VILNIAUS PATAISOS NAMŲ
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PREVENCIJOS
ORGANIZUOJANT VILNIAUS PATAISOS NAMŲ VEIKLĄ
2022 m. gegužės

d. Nr.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr.
378 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės
lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pripažinimo netekusiu galios“ ir Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2022 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-822 „Dėl Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 278 „Dėl pavojingų ir ypač
pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač
pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi
būti hospitalizuojami, izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“
ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2022-05-01
rekomendacijas dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencinių priemonių valstybės ir
savivaldybių institucijoms, įstaigoms organizacijoms ir įmonėms, kitoms įstaigoms :
1. N u s t a t a u, kad organizuojant darbą Vilniaus PN:
1.1. rekomenduojama laikytis bendrųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, vėdinti darbo patalpas ne
rečiau kaip 1 kartą per valandą, dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius (asmenims, kurie
dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti sveikatos būklei,
rekomenduojama dėvėti veido skydelį), esant galimybei, aptarnaujant lankytojus rekomenduojama
išlaikyti saugų 2 metrų atstumą;
1.2. darbuotojai asmens apsaugos priemonėmis pasirūpina asmeniškai pagal savo poreikius;
1.3. Vilniaus PN patalpose nuolat sudaromos sąlygos pasinaudoti rankų higienos
priemonėmis – skystu muilu, karštu, šaltu vandeniu;
1.4. darbuotojams, susirgusiems ūmia viršutinių kvėpavimo takų infekcija ir turintiems
infekcijos požymių (kosulys, karščiavimas, galvos skausmas ir pan.) rekomenduojama neiti į darbą,
kreiptis konsultacijos į savo šeimos gydytoją;
1.5. nuotolinis darbas Vilniaus PN gali būti organizuojamas tais atvejais, kai darbuotojui
patvirtintas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejis, jei dėl šios ligos darbuotojui nėra
išduotas nedarbingumo pažymėjimas. Darbuotojo nuotolinio darbo galimybes derina ir organizuoja
tiesioginis vadovas;
1.6. nuteistųjų ir suimtųjų laikymas ir apsauga Vilniaus PN, siekiant valdyti COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmes, organizuojama vadovaujantis Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos sprendimais ir Vilniaus PN direktoriaus įsakymais;
1.7. prie įėjimo į įstaigą skelbiama informacija apie rekomendaciją vyresniems nei 6 metų
lankytojams dėvėti veido kaukes;
1.8. epidemiologiniai duomenys apie darbuotojų ir Vilniaus PN laikomų asmenų sergamumą
COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) teikiami Veiklos organizavimo skyriaus patarėjui
(dokumentų valdymo klausimais). Šių duomenų pateikimą organizuoja struktūrinių padalinių vedėjai
ir viršininkai.
2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Vilniaus pataisos namų (toliau – Vilniaus PN) direktoriaus 2020 m. kovo 19 d. įsakymą
Nr. 3-79 „Dėl nuteistiesiems leidžiamų higienos priemonių ir maisto papildų / vitaminų įsigijimo“;
2.2. Vilniaus PN direktoriaus 2022 m. vasario 1 d. įsakymą Nr. 3-30 „Dėl Gyvybiškai
svarbias valstybės funkcijas vykdančių Vilniaus pataisos namų pareigybių, kurias užimantys
darbuotojai galėtų dirbti fiziniu būdu sergantys besimptome COVID-19 ligos forma valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos plitimo grėsmės metu, sąrašo patvirtinimo“
2.3. Vilniaus PN direktoriaus 2022 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. 3-146 „Dėl priemonių,
kuriomis įgyvendinama ir užtikrinama sklandi Vilniaus pataisos namų veikla valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos metu, sąrašo patvirtinimo“.
3. P a v e d u:
3.1. Veiklos organizavimo skyriui dokumentų valdymo sistemos priemonėmis su įsakymu
supažindinti Vilniaus PN direktoriaus pavaduotojus, patarėją ir struktūrinių padalinių vadovus;
3.2. struktūrinių padalinių vadovams su įsakymu supažindinti pavaldžius darbuotojus.
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