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KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIO CENTRO PREVENCINIŲ 

VEIKSMŲ PLANAS ESANT EKSTREMALIAI SITUACIJAI DĖL 

KORONAVIRUSO (COVID-19) 

Atsižvelgiant į ekstremalią epidemiologinę situaciją dėl COVID-19 viruso spartaus plitimo 

Kėdainių bendruomenės socialinio centro (toliau-Centras) sukurta ekstremalios situacijos valdymo 

grupė ir patvirtintas veiksmų planas.  

Ekstremalios situacijos valdymo grupė: 

Indrė Baltrūnaitė – pagalbos namuose padalinio vadovė, tel. nr. 863006559; 

Roberta Nekrošiūtė – sekretorė, tel. nr. 865779413; 

Vitalija Ašakienė – socialinė darbuotoja, tel. nr. 865778466; 

Egidijus Vičiūnas – ūkio dalies vedėjas, tel. nr. 863006558; 

Regina Chmieliauskienė – vyresn. socialinė darbuotoja, tel. nr. 863006561; 

Elona Bugienė – socialinio darbuotojo padėjėja, tel. nr. 865778466; 

Ramutė Liužinienė – bendrosios praktikos slaugytoja, tel. nr. 863006564. 

Atsakingas asmuo už plano sudarymo koordinavimą – Indrė Baltrūnaitė – pagalbos namuose 

padalinio vadovė, tel. nr. 863006559, bendradarbiauja su Kėdainių rajono savivaldybės ekstremalių 

situacijų komisijos pirmininku A. Kacevičiumi, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 

direktoriumi. 

1. Nuo 2020 m. kovo 17 d.: 

1.1. Uždrausti klientų lankymąsi dienos socialinės globos patalpose, bei organizuojamus 

Centre sporto, kultūros, laisvalaikio, pramogų bei kitus renginius. 

1.2. Uždaryti Centro įėjimus, paliekant tarnybinį įėjimą Centro darbuotojams.  

1.3. Užrakinti įėjimus į dienos socialinės globos veiklų kabinetus. 

1.4. Uždrausti Kėdainių rajono paraplegikų asociacijos veiklą. 

1.5. Leisti dalinti maisto banko paketus, tik centro kieme. 

2.   Teikiant paslaugas klientų namuose: 

2.1. Patenkinti asmens tik gyvybinius poreikius: suteikti sveikatos priežiūros paslaugas, 

aprūpinti maistu, medikamentais. 

3.   Teikiant paslaugos socialinės rizikos asmenims: 



3.1. Sustabdyti gyventojų išėjimą (išėjimas tik išimtiniais atvejais, suderinus su socialiniu 

darbuotoju) iš laikino apgyvendinimo patalpų. Lankytojai į padalinio patalpas neįleidžiami. Maisto 

produktai  priimami tik  įpakuoti į polietileninius maišelius ir iškart perdedami į gyventojo maišelį, 

naudojant apsaugos priemones. 

3.2.  Uždaryti poilsio kambarį, virtuvėje laikytis fizinio atstumo tarp gyventojų, valgyti tik 

savo kambariuose prie savo asmeninių spintelių. Rekomenduoti gyventojams laikytis 1-2 m. atstumo 

vienas nuo kito. Draudžiama gyventojams vaikščioti vienas pas kitą iš kambario į kambarį. 

3.3. Laikino apgyvendinimo paslaugas gaunantys asmenys vieną kartą savaitėje lydimi 

atsakingo darbuotojo apsiperka artimiausioje parduotuvėje. Apsipirkimo metu naudoti daugkartines 

kaukes, pirštines, grįžus dezinfekuoti pirštines, rankas. Reikalingus vaistus perka darbuotojai. Grįžusį 

iš slaugos skyriaus gyventoją patalpinti karantino kambariuose (izoliatoriuje). 

3.4. Gyventojui sukarščiavus jį izoliuoti izoliatoriuje nuo kitų gyventojų ir organizuoti 

vykimą atlikti tyrimą dėl COVID-19. 

3.5. Laikino apnakvidinimo paslaugos teikiamos: prieš įleidžiant lankytojus į patalpas, 

dezinfekuojamos rankos. Patalpos, kasdien valomos naudojant dezinfekuojantį skystį, vieną kartą 

savaitėje išpurškiamos patalpos su stipresnės  (6% ) koncentracijos tirpalu.  

