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DOTNUVOS SLAUGOS NAMŲ  

EKSTREMALIOS SITUACIJOS VALDYMO, KORONAVIRUSO PROFILAKTIKOS, KONTROLĖS PRIEMONIŲ IR VEIKSMŲ 

TAIKYMO PLANAS 

  

Eil Nr.  Priemonė  Veiksmai Pastabos 

1. Ekstremalios 

situacijos valdymo 

darbo grupė 

Slaugos namuose sukurta ekstremalios situacijos valdymo grupė, kurioje paskirti 

atsakingi asmenys už koronaviruso profilaktikos, kontrolės priemonių ir veiksmų 

taikymą: 

1. Irena Staliorienė – direktorė, ekstremalios situacijos valdymas, 

komunikacija, tel. Nr. 868750311; 

2. Raminta Tamulytė – administratorė-ūkvedė, transporto paslaugos, ūkinių 

priemonių užtikrinimas, personalo darbo organizavimas (grafikai), tel. Nr. 

834739194 

3. Audronė Lembertienė, vyr. buhalterė, finansavimas, tel. Nr. 834745523; 

4. Jolanta Norvilienė – vyr. socialinė darbuotoja, socialinių paslaugų 

užtikrinimas, maitinimo paslaugos, tel. Nr. 865669033; 

5. Audronė Blėdienė – vyr. slaugytoja, slaugos-bendrosios praktikos slaugos 

paslaugų teikimo užtikrinimas, medikamentų, slaugos priemonių, būtinųjų 

apsaugos priemonių kiekio apskaitymas ir nuolatinis informavimas, tel. 

Nr. 834745539; 

Ekstremalios situacijos valdymo darbo 

grupė užtikrina įgyvendinamas 

priemones, nustatytas ekstremalių 

situacijų valdymo plane. 

2. Atsakingas asmuo 

už plano 

sudarymo 

koordinavimą 

(toliau-COVID-

19- 

koordinatorius) 

Slaugos namų direktorė, Irena Staliorienė, tel. Nr. 868750311, el. paštas 

irena.stalioriene@kedainiai.lt 

 

 

  

 

 

 

Bendradarbiavimas su Kėdainių rajono 

savivaldybės ekstremalių situacijų 

komisija. Komisijos pirmininkas- Arūnas 

Kacevičius, Kėdainių rajono 

savivaldybės administracijos direktorius. 

mailto:irena.stalioriene@kedainiai.lt


                                                                                                                                                                                                                                         

3. Pagrindiniai 

kontaktai 

ekstremalios 

situacijos atveju 

1. Kėdainių rajono ekstremalios situacijos komisijos pirmininkas, Kėdainių 

rajono savivaldybės administracijos direktorius - Arūnas Kacevičius, tel. 

Nr. 863047763; 

2. Korona viruso karštoji linija visais klausimais 1808, 

koronavirusas@sam.lt 

3. Jei reikia saviizoliuotis, konsultuoja Kėdainių visuomenės sveikatos 

biuras (koordinatorė Danguolė Avižiuvienė), tel. Nr. +37068577209; 

4. Pagalba namuose ir laikino apgyvendinimo įstaigose rūpinasi Kėdainių 

bendruomenės socialinis centras + 37065564322; 

5. Viešosios tvarkos skyriaus telefonai 880041510 arba 112; 

6. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro karštosios linijos 

+37061879984 ir +37061694562 (visą parą). 

Pateikiama informacija personalui 

4. Karantinas Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu 

Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ visoje 

Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtas karantinas nuo kovo 16 d.  ir 

atsižvelgiant į lengvai plintančio naujojo koronaviruso (COVID – 19) keliamą itin 

didelį pavojų senyvo amžiaus asmenims, bei asmenims, turintiems sunkią negalią  

kurio metu draudžiamas slaugos namų gyventojų lankymas ir išvykimas, renginių 

slaugos namuose organizavimas. Taikomos koronaviruso profilaktikos priemonės. 

