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VILKAVIŠKIO RAJONO SUVALKIJOS (SŪDUVOS) KULTŪROS CENTRO – MUZIEJAUS
COVID 19 PREVENCIJOS PRIEMONIŲ IR VEIKSMŲ PLANAS
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

Prevencinė priemonė

Aprašymas

Užtikrinti, kad paslaugų teikimo
vietoje dirbtų tik darbuotojai,
neturintys
ūmių
viršutinių
kvėpavimo takų ligų ir kitų
užkrečiamųjų ligų
Administracijos
darbuotojų
nuotolinis darbas

Karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.),
darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima.

Darbuotojai, kuriems darbas gali būti organizuotas nuotoliniu
būdu, dirba iš namų.

Darbuotojai, susipažindami su prevencinių priemonių planu
patvirtina, kad įsipareigoja informuoti darbdavį apie savo ir
šeimos narių grįžimą iš užsienio ir/arba apie savo buvusius
kontaktus su asmenimis, kuriems patvirtintas COVID-19
atvejis. Jeigu darbuotojas pasirodė darbe neinformavęs
darbdavio, darbdavys ribotą laiką (iki trijų mėnesių) jį nušalina
nuo darbo, neleisdamas jam dirbti ir nemokėdamas darbo
užmokesčio.
Į įstaigos patalpas ir teritoriją Karantino metu į įstaigos patalpas lankytojams ir įstaigos
neįleidžiami lankytojai bei svečiai
svečiams patekti griežtai draudžiama.
Darbuotojai nedelsdami deklaruoja
apie savo ir šeimos narių grįžimus
iš užsienio ar kontaktus su
patvirtintais COVID-19 atvejais

Aprūpinti įstaigos darbuotojus AAP: apsauginės vienkartinės veido kaukės, vienkartinės
AAP.
pirštinės, rankų dezinfekcijos priemonės.
Kontroliuoti,
kad
darbuotojai
naudotųsi
išduotomis
AAP,
laikytųsi higienos reikalavimų.

Vykdymo
terminas
Nuolat

Atsakingas
asmuo
Direktorius

Ekstremaliosios
Direktorius
situacijos
laikotarpiu
Nedelsiant
Už darbuotojų
(grįžus iš viruso supažindinimą su
COVID-19
prevenciniu
paveiktų regionų) priemonių planu
atsakingas
Administratorius

Ekstremaliosios
situacijos
laikotarpiu
Ekstremaliosios
situacijos
laikotarpiu

Direktorius
Ūkvedys

Dezinfekcijos priemonių įrengimas Prie kiekvieno įėjimo į visas įstaigos patalpas įrengti rankų
prie kiekvieno įėjimo į įstaigos dezinfekcijos priemonių dispenceriai. Visi įstaigos darbuotojai,
patalpas
į įstaigos patalpas gali patekti tik praėję pilną rankų
dezinfekciją.
7. Darbuotojų rankų higiena ir
Visi darbuotojai privalo laikytis sugriežtintų higienos
dezinfekcija
reikalavimų (dažnai plauti ir dezinfekuoti rankas, neliesti veido,
vengti bet kokio fizinio kontakto tarpusavyje).
8. Vykdyti nuolatinį patalpų vėdinimą Vadovaujantis SAM parengtomis rekomendacijomis patalpų
ir valymą.
valymui COVID-19 ligos pandemijos metu įstaigoje reguliariai
palaikoma patalų švara, vėdinamos patalpos, nuolat valomos
dažniausiai liečiamų paviršių ir bendrai naudojamų bei
dezinfekuojamos bendros darbo patalpos bei darbo vietos.
9. Pateikti informaciją apie asmens Prie įėjimų į patalpas pakabinti informaciją apie higienos
higienos laikymosi būtinybę bei reikalavimus naudojant medžiagą, parengtą NVSC, SAM,
reikalavimus
ULAC ar SMLPC*.
10. Užtikrinti, kad lankytojai ir tretieji Stebėti ir neįleisti lankytojų bei trečiųjų asmenų nevykdančių
asmenys išlaikytų atstumus, dėvėtų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių COVIDnosį ir burną dengiančias apsaugos 19 ligos prevenciją ir kontrolę, reikalavimus.
priemones
(veido
kaukes,
respiratorius ar kt.).
11. Tolimesni veiksmai sužinojus apie Gavus pranešimą apie COVID-19 ligos atvejį įstaigoje, vykdyti
darbuotojui nustatytą COVID-19 Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių COVIDligą
19 ligos prevenciją ir kontrolę, reikalavimus.
Vadovaujantis Valstybinės darbo inspekcijos rekomendacijomis
nedelsiant stabdomi darbai įstaigoje, užtikrinama sąlyga visų
galimai kontaktavusių su sergančiuoju asmeniu darbuotojų
saviizoliacija, organizuojamas darbo patalpų dezinfekavimas.
Darbai atnaujinami praėjus privalomam minimaliam
dezinfekcijai naudotų medžiagų veikimo ir pasišalinimo iš
aplinkos laikui, o į darbo vietas sugrįžti bei darbus atnaujinti
leidžiama tik tiems darbuotojams, kurie neturėjo kontakto su
darbuotoju, kuriam nustatyta COVID-19 liga.
6.

Ekstremaliosios
situacijos
laikotarpiu

Ūkvedys

Nuolat

Kiekvienas
įstaigos
darbuotojas
Valytojos

Nuolat
(kelis kartus per
dieną)

Ekstremaliosios Administratorius
situacijos
laikotarpiu
Atlaisvinus
Ekspozicijų
ribojimams
prižiūrėtojasekstremaliosios bilietų platintojas,
situacijos
Ekspozicijų
laikotarpiu
prižiūrėtojai,
Gavus
Direktorius
informacijos

*SAM – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija; ULAC – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras; SMLPC – Sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centras.
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