4. Nuotolinis darbas: 

Kėdainių bendruomenės socialinio centro darbuotojai, kuriems pagal darbo funkcijas yra 

galimybė dirbti nuotoliniu būdu, organizuojamas remiantis „Nuotolinio darbo tvarkos aprašu“, 

darbuotojo prašymu ir sutikimu. 

5.  Centro darbuotojams pagal poreikį  gali būti suteikiama darbo vieta kituose Centro 

padaliniuose.  

6. Centro skelbimų lentoje bei Centro padaliniuose aiškiai matomoje vietoje klientams 

iškabinti informaciją, kad klientai, kurie per pastarąsias 14 dienų lankėsi šalyse, kuriose išplitęs 

COVID-19 virusas ir jaučia šiuos simptomus (pakilusi temperatūra, kosulys, dusulys/apsunkintas 

kvėpavimas, raumenų skausmas, nuovargis), turėjo artimą sąlytį su patvirtintu ar tikėtinu COVID-19 

atveju kreiptųsi į VŠĮ Kėdainių Pirminės sveikatos priežiūros centrą ir apie savo sveikatos būklę 

informuotų direktorių. Nuolat teikiama informacija apie kintančią situaciją ir specialiąsias atsargumo 

priemones, siekiant apsaugoti darbuotojus ir paslaugų gavėjus.  

7. Centro darbuotojams, pateikti pagrindiniai kontaktai ekstremalios situacijos metu:  

Kėdainių rajono ekstremalios situacijos komisijos pirmininkas, Kėdainių rajono 

savivaldybės administracijos direktorius - Arūnas Kacevičius, tel. Nr. 863047763; 

Koronaviruso karštoji linija visais klausimais 1808, koronavirusas@sam.lt 



Saviizoliacijos klausimais konsultuoja Kėdainių visuomenės sveikatos biuras (koordinatorė 

Danguolė Avižiuvienė), tel. Nr. +37068577209; 

Pagalba namuose ir laikino apgyvendinimo paslaugos Kėdainių bendruomenės socialinis 

centras + 37065564322; 

Viešosios tvarkos skyriaus telefonai 880041510 arba 112; 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro karštosios linijos +37061879984 ir 

+37061694562 (visą parą). 

8. Centro darbuotojams paruošti įsipareigojimai karantino metu (pasirašytinai). (Priedas Nr. 

1). 

9. Centras turi būti pasirūpinęs, kad: 

9.1.  Kiekvienas Centro darbuotojas savo darbo vietoje turėtų turėti medicinines kaukes ar 

respiratorius ar kitas apsaugines priemones (dezinfekcinis skystis paviršiams, purkštuvas su 

dozatoriumi). 

9.2. Darbuotojai apsaugos priemones dėvi nuolat, visą darbo dieną. 

9.3. Numatytas atskiras valymo ir dezinfekavimo inventorius, kuris turi būti laikomas 

darbuotojams matomoje vietoje. 

9.4. Užtikrinti, kad Centro darbuotojai visą parą galėtų pasinaudoti esančiomis asmens 

apsaugos priemonėmis centre. 

10. Darbuotojų sveikatos būklės stebėjimas: 

10.1. Siekiant užkirti koronaviruso (COVID-19) plitimui Kėdainių bendruomenės socialinio 

centro patalpose bendrosios praktikos slaugytoja kasdien matuoja darbuotojų temperatūrą ir fiksuoja 

stebėjimo žurnale. 

10.2. Darbuotojai teikiantys socialines paslaugas klientų namuose temperatūrą matuojasi 

patys ir esant temperatūrai nedelsiant informuoja Kėdainių bendruomenės socialinio centro 

bendrosios praktikos slaugytoją ir įstaigos vadovą, laukia nurodymų ir instrukcijų. 

11. Teisės aktai, reglamentai, nutarimai: 

11.1. Reaguojant į susiklosčiusią ekstremalią situaciją dėl koronaviruso paplitimo (COVID-

19) vadovaujamasi Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. 

kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos 

Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos, rajono savivaldybės rekomendacijomis. 



