PATVIRTINTA
Globos namų „Užuovėja“
Direktoriaus 2021-04-26 įsakymu Nr. 1.3-46
GLOBOS NAMŲ „UŽUOVĖJA“ GYVENTOJŲ LANKYMO TVARKA
VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO LAIKOTARPIU
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Globos namų „Užuovėja“ Suaugusių asmenų su negalia padalinio gyventojų lankymo tvarka
valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo laikotarpiu (toliau – tvarka) reglamentuoja
globos namų „Užuovėja“ (toliau – globos namai, įstaiga) gyventojų lankymą valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos paskelbimo laikotarpiu, lankytojų priėmimą, lankymo vietą ir laiką,
būtinąsias sąlygas lankymo metu. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“,
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos
valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio mėn. 17 d. sprendimu Nr. V - 1496 „Dėl būtinųjų
sąlygų lankant asmenis stacionariose socialinės globos įstaigose“ su visais vėlesniais pakeitimais.
II. LANKYTOJŲ PRIĖMIMAS

2. Lankytojai, norintys aplankyti globos namuose gyvenantį suaugusį neįgalųjį asmenį (toliau –
gyventojas) privalo tikslų lankymo laiką iš anksto suderinti su globos namų socialiniais
darbuotojais, kreipdamiesi įstaigos interneto svetainėje www.uzuoveja.lt nurodytais telefono
numeriais arba el. paštu.
3. Socialiniai darbuotojai sudaro išankstinį lankymo grafiką, siekiant reguliuoti lankytojų srautus
bei užtikrinti, jog vienu metu būtų lankomi ne daugiau kaip du gyventojai, kurių kiekvienas gyvena
skirtinguose įstaigos aukštuose.
4. Prie įėjimo į įstaigą, lankytojams gerai matomoje vietoje, pateikiama informacija apie asmens
higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.).
5. Šalia įėjimų į įstaigą sudaromos sąlygos rankų dezinfekcijai.
6. Lankytojai, prieš patekdami į globos namų teritoriją privalo:
6.1. su įstaigos darbuotojais susisiekti prie įėjimo į globos namų teritoriją nurodytais kontaktais;
6.2. įstaigos darbuotojui pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
6.3. sutikti, jog įstaigos darbuotojas pamatuotų kūno temperatūrą;
6.4. žodžiu pateikti informaciją apie savo sveikatos būklę, susijusią su ūmių viršutinių
kvėpavimo takų ligų ir/ar kitų užkrečiamų ligų požymiais;
6.5. priėmimo ir gyventojo lankymo metu privalo naudoti nosį ir burną dengiančias apsaugines
priemones;
6.6. dezinfekuotis rankas;
6.7. pasirašyti svečių registracijos žurnale, jei įstaigos darbuotojas įvertina (vadovaudamasis
šios tvarkos 7 punktu), kad lankytojas gali aplankyti gyventoją;
7. Į globos namus nepriimami lankytojai, atitinkantys bent vieną iš šių sąlygų:
7.1. iš anksto su globos namų socialiniais darbuotojais nesuderinę tikslaus gyventojo lankymo
laiko;
7.2. įstaigos darbuotojui paprašius, nepateikiantys asmens dokumento;
7.3. nesutinkantys, jog globos namų darbuotojas pamatuotų kūno temperatūrą;
7.4. lankytojai, kurių kūno temperatūra yra 37.3 C ir aukštesnė;
7.5. lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir/ar kitų užkrečiamų ligų
požymių;
7.6. lankytojai, nenaudojantys nosį ir burną dengiančių apsauginių priemonių;
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7.7. lankytojai, apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių, toksinių medžiagų;
7.8. agresyvūs lankytojai.
III. LANKYMO VIETA IR LAIKAS
8. Gyventojai lankomi darbo dienomis nuo 9:00 iki 20:00 val., savaitgaliais ir švenčių dienomis
nuo 10:00 iki 18:00 val., vizitą suderinus iš anksto, kaip tai numatyta šios tvarkos 2 punkte.
9. Gyventojų lankymas vyksta lauke globos namų teritorijoje (ne patalpose), išskyrus 12 punkte
numatytus atvejus.
