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Siekdama užkirsti kelią tolimesniam infekcijos plitimui bendruomenėje ir Centre: 

1. N u s t a t a u, kad klientų priėmimas vykdomas tokia tvarka: 

1.1.  Centre klientai Klientų aptarnavimo erdvėje, Taikos pr. 76, aptarnaujami po vieną 

arba yra iš anksto užsiregistravę telefonu ir atvykę jiems nurodytu laiku; 

1.2. Klientai, atvykę į Centrą užsiregistruoja registracijos lape, kuriame nurodo savo 

kontaktus. Už klientų registravimą atsakingi vyr. socialiniai darbuotojai, kurie aptarnauja klientus 

pagal patvirtintą grafiką.  

1.3.  Klientai į Centrą įleidžiami po vieną arba su kitu šeimos nariu, jei jie dėvi kaukę 

arba apsauginį skydelį; 

1.4.  Klientai kaukę ar apsauginį skydelį dėvi visą buvimo Centre laiką; 

1.5.  Vienam klientui skiriama ne daugiau nei 15 minučių; 

1.6.  Visiems klientams, atvykusiems į Centrą, bekontakčiu termometru yra pamatuojama 

ir fiksuojama atskirame registracijos lape. Už temperatūros matavimą ir klientų registraciją atsako 

Klientų aptarnavimo erdvėje budintis Centro darbuotojas.  

2. N u s t a t a u, kad Centro darbuotojai, administruojantys socialines paslaugas ir 

išteklius (toliau - Centro darbuotojai) į Centrą atvyksta ir Centre dirba šia tvarka: 

2.1.  Kiekvienam Centro darbuotojui, atvykusiam į Centrą iš ryto bekontakčiu 

termometru matuojama temperatūra ir jis registruojamas atskirame lape.  Už temperatūros matavimą 

atsako DSGS slaugytojos, kurios budi iš ryto Centre pagal patvirtintą grafiką; 

2.2. Apsauginį skydelį ar kaukę būtina dėvėti, kai budima Klientų aptarnavimo erdvėje,  

vaikštant koridoriais, darbo kabinete, kai dirbama keliese ar darbo  kabinetą įėjus kitam kolegai; 

2.3.  Darbuotojai budintys Klientų priėmimo erdvėje atvyksta pirmi.  

3. Visi Centro darbuotojai privalo naudoti apsauginius skydelius ar  daugkartinio 

(vienkartinio) naudojimo kaukes pas klientus, parduotuvėse, viešajame transporte ir nustatyta tvarka 

dezinfekuoti paviršius ir rankas su tam skirtomis priemonėmis.  

4.  N u s t a t a u, kad visos paslaugos, kurios teikiamos klientams jų namuose, 

priskiriamos prie būtinųjų socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų, t. t. užimtumas ir psichologinis 

konsultavimas.  

5. Centro lankomosios priežiūros darbuotojų ir slaugytojo padėjėjų susirinkimai  

organizuojami tik nuotoliniu būdu ir jiems nerekomenduojama atvykti į Centrą, išskyrus tuos 

atvejus, kai juos iškviečia Centro ADM darbuotojai, skyriaus vadovas ar vyr.  socialinis 

darbuotojas.  



6. Vyr. socialiniai darbuotojai savo pogrupio darbuotojus konsultuoja nuotoliniu būdu. 

7. L e i d ž i u Centro darbuotojams, administruojantiems socialines ir sveikatos 

paslaugas priežiūros paslaugas  ir išteklius,  dirbti nuotoliniu būdu iš namų, išskyrus tuos atvejus, 

kai būtina atvykti į Centrą. Darbuotojų grafiką dėl nuotolinio darbo rengia skyrių vadovai ir pateikia 

Centro ADM tvirtinti. 

8. L e i d ž i u tais atvejais, kai Centro darbuotojai turi atvykti į Centrą, darbo kabinetuose 

dirbti: 

8.1. Didesnės erdvės kabinetuose ne daugiau kaip 2 darbuotojai,  

8.2. Mažesnės erdvės kabinetuose ne daugiau nei 1  darbuotojas; 

9. P a v e d u:   

9.1. Skyrių vadovams paskirti   atsakingus darbuotojus, kurie dezinfekuos visas durų 

rankenas kas 2 val., parengti dezinfekavimo grafiką ir pateikti jį tvirtinti Centro ADM; 

9.2.  Direktoriaus pavaduotojai bendriesiems reikalams Lilijai Petraitienei organizuoti: 

9.3.  Pertvarų, kurias būtina įrengti Centro klientų aptarnavimo erdvėje ir automobiliuose 

nupirkimą ir  sumontavimą iki 2020-10-19.  

9.4.  Organizuoti kitų būtinųjų apsaugos priemonių: daugkartinio naudojimo kaukių ar 

respiratorių, dezinfekcinio skysčio paviršiams, pirštinių ir kitų priemonių pirkimą ar užsakymą pagal 

sutartis ar kitus pirkimo dokumentus, o nupirkus išdalinimą darbuotojams. 

9.5.  Vairuotojams uždengti automobilių sėdynes plėvele iki 2020 10 12 ir juos  

dezinfekuoti, nupurškiant dezinfekciniu skysčiu, kiekvieną kartą išleidus klientus; 

9.6.  DSGS vadovei Renatai Kulbokaitei parengti slaugytojų, kurios matuos temperatūrą 

darbuotojams budėjimo grafiką ir pateikti jį tvirtinti Centro ADM iki 2020-10-12;  

9.7.  Centro ADM parengti informacinį skelbimą ir jį iškabinti gerai klientams matomoje 

vietoje ir paskelbti internetiniame puslapyje ir Facebook-e iki 2020-10-12;  

10. N u s t a t a u kad už įsakymo vykdymo kontrolę atsako ADM, skyrių vadovai, 

o  pogrupiuose –  vyr. socialiniai darbuotojai.  

11. Skelbti įsakymą elektroninėje erdvėje iki 2020-10-12.  

 

 

Direktorės pareigas laikinai atliekanti  

direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams     Eglė Buivydaitė   

 


