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                                                                                          PATVIRTINTA             

                                                                                          Strūnos globos namų direktoriaus  

                                                                                          2021 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. V-106-1  

 

 

STRŪNOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ 

LANKYMO TVARKA (DĖL GALIMYBIŲ PASO TIKRINIMO) 

    EKSTREMALIOS SITUACIJOS DĖL COVID-19 LAIKOTARPIU  

 

 

 

1. Gyventojų lankymas Globos namuose yra galimas asmenims, atitinkantiems vieną iš 

kriterijų (LRV 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos 

paskelbimo“ pakeitimai), kurie yra taikomi Galimybių pasui gauti: 

1.1. asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų: 

1.1.1. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės 

suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šios tvarkos 1.1.5 papunktyje nurodytą atvejį; 

1.1.2. praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo; 

1.1.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos 

dozės suleidimo, išskyrus šios tvarkos 1.1.5 papunktyje nurodytą atvejį; 

1.1.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

1.1.5. praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos 

dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo 

patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu; 

1.1.6. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės 

suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ 

vakcina arba atvirkščiai. 

1.2. asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir: 

1.2.1. diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno 

testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, 

nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas); 

1.2.2. asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 

arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio 

imunologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina.
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1.3. asmeniui, kuriam atliktas COVID-19 tyrimas, nustatytas neigiamas rezultatas, – ne 

anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 

PGR tyrimą. 

1.4. gyventojus lankantys asmenys yra vaikai iki 16 metų. 

2.  Asmenys, turintys teisę lankyti Globos namų gyventojus pagal šios tvarkos 1.1., 1,2.,  

1.3., 1.4. punktus, įstaigos atsakingam personalui privalo pateikti tai patvirtinančius dokumentus: 

                2.1. Galimybių pasą ir dokumentą, įrodantį asmens tapatybę (esant reikalui). 

                3. Lankytojų Galimybių pasų tikrinimą, mobiliojo įrenginio programėlės pagalba,  įstaigoje 

atlieka Direktoriaus įsakymu paskirti darbuotojai - socialinio darbuotojo padėjėjai. 

                4. Jei lankytojui suteiktas Galimybių pasas, mobiliojo įrenginio ekrane žaliame fone 

matomas užrašas „Kontaktinės veiklos leidžiamos“, lankytojo vardas, pavardė, gimimo metai, 

Galimybių paso išdavimo data, jo galiojimo data. Esant reikalui, Galimybių paso tikrinimą atliekantys 

darbuotojai gali paprašyti lankytojo asmens dokumento ir įsitikinti, ar sutampa Galimybių pase ir 

asmens dokumente pateikti duomenys (vardas, pavardė ir gimimo metai). 

                 5.  Jei lankytojui nėra suteiktas Galimybių pasas, ekrane raudoname fone pamatysite užrašą 

„Kontaktinės veiklos ribojamos“. 

                 6. Globos namų gyventojų lankymas pagal šios tvarkos 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. punktus 

leidžiamas iš anksto užsiregistravus telefonu: (8-387) 48618 arba iš anksto suderinus su skyriaus, 

kuriame gyvena gyventojas, socialiniu darbuotoju, nurodant lankomo gyventojo vardą ir pavardę, 

lankytojo vardą ir pavardę bei giminystės ryšį,  lankymo datą ir laiką. 

7.  Gyventojų lankymo laikas: 9.30 - 12.00 val. ir 13.30 – 17.00 val. (darbo dienomis ir 

savaitgaliais). 

                 8. Lankyti gali tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų 

užkrečiamų ligų požymių (pvz.: karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

                9. Visiems atvykusiems lankytojams, prieš patenkant į įstaigą, matuojama kūno temperatūra. 

                10. Prieš patenkant į įstaigą lankytojai privalo dėvėti vienkartines apsaugines kaukes, prie 

įėjimo į įstaigą dezinfekuoti rankas. 

                11. Prie įėjimo į įstaigą pateikiama informacija: apie asmens higienos laikymosi būtinybę 

(rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.), apie tai, kad į įstaigą neįleidžiami asmenys, 

turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

12. Gyventojų lankymas vyksta susitikimams skirtose patalpose, išskyrus terminalinės 

būklės gyventojus, kurių lankymas leidžiamas jų kambaryje. Vieną terminalinės būklės gyventoją jo 

kambaryje tuo pačiu metu gali lankyti vienas asmuo. Esant tinkamoms oro sąlygoms ir galimybėms, 

gyventojų lankymas vyksta globos namų teritorijoje įrengtose susitikimams skirtose vietose. 
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13. Lankymo trukmė globos namų patalpose iki 15 minučių, išlaikant saugų 2 metrų 

atstumą. 

                 14. Pasibaigus susitikimui patalpos, kuriose jis vyko vėdinamos, paviršiai valomi ir 

dezinfekuojami. 

                 15. Lankytojai, vyresni nei 6 metų amžiaus, viso lankymo metu turi dėvėti nosį ir burną 

dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir 

visiškai dengia nosį ir burną. Veido kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie 

dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei, 

tuomet rekomenduojama dėvėti veido skydelį. 

                16. Gyventojams susitikimo metu perduodamos lauktuvės turi būti tvarkingai supakuotos, 

maisto produktai švieži, sandariai supakuoti, su nesibaigusiu produktų galiojimo terminu. 

                17. Neblaivūs ar kitaip apsvaigę, agresyvūs lankytojai į globos namus neįleidžiami. 

                18. Įstaigos darbuotojai pasilieka teisę spręsti dėl lankymo leidimo. 

                19. Visi į Globus namus patenkantys asmenys registruojami (nurodoma vardas, pavardė, 

informacija apie pateiktą dokumentą, leidžiantį lankyti Globos namų gyventoją ir pas ką atvyko). 



 

 