10. Lankymo metu kartu su gyventoju išeiti už įstaigos ribų draudžiama.
11. Lankymo, vykstančio globos namų teritorijoje, trukmė, negali viršyti 2 valandų.
12. Mirštantys gyventojai bei gyventojai dėl fizinės sveikatos negalintys išeiti į lauką, gali būti
lankomi globos namų patalpose, laikantis šių sąlygų:
12.1. vizitą suderinus iš anksto, kaip tai numatyta 2 punkte, bei gavus direktoriaus leidimą
lankyti asmenį globos namų patalpose;
12.2. vieną gyventoją jo kambaryje gali lankyti tik vienas asmuo;
12.3. lankytojas privalo naudoti nosį ir burną dengiančias apsaugines priemones;
12.4. vizito trukmė negali būti ilgesnė kaip 15 minučių;
12.5. lankymo metu gyventojo kambaryje gali būti tik su juo kartu gyvenantis asmuo,
įstaigos darbuotojas bei vienas lankytojas;
12.6. atstumas tarp asmenų turi būti ne mažesnis kaip 2 metrai;
12.7. po apsilankymo, patalpos turi būti išvėdinamos ir dezinfekuojamos.
IV. BŪTINOSIOS SĄLYGOS LANKYMO METU

13. Lankymo metu turi būti užtikrintas kuo mažesnis gyventojo ir lankytojo fizinis kontaktas.
14. Vienu metu gyventoją gali lankyti ne daugiau kaip du asmenys, išskyrus 12 punkte numatytus
atvejus.
15. Lankytojas privalo naudoti nosį ir burną dengiančias apsaugines priemones.
16. Privaloma asmens higienos laikymosi būtinybė (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir
kt.)
17. Lankymo metu lankytojas turi vengti kontakto su kitais gyventojais.
18. Lankymo metu lankytojas, pastebėjęs pablogėjusią gyventojo sveikatos būseną, privalo
nedelsdamas apie tai informuoti įstaigos darbuotojus.
19. Lankymosi metu lankytojo elgesys turi būti pagarbus globos namų gyventojų ir darbuotojų
atžvilgiui.
20. Įstaigos darbuotojas, pastebėjęs lankytojo netinkamą elgesį (įžeidinėjimus, žeminimą,
psichoaktyvių medžiagų vartojimą, agresyvų elgesį, lankymo taisyklių nesilaikymą ir kt.) gali
pareikalauti nutraukti lankymosi vizitą, esant būtinybei, įstatymų numatyta tvarka, kreipdamasis
į teisėsaugos pareigūnus.
V. TAIKOMOS IŠIMTYS
21. Lankyti gyventojus yra leidžiama asmenims, jei lankantis asmuo gali pateikti šiuos dokumentus:
21.1. kad yra paskiepytas COVID-19 vakcina (vienas iš žemiau nurodytų dokumentų, kuriame
yra ši informacija: skiepijimą vykdžiusios įstaigos pavadinimas, skiepyto asmens vardas, pavardė,
informacija, kada asmuo buvo pilnai paskiepytas COVID-19 vakcinos 2 dozėmis (arba 1 vakcinos
doze, jei skiepytas „Janssen“ vakcina); leidžiama lankyti, jei po pilnos COVID-19 vakcinacijos yra
praėję ne mažiau nei 14 ir ne daugiau nei 180 dienų):
a. skiepijimą COVID-19 vakcina atlikusios įstaigos išduoto lapelio kopija;
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b. šeimos gydytojo išduota pažyma;
c. išrašo iš e-sveikatos kopija (papildomos patvirtinimo žymos nereikalaujama).
21.2. persirgo COVID-19 liga (vienas iš žemiau nurodytų dokumentų, kuriame yra ši
informacija: sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, sirgusio asmens vardas, pavardė, data, kada
asmuo susirgo COVID-19 liga (praėjus 20 dienų nuo sirgimo pradžios asmuo laikomas pasveikusiu,
išskyrus atvejus, kai asmuo dėl COVID-19 ligos buvo hospitalizuotas – tuomet pasveikimo
terminas nustatomas individualiai) ir/ar informacija apie teigiamo laboratorinio tyrimo (SARSCoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo) rezultatus; leidžiama lankyti, jei COVID-19 liga sirgęs asmuo
yra pasveikęs ir nuo sirgimo COVID-19 liga pradžios yra praėję ne daugiau nei 180 dienų):
a. šeimos gydytojo išduota pažyma;
b. išrašo iš e-sveikatos kopija (papildomos patvirtinimo žymos nereikalaujama) apie
teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo) rezultatus.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22.Už tvarkos vykdymą atsakingi įstaigos socialiniai darbuotojai;
23.Tvarkos vykdymo kontrolę vykdo įstaigos direktorius.
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