Patvirtinta
2021-04-23 direktorės
įsakymu Nr.VVŠĮ „SENJORŲ VILA“ GYVENTOJŲ LANKYMO TVARKA

Tvarka parengta vadovaujantis 2020-06-17 LR Sveikatos apsaugos ministro- valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos Valstybės operacijų vadovo sprendimo Nr. V-1496 „Dėl būtinų sąlygų
lankant asmenis stacionariose socialinės globos įstaigose“ redakcija ir LR sveikatos apsaugos
ministro Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio
21 d. sprendimu Nr. V—891 „Dėl Asmenų teisės į švelnesnes karantino režimo priemones
patvirtinimo".
I.

TVARKOS NUOSTATŲ TAIKYMAS

Tvarka taikoma visiems pas gyventojus atvykstantiems lankytojams, nepriklausomai nuo jų
gyvenamosios vietos.
Lankytojai privalo laikytis tvarkos nuostatų:
LANKYTI SAVO ARTIMUOSIUS GALI TIK ASMENYS, KURIE YRA PERSIRGĘ
COVID-19 LIGA ARBA, KURIE YRA PASKIEPYTI ABIEJOMIS COVID VAKCINOS
DOZĖMIS, KAI PO ANTROSIOS VAKCINOS DOZĖS YRA PRAĖJĘ NE MAŽIAU
KAIP 14 DIENŲ.
NUO TEIGIAMO COVID TESTO PATVIRTINIMO DIENOS, ARBA NUO ANTROSIOS
VAKCINOS DOZĖS SULEIDIMO DIENOS, NEGALI BŪTI PRAĖJĘ DAUGIAU KAIP
180 DIENŲ.

Atvykusiems lankytojams privaloma parodyti šiuos dokumentus:
1. Savo asmens dokumentą;
2. Dokumentą įrodantį vakcinavimo faktą ir laiką (su nurodyta asmens
pavarde ir vardu). Įrodymai apie atliktą vakcinaciją gali būti pateikti
rašytiniu arba elektroniniu būdu, prisijungiant prie savo paskyros portale
www.esveikata.lt arba atspausdinti PDF formatu.
3. Dokumentą įrodantį persirgimo COVID-19 liga faktą ir teigiamo PGR testo
patvirtinimo datą iš savo šeimos gydytojo ar kitos gydymo įstaigos arba išrašą
iš savo paskyros portale www.esveikata.lt, rašytiniu ar elektroniniu būdu.
1. Į gyvenamuosius kambarius ar susitikimų patalpą įleidžiami tik iš
anksto tel. 865293111 užsirezervavę laiką lankytojai.
2. Tas pats šeimos narys gali lankyti savo artimąjį ne dažniau kaip
kas 14 dienų.
3. Gyventojų lankymas vyksta visomis savaitės dienomis nuo 9.00 iki 19.30 val.

4. Atvykus, būtina paskambinti prie pastato durų esančiu skambučiu ir išsikviesti
darbuotoją.
5. Vaikštantiems gyventojams, ar gyventojams, kurie gali būti transportuojami
techninės pagalbos priemonių pagalba, susitikimai su lankytojais organizuojami
atskiroje patalpoje, užtikrinant bendravimo su artimaisiais konfidencialumą.
6. Gulintys gyventojai yra lankomi jų kambaryje, išlaikant ne mažesnį kaip 2 metrų
atstumą nuo lankomo asmens ir nuo tame pačiame kambaryje gyvenančių asmenų,
jei nėra galimybės jų perkelti į kitą patalpą.
7. Į gyvenamąjį kambarį ar susitikimų patalpą įleidžiamas tik 1 asmuo.
8. Vienu metu įstaigos viduje gali būti tik vieną asmenį lankantis žmogus.
9. Nustatoma lankymo trukmė 20 minučių.
10. Kiemo teritorijoje lankant gyventojus lankymo trukmė neribojama, jei lankantysis
laikosi ne mažiau kaip 2 metrų atstumo ir dėvi apsauginę veido kaukę.
11. Asmenims , turintiems COVID-19 ar peršalimui būdingų simptomų, lankyti savo
artimųjų negalima.
12. Lankytojai į gyvenamuosius kambarius ar susitikimų patalpą įleidžiami tik leidę
darbuotojams pamatuoti temperatūrą, dėvintys vienkartinę kaukę, pirštines,
antbačius. Be šių priemonių lankytojai neįleidžiami.
13. Prieš einant į gyvenamuosius kambarius privaloma dezinfekuoti rankas.
14. Lankytojams vaikščioti po bendro naudojimo patalpas ar kitus kambarius
griežtai draudžiama.
15. Atnešti daiktai, prie įėjimo į patalpas durų, perduodami darbuotojams
dezinfekcijai. Po dezinfekcijos daiktai perduodami gyventojams.
II.
TVARKOS GALIOJIMAS
Ši tvarka galioja iki atskiro LR Sveikatos apsaugos ministro- valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos Valstybės operacijų vadovo sprendimo arba iki naujos
karantino paskelbimo datos, arba iki pasikeitusios gyventojų ar darbuotojų
sveikatos būklės dėl COVID-19 užkrato pavojaus ir naujos lankymo tvarkos
nustatymo datos.
_________________________________________

