PATVIRTINTA
VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro direktoriaus
2022 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-34
VŠĮ ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRO PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS
(galioja nuo 2022-07-25)
Lietuvos Respublikos teritorijoje atšaukus ekstremaliąją situaciją, tačiau išliekant
rekomendacijoms dėl apsaugos nuo koronaviruso COVID-19 infekcijos, ir didėjant susirgimų
skaičiui, VšĮ Šiaulių reabilitacijos centre (toliau – Įstaiga) darbas turi būti organizuojamas laikantis
šių sąlygų:
1. Darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami darbo vietoje.
2. Darbo vietos ir darbo vietų aplinka turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių
teisės aktų reikalavimus.
3. Įstaigoje negali dirbti darbuotojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų
požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), išskyrus darbuotojus, dirbančius
nuotoliniu būdu.
4. Išvykose dirbantys darbuotojai, kurių darbas susijęs su paslaugų teikimu ne įstaigoje,
rekomenduojama vengti fizinio kontakto su kitais asmenimis, laikytis ne mažesnio, kaip 2 m.
atstumo nuo kitų asmenų, uždarose erdvėse privaloma dėvėti kaukes.
5. Darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai
(karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi vykti namo ir konsultuotis su savo
šeimos gydytoju.
6. Rekomenduojama išlaikyti darbuotojų fizinį kontaktą su lankytojais ne mažesniu kaip 2
metrai atstumu arba atskiriant darbo vietą nuo lankytojo pertvaromis.
7. Rekomenduojama įstaigos lankytojams laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas
nuo kito.
8. Privaloma asmenims, lankantis įstaigoje, dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos
priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau – kaukės).
9. Prie įėjimo į įstaigą pateikti informaciją:
9.1. apie lankytojų asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo,
čiaudėjimo etiketas ir kt.);
9.2. kad įstaigoje neaptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų
infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
9.3. apie būtinybę vyresniems nei 6 metų lankytojams dėvėti kaukes. Šio reikalavimo
netaikyti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų
dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).
10. Į įstaigą neturi būti įleidžiami asmenys, užsiimantys prekyba ir teikiantys paslaugas, kai
tai nesusiję su darbo funkcijų vykdymu.
11. Įstaigos darbuotojams ir lankytojams sudaryti galimybę rankų higienai ir (ar)
dezinfekcijai – prie įėjimo į įstaigą ir sanitarinį mazgą gerai matomoje vietoje pakabinti darbuotojų
ir lankytojų rankų dezinfekcijai skirtą priemonę, rankų plovimo ir (ar) dezinfekcijos vaizdines
rekomendacijas.
12. Užtikrinti įstaigos erdvių maksimalų vėdinimą, atsižvelgiant į technines pastato
galimybes ne rečiau kaip 1 kartą per valandą.
13. Dažnai liečiamus paviršius (durų rankenas, elektros jungiklius, kėdžių atramas ir kt.)
valyti paviršiams valyti skirtu valikliu kaip galima dažniau, bet ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.
14. Kitą aplinkos valymą ir dezinfekciją atlikti vadovaujantis Įstaigos higienos (valymo ir
dezinfekcijos) procedūrų planu.

15. Užtikrinti, kad asmenys įstaigos uždarose erdvėse dėvėtų nosį ir burną dengiančias
apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau – kaukės). Kaukes
dėvėti būtina:
15.1. lankytojus aptarnaujantiems darbuotojams;
15.2. vyresniems nei 6 metų įstaigos lankytojams;
15.3. darbuotojams bendro naudojimo patalpose ir darbo vietose (kabinetuose ar kt.
patalpose), kuriuose dirba daugiau nei po vieną darbuotoją;
15.4. darbuotojams ir kitiems asmenims gyvai organizuojamų posėdžių, pasitarimų,
susirinkimų metu.
16. Reikalavimas dėvėti kaukes netaikomas:
16.1. neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali
ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);
16.2. vaikams iki 6 metų.
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