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 Dėl COVID-19 infekcijos prevencijos ir kontrolės, visų pareigybių darbuotojai, kurie dirba 

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro padaliniuose: Socialinės paramos padalinyje,  Paramos 

šeimai padalinyje, Šeimos krizių centre, Asmenų turinčiu intelekto sutrikimų, dienos užimtumo 

centre, Bendrajame skyriuje su COVID-19 infekcija, turi būti aprūpinami visomis Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomenduojamomis asmens apsaugos priemonėmis 

(toliau- AAP): 

1. Pagal rizikos grupes su COVID-19 įtarimais ar sergančias paslaugų gavėjais,  AAP turi būti 

aprūpinti darbuotojai atitinkamai  pagal saugumo lygį:  

2. Darbuotojams dirbantiems su „Švarius“ srautu, kaip paslaugos gavėjams nepasireiškia šie 

simptomai ( karščiavimas ir ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomai), ir/as kuriems nėra 

patvirtinta COVID-19 liga., paslaugos teikimo metu patiriamas tiesioginis kontaktas su paslaugų 

gavėju arba ilgalaikis kontaktas i š d u o t i II lygio apsaugos priemones: 

 2.1.Kvėpavimo takų apsauga-Vienkartinės medicininės (chirurginės) kaukės (keisti kai 

sudrėksta, užsiteršia ir ne rečiau negu kas 4 valandas), esant galimybei FPP2 respiratorius.  

 2.2.Rankų apsauga -vienkartinės medicininės pirštinės (keisti po kiekvieno paslaugų 

gavėjo). 

3. Darbuotojams dirbantiems su „Švarus“ srautu kaip paslaugos gavėjams, kuriems nepasireiškia 

šie simptomai (karščiavimas ir ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomai) ir/ar kuriems nėra 

patvirtinta COVID-19 liga. Paslaugos teikimo metu, turėjusiems artimą sąlytį su COVID-19 

atveju ir neturintiems kvėpavimo takų infekcijų simptomų i š d u o t i III lygio apsaugos 

priemones: 

 3.1.Kvėpavimo takų apsauga- respiratoriai FFP2 arba medicininės (chirurginė) kaukės 

(keisti kai sudrėksta, užsiteršia ir ne rečiau negu kas 4 valandas);  

 3.2.Rankų apsauga -vienkartinės medicininės pirštinės (keisti po kiekvieno paslaugų 

gavėjo); 

 3.3. Kūno (darbo rūbų) apsauga-vienkartinis chalatas neperšlampama prijuoste arba 

vienkartinis neperšlampamas chalatas; 

  3.4.Veido (akių) apsauga- veido skydas ar priglundantys prie veido akiniai (keisti ar 

dezinfekuoti po kontakto; 

 3.5.Vienkartinė chirurginė kepurė.  

 4. P a v e d u: 



      4.1. Bendrojo skyriaus vadovei Organizuoti būtinųjų apsaugos priemonių: medicininių kaukių, 

FPP2 respiratorių, vienkartinių medicininių pirštinių, vienkartinių neperšlampamų chalatų, 

dezinfekcinio skysčio paviršiams/rankoms, veido skydų, priglundančių prie veido akinių, 

vienkartinių chirurginių kepurių ir kitų priemonių užsakymą pagal sutartis ar kitus pirkimo 

dokumentus, o nupirkus išdalinimą padalinių skyrių vadovams. Sukaupti 1 mėn. apsaugos priemonių 

rezervą. 

      4.2. Padalinių/skyrių vadovai atsakingi už AAP darbuotojams išdavimą pasirašant ant Perdavimo 

-priėmimo akto  patvirtinto įstaigos vadovo nurodant išdavimo datą; 

      4.3 Padalinių/skyrių vadovams pastoviai kontroliuoti, ar darbuotojai tinkamai naudoja apsaugos 

priemones. 
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