Įstaiga pasitvirtinusi tvarką apie ribojamą lankytojų lankymą. Sudaryta nauja 

gyventojų priėmimo ir grįžusių iš sveikatos įstaigų apgyvendinimo  ir stebėsenos 

tvarka. Gyventojų lankymo išimtinais atvejais (pvz., atsisveikinimas su 

mirštančiuoju, artimųjų ilgas išvykimas) metu užtikrinti, kad lankytojai dėvėtų 

medicininę veido kaukę arba respiratorių, mūvėtų pirštines, laikytųsi 2 metrų 

atstumo, dezinfekuotų rankas, nekontaktuotų su kitais gyventojais. Užtikrinti, kad 

gyventojai butų maitinami užtikrinant reikiamą fizinį atstumą tarp gyventojų arba 

numatant maisto tiekimą į kambarius. 

Apie karantiną viešinama įstaigos 

internetinėje svetainėje, FB paskiroje ir  

Slaugos namų stende. 

Sudaroma galimybė gyventojams su 

artimaisiais bendrauti dažniau nuotoliniu 

būdu vaizdo skambučiai, telefonu, 

planšetėmis. Reguliariai telefonu, 

elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis 

teikti informaciją gyventojų artimiesiems 

(ne rečiau kaip kartą per savaitę ar 

atsižvelgiant į artimųjų pageidavimus, o 

atsiradus reikšmingų aplinkybių – 

nedelsiant) apie gyventojų sveikatos būklę, 

psichologinę savijautą, kasdieninę rutiną ir 

kt. 

5. Nuotolinis darbas Slaugos namų darbuotojai, kuriems pagal darbo funkcijas yra galimybė dirba 

nuotoliniu būdu. Darbas nuotoliniu būdu Slaugos namuose yra organizuojamas 

remiantis „Nuotolinio darbo tvarkos aprašu“, darbuotojo rašytiniu prašymu – 

sutikimu ir Slaugos namų direktoriaus įsakymu. Nuotolinio darbo užduotys yra 

aiškios, darbo veiklos konkrečiai apibrėžtos kiekvienam dirbančiam nuotoliniu 

būdu darbuotojui.  

Darbuotojas už savo darbo užduočių 

vykdymą atsiskaito įstaigos direktoriui. 



                                                                                                                                                                                                                                         

6. Apsaugos priemonės Slaugos namų darbuotojai yra aprūpinti visomis reikalingomis  apsaugos 

priemonėmis: medicininės kaukės, daugkartinio naudojimo veido kaukės, 

apsauginiai chalatai,  akiniai, antbačiai, pirštinės, dezinfekcinis skystis rankoms. 

Darbuotojai apsaugos priemones (veido kaukes, pirštines) dėvi nuolat, visą darbo 

laiką. Darbuotojai atvykę į darbą, nusirengia patalpoje esančioje rūsyje ir tik 

persirengę bei persiavę įeina į slaugos namų patalpas. 

Kiekvieną dieną kontroliuojamas apsaugos 

priemonių kiekis. 

Nuolat papildomas jų rezervas. 

Ekstremalios situacijos metu bus 

naudojamos kaukės ir gyventojams. 

Gyventojų rankos dezinfekuojamos  darbuotojų pagalba, nuolat vedami 

prevenciniai pokalbiai apie rankų ir veido higieną, paviršių lietimą, atstumo vienas 

nuo kito laikymąsi ir pan. Įstaigoje viešinami vaizdinė medžiaga apie 

apsisaugojimą nuo COVID-19. Nuolat vėdinamos patalpos, užtikrinamas 

prevencinių rekomendacijų laikymasis; 

 Už prevencijos vykdymą atsakingi 

socialinei darbuotojai 

7. Dezinfekcinės 

priemonės 

Slaugos namai apsirūpinę dezinfekcinėmis priemonėmis - dezinfekcinis skystis 

paviršiams ir rankoms, purkštuvai ir dozatoriai dezinfekcinėms priemonėms, 

dezinfekciniai kilimėliai (prie durų). Dezinfekuojama ir lauko teritorija prie įėjimo 

į pastatą.  