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS
SPRENDIMAS
DĖL ASMENŲ TEISĖS Į ŠVELNESNES KARANTINO REŽIMO PRIEMONES PATVIRTINIMO
2021 m. balandžio 21 d. Nr. V-891
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4
punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2
dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės
lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų
situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu
Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos
teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 22 punktu bei siekdamas užtikrinti COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, nusprendžiu:
Nustatyti, kad:
1. Asmenims, persirgusiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta
remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu ir nuo teigiamo tyrimo rezultato
praėjo ne daugiau kaip 180 dienų (toliau – persirgęs asmuo), taip pat asmenims, paskiepytiems Sąjungos
vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo
schemą (toliau – paskiepytas asmuo), kuriems Nutarime nurodytais atvejais gali būti taikomos švelnesnės
karantino režimo priemonės negu kitiems asmenims, teisė į švelnesnes karantino režimo priemones
patvirtinama šiais būdais:
1.1. asmens priklausymą šio sprendimo 1 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytoms asmenų
kategorijoms, patvirtinantys dokumentai:
1.1.1. Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos
(toliau – ESPBI IS) vakcinacijos įrašas arba teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar
antigeno testo) rezultatų (duomenų) protokolas, kuriuos asmuo gali pateikti atspausdintus arba išsaugotus
skaitmeniniu formatu, arba tiesiogiai prisijungęs prie ESPBI IS;
1.1.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo
persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) arba nurodantis, kad asmens skiepijimas Sąjungos
vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo
schemą yra baigtas, kurį asmuo gali pateikti atspausdintą arba išsaugotą skaitmeniniu formatu;
1.2. asmens priklausymas šio sprendimo 1 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytoms asmenų
kategorijoms nustatomas:
1.2.1. karantino režimo priemonių laikymosi kontrolę atliekantis pareigūnas persirgusius ar
paskiepytus asmenis, kuriems Nutarime nurodytais atvejais gali būti taikomos švelnesnės karantino
režimo priemonės, nustato iš asmens pateiktų šio sprendimo 1.1 papunktyje nurodytų dokumentų, o esant
abejonių – vadovaudamasis ESPBI IS tvarkomais asmens duomenimis;
1.2.2. fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys paslaugas (toliau – paslaugų teikėjai), persirgusius ar
paskiepytus asmenis, kuriems Nutarime nurodytais atvejais gali būti taikomos švelnesnės karantino
režimo priemonės, nustato iš asmens pateiktų šio sprendimo 1.1 papunktyje nurodytų dokumentų.
2. Švelnesnių karantino režimo priemonių taikymui šio sprendimo 1.1 papunktyje nurodyti
dokumentai peržiūrimi šiomis sąlygomis ir tvarka:
2.1. šio sprendimo 1.1 papunktyje nurodyti dokumentai peržiūrimi šiuo tikslu: siekiant nustatyti
asmens priklausymą šio sprendimo 1 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytoms asmenų kategorijoms,
sudarant galimybę šiems asmenims Nutarime nurodytais atvejais naudotis teise į švelnesnes karantino
režimo priemones ir įgyvendinant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės
priemones;
2.2. šio sprendimo 1.1 papunktyje nurodyti dokumentai karantino režimo priemonių laikymosi
kontrolę atliekančių pareigūnų arba paslaugų teikėjų tik peržiūrimi, draudžiama juos rinkti, saugoti ar kitaip
tvarkyti.
3. VĮ Registrų centras asmens duomenis apie asmenų persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso
infekcija) ir paskiepijimo Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso

infekcijos) vakcina faktą ir fakto galiojimo terminą teikia Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos iš ESPBI IS asmens duomenų teikimo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir
tvarka šio sprendimo 2.1 papunktyje nurodytu tikslu.
4. Persirgę ar paskiepyti asmenys, norėdami pasinaudoti teise į švelnesnes karantino režimo
priemones Nutarime numatytais atvejais, pateikia vieną iš šio sprendimo 1.1 papunktyje nurodytų
dokumentų karantino režimo priemonių laikymosi kontrolę atliekantiems pareigūnams arba paslaugų
teikėjams 2.1 papunktyje nurodytu tikslu.
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS, VALSTYBĖS LYGIO
EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS
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