
PATVIRTINTA 

Negalią turinčių asmenų centro „Korys“ 

direktoriaus 2020 m. lapkričio 24 d.  

Įsakymu Nr. V – 118 

 

NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ CENTRO „KORYS“ DIENOS CENTRE TEIKIAMŲ 

PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS KARANTINO LAIKOTARPIU 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Negalią turinčių asmenų centro „Korys“ tvarkos aprašas karantino laikotarpiu (toliau – Šis tvarkos 

aprašas) nustato dienos centre teikiamų paslaugų teikimo tvarką Negalią turinčių asmenų centre 

„Korys“ (toliau – Centras).  

2. Šiame apraše vadovaujamasi LR Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. V – 2508 „Dėl socialinių 

paslaugų įstaigų veiklos organizavimo būtinų sąlygų“.  

3. Šis tvarkos aprašas galioja iki karantino pabaigos arba 2 punkte minimų teisės aktų pakeitimo.  

 

II. PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMAS 

 

4. Darbuotojai, galintys teikti paslaugas karantino laikotarpiu 

 

4.1. Centre gali dirbti tik darbuotojai po atostogų ar ilgesnio nedarbo laiko, pateikę deklaraciją 

(priedas Nr. 1), kad neturi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių, negyvena su 

asmenimis, kuriems nustatyta COVID-19 liga. 

4.2. Atsiradus 4.1 punkte išvardintoms aplinkybėms, darbuotojas nedelsiant informuoja savo 

tiesioginį vadovą, į darbą neatvyksta ir kreipiasi į gydymo įstaigą.   

4.3. Centras užtikrina, kad atvykus į darbą, darbuotojams prie įėjimo į Centrą būtų matuojama 

temperatūra. Esant 37.3 °C ir didesnei temperatūrai, darbuotojai į Centro patalpas 

neįleidžiami. Tokiu atveju surašomas aktas, po kuriuo pasirašo temperatūrą matavęs ir 

temperatūros turintis darbuotojai.  

4.4. Visi darbuotojai Centro patalpose turi dėvėti kaukes. Jei darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl 

sveikatos būklės ar vykdomos veiklos pobūdžio, privalo būti naudojami veido skydeliai. 

Sprendimas turi būti suderintas su padalinio vedėju/-a. 

 

5. Lankytojai, galintys gauti paslaugas Centre karantino laikotarpiu 

5.1. Lankytojai į Negalią turinčių asmenų centro „Korys“ dienos centrą (toliau - Centras) po 

ilgesnio (daugiau nei 2 savaitės) laiko priimami tik įvertinus lankytojo (tėvų, globėjų) Centrui 

pateiktą deklaraciją (priedas Nr.2). 

5.2. Pasikeitus deklaracijoje pateiktiems duomenims, lankytojas (tėvai globėjai) apie tai nedelsiant 

informuoja „Savą“ asmenį ir tokiu atveju paslaugos centre nėra teikiamos iki kol bus gauti 

COVID-19 testo neigiami rezultatai.  

5.3. Kiekvienam lankytojui  atvykus į Centrą prie įėjimo matuojama temperatūra. Esant 37.3 °C ir 

didesnei temperatūrai ir/ ar turintys kitų ūmių viršutinių kvėpavimo takų  ligų požymių 

lankytojai į Centro patalpas neįleidžiami, apie tai informuojami jų artimieji. Tokiu atveju 

surašomas aktas, po kuriuo pasirašo temperatūrą matavęs darbuotojas.  

5.4. Lankytojams, gaunantiems pavėžėjimo paslaugą, temperatūra matuojama ir transporto 

priemonėje.   

5.5. Lankytojams bendrosiose patalpose bei transporto priemonėse privaloma dėvėti kaukes. 

Užimtumo kabinetuose – taip pat turi būti dėvimos kaukės, kiek tai leidžia negalios pobūdis. 



Kaukių leidžiama nedėvėti lankytojams, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali 

ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).  

 

6. Higienos užtikrinimas. 

6.1. Šalia įėjimo į Centrą suteikiama vaizdinė informacija  apie asmens higienos laikymosi būtinybę 

(rankų higieną, sveikinimosi, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.). 

6.2. Užtikrinama, kad  įėjus į Centrą būtų atliekama rankų dezinfekcija. 

6.3. Centre patalpos valomos  vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 

parengtomis rekomendacijomis patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu. 

6.4. Patalpos ir dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai, kėdės 

ir kita) turi būti valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, o 

higieninės paskirties patalpos – po kiekvieno pasinaudojimo. 

6.5. Karantino laikotarpiu vyrai ir moterys naudojasi tomis pačiomis higieninėmis patalpomis. 

Kiekviena grupė naudojasi visada tuo pačiu artimiausiu tualetu. 