11.2. Teikiant paslaugas turi būti griežtai laikomasi LR Sveikatos apsaugos ministerijos 

interneto svetainėje https://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/informacija-sveikatos-prieziuros-

specialistams nurodytų nurodymų. 

  

https://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/informacija-sveikatos-prieziuros-specialistams
https://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/informacija-sveikatos-prieziuros-specialistams


 

Priedas Nr. 1 

KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIO CENTRO 

DARBUOTOJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI KARANTINO METU 

 

Reaguojant į susiklosčiusią ekstremalią situaciją dėl koronaviruso paplitimo (COVID-19) 

ir karantino paskelbimą Lietuvos Respublikoje, pateikiame darbuotojams įsipareigojimus.  

 Darbuotojai, grįžę iš užsienio ARBA bendravę su asmenimis, grįžusiais iš 

užsienio šalių ARBA bendravę su asmenimis, kurie įtariami ar kuriems nustatytas 

koronavirusas (COVID-19) privalo apie šį faktą nedelsiant bet kuriuo paros metu pranešti 

tiesioginiam vadovui ir laukti tolesnių instrukcijų. Draudžiama vykti į darbą! 

 Darbuotojai turintys informaciją, kad pas paslaugų gavėjus lankėsi asmenys 

grįžę iš užsienio šalių kurie įtariami ar kuriems nustatytas koronavirusas (COVID-19) privalo 

apie šį faktą nedelsiant bet kuriuo paros metu pranešti įstaigos vadovui ir laukti tolesnių 

instrukcijų.  

 Darbuotojui pastebėjus, kad paslaugų gavėjas turi temperatūros ar blogai 

jaučiasi, nedelsiant praneša įstaigos vadovui ir laukia tolesnių instrukcijų. 

 Pasireiškus koronaviruso simptomams – karščiavimui, kosuliui, gerklės 

skausmui ar apsunkintam kvėpavimui, privalote skambinti Karštąja koronaviruso linija tel. 

1808 ir draudžiama vykti į darbą bei nedelsiant bet kuriuo paros metu informuoti įstaigos 

vadovą ir laukti tolesnių instrukcijų. 

 Jeigu būnant darbe pasireiškia koronaviruso simptomai, privaloma imtis šių 

veiksmų: 

1. BŪTINA KUO SKUBIAU informuoti savo įstaigos vadovą telefonu ir laukti tolesnių 

instrukcijų; 

2. Nevaikščioti po patalpas, likti vietoje, laikytis 2 metrų atstumo nuo kitų asmenų tol, kol 

išvyksite/būsite išvežtas iš Kėdainių bendruomenės socialinio centro patalpų (toliau – KBSC) 

(negalima vykti taksi ar viešuoju transportu); 

3. Lankomosios priežiūros darbuotojai lieka namuose ir skambina Nr. 1808, laukia 

instrukcijų. 

 Jūs privalote informuoti administraciją arba įstaigos vadovą, jei įtariate, 

kad jūsų kolega nesilaiko karantino režimo ir sąlygų (bendrauja su kitais asmenimis (ypač 

grįžusiais iš užsienio), nebūna namuose, eina į svečius ar kviečiasi svečius, be būtino 

reikalo vaikšto viešose vietose ir pan.). Taip pat privalote informuoti apie atvejus jei 

įtariate, kad gyventojai nesilaiko karantino.  

 Jūs privalote į parduotuves vykti kuo rečiau ir vadovautis Kėdainių 

bendruomenės socialinio centro Prevencinių veiksmų planu esant ekstremaliai situacijai dėl 

koronaviruso (COVID-19). Parduotuvėje dėvėkite apsaugines veido kaukes arba 

respiratorius, arba kitas nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Nevaikščiokite po 

parkus ar kitas atviras vietas. 

 Privalote griežtai laikytis karantino sąlygų: niekur nevykti, likti namuose, 

nesikviesti ir neiti į svečius, laikytis saugos ir higienos reikalavimų, siekiant apsaugoti tiek 

save, tiek žmones, su kuriais tiesiogiai dirbama ir savo šeimos narius. 

 Darbe privalote (kiek įmanoma) vieni nuo kitų laikytis saugaus atstumo 

(bent 2 metrai). 

 

Susipažinau, supratau ir sutinku     

                                                  

______________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, parašas, data) 