Dezinfekcijos priemonių naudojimas 

karantino periodu sustiprintas ir priemonės 

naudojamos nuolat. Vyr. slaugytoja stebi 

apsaugos priemonių išteklius ir užtikriną 

aprūpinimo bei tiekimo procesą. 

8. Pagalba tiesiogiai su 

paslaugų gavėjais 

dirbančiam 

personalui  

Vykdomas nuolatinis bendravimas su slaugytojais, slaugytojų padėjėjais, socialinių 

darbuotojų padėjėjais, kurie dirba tiesiogiai su Slaugos namų gyventojais vykdant 

prevencines veiklas, primenant visų sveikatos ministerijos nurodymų laikymąsi 

(ypač dažnai plauti ir dezinfekuoti rankas; dėvėti pirštines, rankomis neliesti veido; 

riboti socialinius kontaktus; gyvai bendraujant su žmonėmis laikytis 2 metrų 

atstumo; atsisakyti rankų paspaudimų, apsikabinimų, prisilietimų; reguliariai 

vėdinti Slaugos namų patalpas ir kt.). 

Vyr. slaugytoja, vyr. socialinė darbuotoja  

palaiko, motyvuoja ir pan., aptarnaujanti 

personalą šiuo periodu. 

9. Darbuotojų 

sveikatos būklės 

stebėjimas 

Siekiant užkirsti kelią koronaviruso plitimui Slaugos namuose, darbuotojams 

kasdien atvykus į darbą matuojama kūno temperatūra. Paskirtas darbuotojas tikrina 

ir fiksuoja stebėjimo žurnale. Siekiant sumažinti pavojų užsikrėsti COVID-19 ir 

apsaugant į rizikos grupę patenkančius slaugos namų gyventojus, kiekvienas 

darbuotojas pažymi ar nėra turėjęs sąlyčio su asmeniu, sergančiu ar tiriamu dėl 

įtarimo sergant COVID-19 liga, ar neturi klinikinių požymių būdingų COVID-19  

koronaviruso  sukeliamai infekcijai, ar šeimoje yra narių, kurie darbuojasi užsienio 

šalyse, ar laikosi visų sveikatos ministerijos nurodymų siekiant apsisaugoti nuo 

koronavirusinių infekcijų ir apsaugoti slaugos namų gyventojus.  Darbuotojams 

sudarytos sąlygos susirgus likti namuose bei gauti nedarbingumą. 

Įstaigoje už personalo stebėjimą ir 

informacijos pateikimą atsakinga vyr. 

slaugytoja. 



                                                                                                                                                                                                                                         

10. Paslaugų gavėjų 

sveikatos būklės 

stebėjimas 

Slaugos namų gyventojai yra labiausiai pažeidžiami asmenys, patenkantys į 

rizikos grupę, jiems taip pat sustiprinta sveikatos priežiūra (kasdien matuojama 

kūno temperatūra stebima jų sveikatos būklė), esant sveikatos sutrikimui bus 

skambinama gydančiam gydytojui ar kviečiama greitoji medicinos pagalba. Nauji 

gyventojai apgyvendinami tik išskirtinais atvejais, laikantis visų priemonių, 

siekiant mažinti riziką galimam viruso plitimui įstaigoje ir užtikrinant, jog naujai 

apgyvendintas asmuo dvi savaites bus izoliuotas nuo kitų gyventojų. 

Su gydančiais gydytojais intensyvesnis nei 

įprastai bendravimas telefonu. Temperatūra 

gyventojams matuojama nerečiau, kaip 

kartą per parą. Iki 11.00 val. pateikti 

informaciją direktorei. 