6.6. Centre patalpos vėdinamos prieš atvykstant lankytojams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, 

lankytojams išėjus iš patalpos.  

6.7. Centro lankytojai skatinami laikytis saugaus atstumo (ne mažiau kaip 2 metrai,) asmens 

higienos (kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, rankų higienos ir kt.).  

6.8. Užtikrinama, kad tarp viename kabinete dirbančių darbuotojų būtų ne mažesnis kaip 1 metro 

atstumas. Esant susirinkimų būtinybei, susirinkimai organizuojami nuotoliniu būdu. 

6.9. Darbuotojai, kontaktinių paslaugų teikimo metu (higieninės, maitinimo ir kt. kontaktinės 

pagalbos teikimas lankytojui) privalo dėvėti apsauginę veido kaukę, vienkartines pirštines ir 

kūno apsaugą- vienkartinį chalatą ar prijuostę. 

 

7. Lankytojų ir darbuotojų judėjimas Centro patalpose 

7.1. Paslaugos teikiamos lankytojų ir  darbuotojų grupių formavimo principu, sudarant sąlygas, kad 

skirtingose grupėse esantys asmenys nekontaktuotų tarpusavyje. 

7.2. Savavališkai, be centro administracijos leidimo, draudžiama keisti lankytojų grupių sudėtį. 

7.3. Paslaugų teikimas vykdomas tik grupei priskirtoje patalpoje arba lauke. Lankytojų ir 

darbuotojų lankymasis kitų grupių patalpose, administracijos patalpose, bendrosiose patalpose, 

kurios nepriskirtos grupei, yra draudžiamas. 

7.4. Kineziterapijos bei ergoterapijos paslaugos teikiamos pagal iš anksto suderintą grafiką, 

laikantis grupių narių nemaišymo principo. 

7.5. Paslaugų teikimo metu darbuotojų, priklausančių skirtingoms komandoms, fizinis bendravimas 

yra negalimas (esant būtinybei kontaktas ribojamas iki 15 min.).  

7.6. Rūkantiems darbuotojams draudžiama rūkyti būriuojantis, t.y. dviese ir daugiau. 

7.7. Grupių tarpusavio komunikavimas vykdomas Centro vidinio ir/arba darbinio mobilaus telefono 

ryšio pagalba; Facebook Messenger programa, Zoom programa.  

7.8. Lankytojų pasivaikščiojimai arba užsiėmimai Centro kieme grupėms organizuojami užtikrinant 

saugų atstumą tarp asmenų. 

 

8. Maitinimo organizavimas 

8.1. Lankytojai maitinami 2 kartus per dieną (pusryčiai, pietūs). 

8.2. Centro lankytojų maitinimas organizuojamas „Savos“ grupelės patalpose.  

8.3. Visoms grupėms (įskaitant valgančius valgykloje) maistą nuneša, o pavalgius  nešvarius indus 

surenka ir į virtuvėje nešvariems indams skirtą vietą, nuneša socialinio darbuotojo padėjėjai, 

priskirtas konkrečiai grupei. 

8.4. Darbuotojai, pietaujantys Centre, gali pietauti laikantis ne mažiau 2 metrų atstumo nuo kitų 

asmenų. Po valgymo dezinfekuoja savo vietą. 

 



9.  Transporto paslaugų teikimas 

9.1. Transporto paslaugos lankytojams teikiamos pagal iš anksto sudarytus maršrutus ir tvarkaraštį, 

išlaikant Centro padalinių izoliacijos principą.  

9.2. Kiekvienoje transporto priemonėje turi būti dezinfekcinio skysčio talpa ir kūno temperatūros 

matavimo prietaisas. 

9.3. Iš ryto pradedant teikti transporto paslaugas Socialinių paslaugų intelekto sutrikimą turintiems 

asmenims padalinyje socialinio darbuotojo padėjėjas pamatuoja temperatūrą transporto 

priemonę vairuojantiems darbuotojams ir užfiksuojama temperatūros matavimo lapuose. Jeigu 

nors vienas iš darbuotojų turi temperatūros, transporto paslaugos neteikiamos ir apie tai 

pranešama Aptarnavimo ir ūkio padalinio vadovui. 

9.4. Lankytojui, prieš įlipant į transporto priemonę, vairuotojas pamatuoja temperatūrą ir pasirūpina 

lankytojų rankų dezinfekavimu. Jeigu asmuo turi temperatūros (virš 37.3 °C)– lankytojas į 

transporto priemonę nepriimamas. Apie tai telefonu informuojama centro administracija. 

9.5. Transporto paslaugų teikimo metu darbuotojai ir lankytojai dėvi nosį ir burną dengiančias 

apsaugines veido kaukes. 

