
 PATVIRTINTA 

Suvalkijos socialinės globos namų direktoriaus 

2021 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-71 

 

GYVENTOJŲ LANKYMO TVARKA 
 

 Suvalkijos socialinės globos namų gyventojų lankymo tvarka yra parengta 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl 

karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 22 punktu ir Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 

operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. V-891 „Dėl asmenų teisės į švelnesnes 

karantino režimo priemones patvirtinimo“ (toliau – sprendimas) ir įsigalioja 2021 m. balandžio 26 d.: 

1. Globos namų gyventojus gali lankyti asmenys persirgę COVID-19 liga 

(koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo 

ar antigeno testo rezultatu ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų (toliau 

– persirgęs asmuo), taip pat asmenims, paskiepytiems Sąjungos vaistinių preparatų registre 

įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą (toliau – 

paskiepytas asmuo), kuriems Nutarime nurodytais atvejais gali būti taikomos švelnesnės karantino 

režimo priemonės negu kitiems asmenims, teisė į švelnesnes karantino režimo priemones 

patvirtinama šiais būdais:  

1.1. asmens priklausymą šio sprendimo 1 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytoms 

asmenų kategorijoms, patvirtinantys dokumentai: 

1.1.1. Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros 

informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS) vakcinacijos įrašas arba teigiamo laboratorinio tyrimo 

(SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo) rezultatų (duomenų) protokolas, kuriuos asmuo gali 

pateikti atspausdintus arba išsaugotus skaitmeniniu formatu, arba tiesiogiai prisijungęs prie ESPBI 

IS; 

1.1.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad 

asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) arba nurodantis, kad asmens skiepijimas 

Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina 

pagal skiepijimo schemą yra baigtas, kurį asmuo gali pateikti atspausdintą arba išsaugotą 

skaitmeniniu formatu. 

2. Švelnesnių karantino režimo priemonių taikymui šio sprendimo 1.1. papunktyje 

nurodyti dokumentai peržiūrimi šiomis sąlygomis ir tvarka: 

2.1. šio sprendimo 1.1 papunktyje nurodyti dokumentai peržiūrimi šiuo tikslu: siekiant 

nustatyti asmens priklausymą šio sprendimo 1 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytoms asmenų 

kategorijoms, sudarant galimybę šiems asmenims Nutarime nurodytais atvejais naudotis teise į 

švelnesnes karantino režimo priemones ir įgyvendinant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

profilaktikos ir kontrolės priemones; 

2.2. šio sprendimo 1.1 papunktyje nurodyti dokumentai tik peržiūrimi, jie ne renkami, 

nesaugojami ar kitaip netvarkomi. 

3. Globos namuose nustatomas gyventojų lankymo laikas: 

3.1. darbo dienomis nuo 16:00 val. iki 19:00 val.; 



3.2. poilsio, švenčių dienomis nuo 11:00 val. iki 13:00 val. ir nuo 16:00 val. iki 19:00 

val. 

4. Gyventojų artimieji atvykimo laiką ir datą iš anksto derina su grupės socialiniu 

darbuotoju ir informuoja, kad atitinka šios tvarkos 1 punkto nuostatas. 

5. Atvykę lankytojai į globos namus laikosi asmens higienos reikalavimų – dėvi nosį 

ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukė, respiratorius ar kita priemonė), atlieka rankų 

higieną, laikosi kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, patvirtina, kad neturi ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, kt.), matuojama 

lankytojų kūno temperatūra. 

6. Darbo dienomis nuo 16:00 val. iki 19:00 val. lankytojus pasitinka bendrosios 

praktikos slaugytojas, grupės socialinio darbuotojo padėjėjas, slaugytojo padėjėjas ar kitas įpareigotas 

asmuo ir palydi į pasimatymui numatytas patalpas. 

7. Poilsio, švenčių dienomis: 

7.1.  nuo 11:00 val. iki 13:00 val. lankytojus pasitinka dirbantis socialinis darbuotojas, 

socialinio darbuotojo padėjėjas, slaugytojo padėjėjas ar kitas įpareigotas asmuo ir palydi į 

pasimatymui numatytas patalpas; 

7.2.  nuo 16:00 val. iki 19:00 val. lankytojus pasitinka bendrosios praktikos 

slaugytojas, grupės socialinio darbuotojo padėjėjas, slaugytojo padėjėjas ar kitas įpareigotas asmuo 

ir palydi į pasimatymui numatytas patalpas. 

8. Darbuotojas, pasitikęs ir į pasimatymui numatytas patalpas palydėjęs lankytoją, 

atsako už šios tvarkos reikalavimų laikymąsi. 

9. Susitikimas su artimaisiais vyks: 

9.1. esant palankioms oro sąlygoms, lauke / lauko pavėsinėse; 

9.2. esant nepalankioms oro sąlygoms lankomi globos namuose susitikimui įrengtose 

vietose; 

9.3. slaugomi gyventojai lankomi gyvenamuosiuose kambariuose (tik vienas to paties 

kambario gyventojas) iki 15 min. 1 asmens; 

10. Viso susitikimo metu lankytojai privalo: 

10.1.  laikytis saugaus ne mažesnio kaip 2 m atstumo; 

10.2.  vengti tiesioginio fizinio kontakto; 

10.3. vyresni nei 6 metų dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, 

respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – 

kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės 

kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti 

veido skydelį). 

11. Susitikimo trukmė: 

11.1. patalpoje iki 20 min.; 

11.2. lauke iki 30 min. 

12. Susitikimo metu leidžiama lankyti gyventoją 2 asmenims. 

13. Susitikimo metu artimieji gali perduoti tvarkingai supakuotus asmeninius daiktus 

ir maisto produktus. 

14. Kitiems asmenims (artimiesiems) galima aplankyti tik mirštantį globos namų 

gyventoją (terminalinės būklės) iki 15 min., suderinus atvykimo laiką su gyventojų grupės socialiniu 



darbuotoju, laikantis visų reikiamų apsaugos priemonių (veido kaukė, vienkartinės pirštinės, 

vienkartinis chalatas, vienkartinė kepuraitė ir antbačiai) ir higienos (rankų dezinfekcija) reikalavimų. 
15. Asmenys, kurių lankymasis globos namuose susijęs su pareigų atlikimu privalo 

laikytis šios tvarkos 103. punkto nurodytų reikalavimų. 

16. Prie įėjimo į globos namus yra pateikta informacija: 
16.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo 

etiketą ir kt.); 
16.2. apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo; 

16.3. draudimą šiose įstaigose lankytis asmenims, turintiems ūkių viršutinių kvėpavimo 

takų infekcijų požymių (karščiavimas, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) 
 

 

________________ 


