
INFORMUOJAME, KAD VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS 

SITUACIJOS LAIKOTARPIU ŠILAVOTO GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ 

LANKYMAS VYKSTA TOKIA TVARKA: 

 Gyventojai lankomi užsiregistravus telefono numeriu: (8-670) 25336. 
 Gyventojų lankymo laikas: 11.30 - 12.30 val. ir 14.30 – 16.30 val. (darbo dienomis ir 

savaitgaliais). 
 Gyventojų susitikimai su artimaisiais organizuojami tam tikslui paruoštoje aplinkoje:  

o Esant tinkamoms oro sąlygoms ir galimybėms (gyventojas nėra gulintis, gali 
judėti pats ar techninių pagalbos priemonių pagalba) – globos namų teritorijoje 
įrengtoje lankymo vietoje; 

o Kitais atvejais susitikimai organizuojami globos namų patalpoje, skirtoje 
susitikimams.  

 Vienu metu vieną gyventoją gali lankyti ne daugiau kaip vienas asmuo; susitinkant 
lauke – lankytojų skaičius neribojamas. 

 Lankymo trukmė - iki 15 minučių, išlaikant saugų atstumą, gerbiant kitų gyventojų 
teises ir privatumą. 

REIKALAVIMAI LANKYTOJAMS 

 Lankytojui, atvykus į globos namus, prie įėjimo jį pasitinka darbuotojas,  lankytojui 
pamatuojama kūno temperatūra (užfiksavus didesnę nei 37° C kūno temperatūrą, 
lankymas yra draudžiamas), dezinfekuojamos rankos, ir palydima į susitikimo vietą.  

 Lankytojams savarankiškai eiti į globos namų patalpas griežtai draudžiama. 
 Draudžiama lankyti gyventojus asmenims, kuriems pasireiškia ūmūs viršutinių 

kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (karščiavimas, kosulys, 
čiaudulys, sloga ir kt.) 

 Neblaivūs ar kitaip apsvaigę, agresyvūs lankytojai į globos namus neįleidžiami. 
 Lankytojai, atvykę aplankyti artimuosius, įeidami į Globos namus privalo atlikti 

higieninę rankų dezinfekciją (antiseptiku), dėvėti vienkartinę medicininę veido kaukę 
arba respiratorių.  

 Lankytojai turi užpildyti Sąžiningumo deklaraciją 

 Gyventojams susitikimo metu perduodamos lauktuvės turi būti tvarkingos, maisto 
produktai švieži, sandariai supakuoti, su nesibaigusiu produktų galiojimo terminu. 

 Draudžiama atnešti į Globos namus alkoholinius gėrimus ir/ar juos vartoti Globos 
namų patalpose ar teritorijoje. 

 Pasibaigus lankymui, lankytojas palydimas iš globos namų teritorijos ar patalpų. 

 

 Naujai apsigyventi atvykstantį asmenį gali lydėti ne daugiau nei vienas giminaitis, 
artimasis, globėjas (rūpintojas); 

 Visi priimami gyventojai izoliuojami 14 dienų tam skirtose patalpose, kuriose dirba 
atskiras personalas, naudodamas II saugumo lygio asmens apsaugos priemones 

Globos namų administracija supranta, artimųjų norą aplankyti savo mylimus žmones, 
išgirsti jų džiaugsmus ir rūpesčius tiesiogiai, bet tikisi artimųjų supratimo ir maloniai 
prašo nepamiršti, kad visi turime kartu laikytis COVID-19 (Korona viruso infekcijos) 

prevencijos reikalavimų, saugodami mums brangius žmones ir nesukeldami grėsmės 
užsikrėsti savo neatsakingu elgesiu ir toliau siūlo su artimaisiais bendrauti telefonu vaizdo 
skambučiais, kitomis komunikavimo priemonėmis, vengiant tiesioginio kontakto.  


