
SVARBI INFORMACIJA TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS 

PASLAUGOS GAVĖJŲ ARTIMIESIEMS! 

Pateikiame  Socialinių paslaugų ir  priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos pateiktas rekomendacijas  dėl TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS 

GLOBOS  paslaugas gaunančių klientų  lankymo ir veiklos organizavimo 

ekstremalios situacijos bei karantino (Dėl COVID-19) metu: 

1) Apriboti bet kokį klientų lankymą; 

2) Padalinio vyriausias socialinis darbuotojas telefonu, elektroniniu paštu  

informuoja artimuosius bei kitus asmeniui svarbius žmones apie laikiną 

gyventojų paslaugoje lankymo tvarkos pasikeitimą.  Karantino laikotarpiu 

nepriimti  iš artimųjų gyventojams perduodamų daiktų, maisto produktų ir 

pan.;  

3) Padalinys užtikrina galimybę gyventojams bendrauti su artimaisiais telefonu, 

kompiuteriu ir pan. jei yra poreikis, per vaizdo skambučius,  dalijasi 

nuotraukomis iš  gyventojų rutinos ir pan. ; 

4) Padalinio vyriausias socialinis  darbuotojas  karantino metu reguliariai 

telefonu, elektroniniu paštu ar kitomis komunikavimo priemonėmis teikia 

informaciją artimiesiems  (ne rečiau nei 2 kartus per savaitę arba atsižvelgiant į 

artimųjų pageidavimus, o atsiradus reikšmingų aplinkybių – nedelsiant) apie 

gyventojų sveikatos būklę, psichologinę savijautą, kasdienę rutiną  ir kt.  ; 

5) Gyventojo lankymas išimtinai galimas tuo atveju, kuomet tenkinamas 

mirštančiojo asmens poreikis,  reikalinga užtikrinti jam dvasinę pagalbą  ir 

sudaryti artimiesiems sąlygas būti šalia.  Sprendimai dėl lankytojų priėmimo 

mirties atveju turi būti priimami individualiai ir tik išsiaiškinus, ar konkretus 

lankytojas nepatiria naujajam koronavirusui (COVID-19) būdingų simptomų.  

Taip pat, asmenims, kurie atitinka epidemiologinius įtariamo naujojo 

koronaviruso  (COVID-19) atvejo kriterijus (keliavimas teritorijose, kuriose 

nustatytas naujasis koronavirusas (COVID-19) ar turėjo kontaktą su žmogumi, 

kuriam patvirtintas ar tikėtinas šis  koronavirusas, neturėtų būti leista lankyti 

paslaugos gyventojų. Visais atvejais lankytojai privalo dėvėti medicininę veido 

kaukę arba respiratorių bei mūvėti pirštines, pagal galimybes laikytis 2 metrų 

atstumo.  Lankytojai turi dezinfekuoti rankas.  Lankytojai  nekontaktuoja su 

kitais padalinio paslaugų gavėjais.  

6) Nauji gyventojai, kurie gyveno savo namuose, karantino metu  į  instituciją 

apgyvendinimui  nepriimami.  Asmuo, kuris gydomas stacionarioje asmens 



sveikatos priežiūros įstaigoje, priimamas į apgyvendinimo paslaugą,  paslaugą 

skiriančiai institucijai užtikrinant  gyventojo sveikatos  nerizikingumą.  

Šios rekomendacijos taikomos tiek, kiek nėra  priimta atskirų valstybės lygio 

ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų ir/ar savivaldybių 

ekstremalių situacijų  komisijų sprendimų. 

(Rekomendacijos gautos 2020-03-25) 

 


