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GYVENTOJŲ LANKYMO KARANTINO METU ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

Gyventojų lankymas organizuojamas laikantis šių sąlygų: 

1. gyventojų lankymas draudžiamas, išskyrus terminalinės būklės gyventojų 

lankymą ir (ar) asmenis, kurių lankymasis Globos namuose susijęs su pareigų atlikimu, ir kai 

gyventojus lanko toliau nurodyti asmenys: 

1.1. yra pasiskiepiję Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 

ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina: 

1.1.1. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „COVID-19 Vaccine 

Moderna“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

1.1.2. praėjus 4 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės 

suleidimo; 

1.1.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 12 savaičių nuo pirmos 

„Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo; 

1.1.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

1.2. persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta 

remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo 

rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos 

izoliacijos terminas); 

1.3. ne anksčiau nei prieš 24 valandas, skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento, 

atlikus COVID-19 tyrimą (SARS-CoV-2 PGR tyrimą ar antigeno testą), turi gautą neigiamą 

atsakymą; 

1.4. yra vaikai iki 16 metų; 
2. gyventoją aplankyti atvykęs pasiskiepijęs asmuo Globos namų personalui 

(socialiniam darbuotojui, užimtumo specialistui, socialinio darbuotojo padėjėjui) privalo pateikti 

asmens tapatybę nurodantį dokumentą ir vieną iš žemiau nurodytų dokumentų: 

2.1. skiepijimą COVID-19 vakcina atlikusios įstaigos išduoto lapelio kopiją; 

2.2. šeimos gydytojo išduota pažymą; 

2.3. išrašo iš e-sveikatos kopiją (galima parodyti skaitmeninę kopiją arba tiesiogiai 

prisijungus prie e-sveikatos sistemos); 

3. gyventoją aplankyti atvykęs COVID-19 liga persirgęs asmuo Globos namų 

personalui (socialiniam darbuotojui, užimtumo specialistui, socialinio darbuotojo padėjėjui) 

privalo pateikti asmens tapatybę nurodantį dokumentą ir vieną iš žemiau nurodytų dokumentų, 

kuriame yra nurodytas 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): 

3.1. šeimos gydytojo išduota pažyma; 

3.2. išrašo iš e-sveikatos kopija apie teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 

PGR tyrimo ar antigeno testo) rezultatus (galima parodyti skaitmeninę kopiją arba tiesiogiai 

prisijungus prie e-sveikatos sistemos). 

4. personalui draudžiama lankytoju pateikiamus dokumentus rinkti, saugoti ar kitaip 

tvarkyti, jie gali būti tik pateikiami peržiūrėjimui; 
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5. gyventojų lankymas leidžiamas Globos namų lauko teritorijoje ir tam skirtose 

patalpose iš anksto suderinus telefonu su socialiniu darbuotoju arba kitu įstaigos personalu, 

aptariant gyventojo lankymo dieną ir laiką; 

6. prie įėjimo į Globos namus yra pateikta informacija: apie asmens higienos laikymosi 

būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.), apie tai, kad į įstaigą neįleidžiami 

asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir pan.); 

7. gyventojų lankymo laikas visomis dienomis: 10:00 – 17:00 val.; 

8. lankytojai, atvykę į Globos namus, privalo registruotis socialinio darbuotojo 

padėjėjų kabinete, kur jiems budintis socialinio darbuotojo padėjėjas pamatuoja kūno 

temperatūrą ir užregistruoja (užfiksavus 37 ℃ ir aukštesnę kūno temperatūrą, lankymas yra 

draudžiamas); 

9. lankyti artimuosius gali tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz.: karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir pan.); 

10. lankytojai, atvykę aplankyti artimųjų, įeidami į Globos namus privalo atlikti 

higieninę rankų dezinfekciją, o viso lankymo metu privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias 

priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones); 

11. gyventojų susitikimai su artimaisiais organizuojami tam tikslui paruoštoje aplinkoje: 

11.1. esant tinkamoms oro sąlygoms ir galimybėms (gyventojas nėra gulintis, gali 

judėti pats ar su techninės pagalbos priemonėmis) – Globos namų teritorijoje įrengtose lankymo 

vietose (pavėsinės, suoliukai); 

11.2. kitais atvejais susitikimai organizuojami Globos namų patalpose, skirtose 

susitikimams (laisvalaikio salėje) arba kambaryje, jeigu asmuo gyvena vienas; 

11.3. gulintys gyventojai lankomi jų gyvenamajame kambaryje; 

12. vieną gyventoją, patalpoje skirtoje susitikimams ar jo kambaryje, tuo pačiu metu 

gali lankyti vienas asmuo, susitinkant lauke – lankytojų skaičius neribojamas; 

13. susitikimo, kuris vyksta Globos namų patalpose, metu neturi būti pašalinių asmenų, 

susitikime nedalyvaujančių žmonių; 

14. lankymas organizuojamas taip, kad būtų užtikrinamas kuo mažesnis gyventojo 

fizinis kontaktas su lankančiais asmenimis (jei kambaryje keli gulintys asmenys, juos atskirti 

širmomis). Susitikimo metu vengti artimo kontakto, užtikrinti fizinio atstumo laikymąsi; 

15. lankymo trukmė patalpose, ne ilgesnė nei 15 min. Po kiekvieno susitikimo 

atliekamas patalpų valymas (dezinfekcija) ir vėdinimas (atsakingi budintys socialinio darbuotojo 

padėjėjai); 

16. neblaivūs ar kitaip apsvaigę, agresyvūs lankytojai į Globos namus neįleidžiami; 

17. gyventojams susitikimų metu perduodamos lauktuvės turi būti tvarkingos, maisto 

produktai švieži, sandariai supakuoti, su nesibaigusiu produktų galiojimo terminu; 

18. draudžiama atnešti alkoholinius gėrimus, medikamentus ir juos vartoti globos namų 

patalpose ar teritorijoje; 

19. Globos namų darbuotojai, įvertinę esamą situaciją, pasilieka teisę spręsti dėl leidimo 

lankyti įstaigos gyventoją. 

______________ 