9.6. Jeigu lankytojas atvyksta pats arba jį į Centrą atveža šeimos nariai, lankytojas šeimos nario 

palydimas tik prie įėjimo į Centro pastatą. Lankytoją prie įėjimo pasitinka darbuotojas ir 

pamatuoja jam temperatūrą. Artimieji į Centro pastatą įleidžiami tik su kaukėmis ir tik vestibiulyje. 

 

10.  Sveikatos priežiūros paslaugos organizavimas, pasireiškus Covid-19 simptomams 

10.1. Lankytojams ir darbuotojams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 laipsnių ir daugiau), 

kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pavyzdžiui, sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių į Centro pastatą neįleidžiami. 

10.2. Jeigu paslaugų teikimo eigoje lankytojui pasireiškia 10.1. punkte išvardyti požymiai nedelsiant 

informuojami jo artimieji bei Centro slaugytojas, kuris, įvertinęs asmens sveikatos būklę, 

asmenį izoliuoja tam skirtoje patalpoje – Socialinių paslaugų judėjimo ir kompleksinę negalią 

turintiems asmenims padalinyje - slaugytojos kabinete (3 aukšte),  Socialinių paslaugų intelekto 

sutrikimą turintiems asmenims padalinyje – patalpoje, esančioje priešais personalo kambarį (2 

aukšte). 

10.3. Jeigu darbo metu darbuotojui pasireiškia 10.1. punkte išvardyti požymiai, jis nedelsiant 

nušalinamas nuo darbo. Jei darbuotojas turi nuosavą transporto priemonę ir yra pajėgus vairuoti, 

nedelsiant išvyksta iš centro ir kreipiasi dėl COVID-19 tyrimo. Jei darbuotojas neturi galimybės 

išvykti pats, jis izoliuojasi tam skirtoje patalpoje ir kreipiasi šeimos narių pagalbos dėl 

parvykimo į namus arba į greitąją medicinos pagalbą dėl ištyrimo.  

10.4. Po pasireiškusių ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių, išnykus simptomams, 

paslaugos lankytojams atnaujinamos ne anksčiau kaip po 14 dienų. Pateikus neigiamą atsakymą 

dėl Covid-19 infekcijos ir nejaučiant simptomų, laikotarpis gali būti sutrumpinamas.  

10.5. Darbuotojų susirgimo atveju taikomi darbuotojo šeimos gydytojo nurodymai. 

 

III.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Ši paslaugų teikimo tvarka įsigalioja nuo 2020 m. lapkričio 24 d. ir pakeičia tvarką, patvirtintą 

Centro direktoriaus 2020 m. liepos 31 d. įsakymu V – 71. 

12. Paslaugų teikimo tvarka karantino laikotarpiu skelbiama Centro padalinių skelbimo lentose ir  

interneto svetainėje www.nckorys.lt.  

13. Paslaugų teikimo tvarka gali būti keičiama, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vyriausybės 

nutarimus, sprendimus, SAM ir SADM rekomendacijas bei Kauno miesto savivaldybės sprendimus.  

___________________________ 

http://www.nckorys.lt/


Priedas Nr. 1 

DEKLARACIJA 
 

2020 m. ____________d. 

 

Aš ______________________________________________________ deklaruoju, kad 
         (pareigos, Vardas, pavardė) 

 

o Per paskutines 14 dienų man nepasireiškė karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ir ūmios viršutinių 

kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);  

 

o negyvenu su asmenimis, kuriems šiuo metu paskirta saviizoliacija dėl diagnozuotos COVID-19 

ligos. 

 

 

 

PATVIRTINU, kad šioje deklaracijoje informacija yra teisinga ir įsipareigoju nedelsiant žodžiu ir/ar 

raštu pranešti Centro administracijai, jei mano deklaruota informacija pasikeistų. 

 

 

_______________________                                                                        

               (Parašas) 

  



 

 

Priedas Nr. 2 

 

 

DEKLARACIJA 
 

2020 m.   _________________ d. 

 

Aš ________________________________________________________ deklaruoju, kad  
                        (Pildančio deklaraciją  vardas, pavardė)                             
 

_________________________________________________________: 

(lankytojo vardas pavardė ) 

 

o Per pastarąsias 14 dienų nepasireiškė karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmios viršutinių 

kvėpavimo takų ligų požymiai  (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);  

 

o negyvenu su asmenimis, kuriems šiuo metu paskirta saviizoliacija dėl diagnozuotos COVID-19 

ligos. 

 

o suprantu ir prisiimu atsakomybę dėl rizikų užsikrėsti COVID-19 virusu, lankant dienos centrą 

karantino  laikotarpiu. 

 

 

PATVIRTINU, kad šioje deklaracijoje informacija yra teisinga ir įsipareigoju nedelsiant pranešti 

„Savam asmeniui“  __________________________________________, tel. __________________,  

                                              („Savo asmens“ vardas ) 

jei mano deklaruota informacija pasikeistų. 

 

_______________________                                                                        

               (Parašas) 


