) būdingiems
simptomams (peršalimo simptomams, kosuliui, karščiavimui, galvos skausmui, pykinimui, dusuliui ir
pan.), likti namuose ir konsultuotis su šeimos gydytoju;
- kadangi dažniausiai simptomai pasireiškia per 5 dienas nuo paskutinės kontakto su
sergančiuoju dienos, šiuo laikotarpiu vengti kontaktų su didelę riziką sirgti sunkiai COVID-19 liga
turinčiais asmenimis.
3. Laikytis bendrųjų COVID-19 ligos prevencijos priemonių
• Įstaigų darbuotojams, aptarnaujantiems įstaigos lankytojus, darbuotojams gyvai
organizuojamų posėdžių, pasitarimų ar susirinkimų metu, jei susirenka nuolat nebendraujantys
asmenys, dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia
nosį ir burną (toliau – kaukės). Asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų
dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei, rekomenduojama dėvėti veido skydelį.
• Esant galimybei, aptarnaujant lankytojus išlaikyti saugų, ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą.
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• Įstaigos darbuotojams ir lankytojams sudaryti galimybę rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai – prie
įėjimo į įstaigą ir sanitarinį mazgą gerai matomoje vietoje pakabinti darbuotojų ir lankytojų rankų
dezinfekcijai skirtą priemonę, rankų plovimo ir (ar) dezinfekcijos vaizdines rekomendacijas.
• Pagal galimybes vėdinti įstaigos erdves atsižvelgiant į technines pastato galimybes ne rečiau
kaip 1 kartą per valandą; ypač rekomenduojama išvėdinti patalpas po įstaigos darbuotojų pasitarimų,
susirinkimų ir pan.
• Dažnai liečiamus paviršius (durų rankenas, elektros jungiklius, kėdžių atramas ir kt.) valyti ir
dezinfekuoti pagal poreikį ir paviršiaus lietumo intensyvumą, rekomenduojama bent 1 kartą per dieną.
• 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) (https://bit.ly/3hGFqV4).
• Prie įėjimo į įstaigą pateikti informaciją apie rekomendaciją:
- laikytis asmens higienos (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.);
- vyresniems nei 6 metų lankytojams uždarose erdvėse dėvėti kaukes. Neįgalumą turintiems
asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens
sveikatos būklei, rekomenduojama dėvėti veido skydelį.
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