
 

 
 

ŠVENČIONIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO  DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL  DARBO VIETOMS BŪTINŲ SĄLYGŲ 

 

2020 m. lapkričio 12    d.  Nr. OV-84 

Cirkliškis 

 

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. V-1942 

„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1471 „Dėl valstybės  ir savivaldybių 

institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų“ pakeitimo: 

1. P a v e d u padalinių vadovams informuoti darbuotojus, kad turint ūmių viršutinių kvėpavimo 

takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių  (pvz. karščiavimas,  kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, 

ir pan.) į darbą vykti draudžiama. Drausti dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija. 

2. Į s i p a r e i g o j u nuolat stebėti savo ir kitų darbuotojų sveikatą. Darbe pasireiškus,  kad 

darbuotojas turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių  nedelsiant 

bus atskirti nuo kitų darbuotojų ir vyks namo,  ir bus pasiūlyta darbuotojui konsultuotis Karštąja 

koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai. Gavus iš darbuotojo 

informaciją apie jam nustatytą COVID-19 (koronaviruso infekciją), apie tai bus informuotas 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Bendradarbiaujant su 

NVSC nustatyti sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikyti 14 dienų izoliaciją. 

3. Esant poreikiui, organizuoti susirinkimus, pasitarimus, posėdžius nuotoliniu būdu. Jeigu 

susirinkimai, pasitarimai organizuojami gyvai, jų metu dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). 

4. Užtikrinant darbuotojų ir lankytojų saugos reikalavimus: 

į s a k a u, kad: 

4.1.  darbo vietos ir darbo vietų aplinka turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės 

aktų reikalavimus; 

4.2. nedirbti ir drausti įstaigoje dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos 

laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu arba gavus NVSC leidimą;  

4.3. sudaryti galimybę tinkamai darbuotojų ir lankytojų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai; 

4.4. vėdinti darbo patalpas ne rečiau kaip 1 kartą per valandą; 



4.5. dažnai liečiamus paviršius (durų rankenos, elektros jungikliai, kėdžių atramos ir kt.) valyti 

paviršiams valyti skirtu valikliu kaip galima dažniau, bet ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. 

4.6. įstaigos lankytojus aptarnauti užtikrinant saugos priemones: 

4.6.1. apriboti darbuotojų fizinį kontaktą su lankytojais, išlaikant ne mažesnį nei 2 metro atstumą; 

4.6.2. užtikrinti, kad darbuotojai, aptarnaujantys įstaigos lankytojus, ir vyresni nei 6 metų 

amžiaus lankytojai dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar 

kitas priemones). Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų 

priemonių) leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir 

burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių) dėvėti negali ar jų 

dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.  

5. Į p a r e i g o j u darbų ir civilinės saugos inžinierių Romualdą Veikutį: 

5.1. paskelbti šį įsakymą mokyklos tinklalapyje ir supažindinti visus darbuotojus; 

5.2. prie įėjimo į mokyklą pateikti informaciją apie lankytojų asmens higienos laikymosi 

būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.), kad įstaigoje neaptarnaujami lankytojai, 

turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas ir pan.), apie būtinybę  dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. 

6. P r i p ž į s t u netekusiu galios 2020 m. rugsėjo 2 d. direktoriaus įsakymą OV-59 „Dėl  

koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių ir reikalavimų darbo vietoms“. 

 

 

Direktorė                                                                                               Milda Gustienė-Vilniškė 
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