11. Bendradarbiavimas 

su kitomis 

institucijomis  

Visuomenės sveikatos biuras, rajono savivaldybė, suteikia ir nuolat atnaujina 

informacija apie prevencines priemones užkertant kelią  koronaviruso plitimui. 

Gauta informacija viešinama ir 

įgyvendinama Slaugos namų stende. 

12. Bendradarbiavimas 

su kolegomis, 

partneriais 

Bendradarbiavimas su kolegomis ir partneriais iš kitų slaugos bei globos įstaigų, 

ekstremalios situacijos metu ypatingai svarbus pasidalinant gerąja darbo patirtimi, 

keičiantis informacija apie kiekvienoje įstaigoje naudojamas priemones siekiant 

apsisaugoti nuo koronaviruso COVID-19 plitimo grėsmės. 

Kiekviena įstaiga galime vieni iš kitų 

perimti gerąją patirtį pritaikant priemones 

savo įstaigoje 

13. Teisės aktai, 

reglamentai, 

nutarimai 

Reaguojant į susiklosčiusią ekstremalią situaciją dėl koronaviruso paplitimo 

(COVID-19) globos namuose vadovaujamasi Lietuvos Respublikos vyriausybės 

2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. 

nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“, 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinių paslaugų priežiūros 

departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės maisto ir 

veterinarinės tarnybos, rajono savivaldybės rekomendacijomis. 

Šiuo metu daugybė straipsnių, patarimų, 

rekomendacijų, mūsų Slaugos namai 

vadovaujasi teisės aktais, reglamentais, 

nutarimais, rekomendacijomis 

organizuojant veiklą ekstremalios 

situacijos, karantino metu. 

14. Informuotumas Nuolat teikiama išsami informacija apie kintančią situaciją ir specialiąsias 

atsargumo priemones, siekiant apsaugoti darbuotojus ir gyventojus. Teikiant 

informaciją gyventojams apie susidariusią situaciją laikomasi teisėtumo, 

protingumo ir proporcingumo principų – informacijos teikiama tiek kiek yra 

būtina. Stebėti ir sekti naujausią informaciją Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministerijos, Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų 

vadovo, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ir kitų institucijų interneto 

svetainėse ir teikti siūlymus savivaldybei. 

Užtikrinamas informacijos prieinamumas 



                                                                                                                                                                                                                                         

15. Patalpų 

dezinfekavimas 

Užtikrinti padidintų higienos reikalavimų laikymąsi: 

1. vėdinti patalpas; 

2. dezinfekuoti durų rankenas ir paviršius; 

3. organizuoti dezinfekcijos vietas; 

4. atskirti karščiuojančių ir sveikų gyventojų panaudotas patalynės ir skalbinių 

surinkimą; 

5. padidinti valymo periodiškumą, t.t. grindų plovimą 

 

Valytojos atsakingai laikosi visų higienos 

reikalavimų. 

16. Darbuotojų 

informavimas 

Su planu pasirašytinai supažindinti visus darbuotojus, jį paskelbti įstaigos stende ir 

įstaigos interneto svetainėje. Užtikrinti nuolatinę plano kontrolę, prireikus papildyti 

planą naujais veiksmais 

  

 

Vadovaujamasi rekomendacijomis: 

1. Sveikatos apsaugos ministerijos informacija. 

http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/duk-covid-19 

2. Operacijų vadovo sprendimai. 

https://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/operaciju-vadovo-sprendimai 

3. Nutarimas dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/deaf8694663011eaa02cacf2a861120c 

4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbiama informacija. 

https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/socialines-paslaugos-karantino-metu-gyvybiškai-svarbus-poreikiai-turi-buti-uztikrinami- 

neįgalumas-ir-darbingumo-lygis-pratęsiamas-automatiškai 

5. Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtos rekomendacijos. 

Http://sppd.lt/lt/veiklos-sritys/licencijavimas/metodines-rekomendacijos/ 
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