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Alytus  

 

Siekdama užkirsti kelią tolimesniam infekcijos plitimui VŠĮ Alytaus miesto socialinių 

paslaugų Centre: 

             1. P a p i l d a u VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro prevencinių priemonių 

naudojimo ir laikymosi COVID-19 ligos grėsmės metu tvarkos aprašą naujais punktais  ir išdėstau 

juos taip: 

            „18. Paslaugų gavėjai, lankantys Asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, užimtumo skyrių,  

arba jų tėvai/globėjai, kad užsitikrinti saugumą, patys sprendžia dėl skyriaus lankymo COVID-19 

ligos grėsmės metu, jei teisės aktai nenumato kitaip. 

             19. Socialinės globos padalinio paslaugų gavėjams, kurie yra galimai infekuoti arba 

sergantys COVID-19 liga, paslaugos teikiamos, kad užtikrinti gyvybiškai svarbias funkcijas ir ne 

mažiau valandų nei numatoma Socialinių paslaugų kataloge.  

             20. Socialinės paslaugos į namus paslaugų gavėjams, kurie yra galimai infekuoti arba 

sergantys COVID-19 liga teikiamos: 

             20.1. kai neturi artimųjų; 

             20.2. kai artimieji serga COVID-19 liga; 

             20.3. raštu atsisako pasirūpinti savo artimuoju. 

             21. Socialinės globos padalinio darbuotojos, prieš eidamos teikti paslaugos į  namus, 

nuotoliniu būdu susisiekia su paslaugos gavėju ar jo artimaisiais ir įsitikina, kad asmeniui (jo 

artimiesiems) nėra pakilusi temperatūra ir (arba) nepasireiškia kiti COVID-19 ligai (koronaviruso 

infekcijai) būdingi simptomai. 

             22. Socialinio darbuotojo padėjėjas teikiantis paslaugą galimai infekuotiems arba 

sergantiems COVID-19 liga yra informuotas ir pasirašo sutikimą, kad neprieštarauja dėl paslaugos 

teikimo (sutikimas laisva forma). 

             23. Paslaugų gavėjai, kurie persirgo COVID-19 liga ir nori atsinaujinti paslaugas, prieš 

pradedant teikti paslaugą pristato iš šeimos gydytojos pažymą. Paslaugos bus teikiamos, kaip 

sveikiems asmenims.“. 

           „29. Asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo skyriaus, Socialinės globos 

padalino, Šeimos krizių centro socialinės srities darbuotojai, atsižvelgiant į situaciją, vadovaujasi ir 

naudoja asmenines apsaugos priemones pagal Asmeninės apsaugos priemones pagal saugumo 

lygius (I-II-III) (9 priedas). 



             30. Panaudotos asmens apsaugos priemonės sudedamos į maišus, kurie užrišami ir šalinami 

kaip buitinės atliekos po socialinių paslaugų teikimo  į namus“. 

               2. Į p a r e i g o j u Astą Graužinienę, direktoriaus pavaduotoją socialiniam darbui,  

vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 25 straipsnio nuostatomis su šiuo įsakymu ir 

juo patvirtinta VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro prevencinių priemonių naudojimo ir 

laikymosi COVID-19 ligos grėsmės metu tvarkos aprašo nauja redakcija iki 2021 m. sausio 29 d. 

supažindinti skyrių/padalinių vadovus/socialinio darbo organizatorius. 

              3. Į p a r e i g o j u skyrių/padalinių vadovus/socialinio darbo organizatorius vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 25 straipsnio nuostatomis su šiuo įsakymu patvirtinta VŠĮ 

Alytaus miesto socialinių paslaugų centro prevencinių priemonių naudojimo ir laikymosi COVID-

19 ligos grėsmės metu tvarkos aprašo nauja redakcija iki 2021 m. vasario 5 d. supažindinti 

darbuotojus.  

            4. Įsakymo kontrolę pasilieku sau. 

            5. P a v e d u Bendrojo skyriaus vadovei Daivai Juškevičienei aprašą paviešinti el. svetainėje 

www.aspc.lt; 
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