VILNIAUS RAJONO ŠEIMOS IR VAIKO KRIZIŲ CENTRO
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VILNIAUS RAJONO ŠEIMOS IR VAIKO KRIZIŲ CENTRO LANKYTOJŲ IR
DARBUOTOJŲ KAUKIŲ DĖVĖJIMO NUSTATYMO
2021 m. gruodžio 2 d. Nr. V-180
Kalveliai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės
lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimu Nr.
V-1546 „Dėl valstybės ir savyvaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių bei kitų įstaigų
veiklos organizavimo sąlygų“ bei siekdama užkirsti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
plitimo prevenciją
1. n u s p r e n d ž i u įpareigoti vyresnius nei 6 metų Vilniaus rajono šeimos ir
vaiko krizių centro ir jo padalinių lankytojus, lankytojus aptarnaujančius darbuotojus,
darbuotojus uždarose erdvėse esančiose darbo vietose ir bendrose Krizių centro uždarose
patalpose (koridoriuose, laiptinėse ir pan.), taip pat gyvai organizuojamų posėdžių, pasitarimų ar
susirinkimų metu dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda prie veido
ir visiškai dengia nosį ir burną.
2. N u r o d a u, kad šio įsakymo 1 punkto reikalavimas netaikomas:
2.1. neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti
negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido
skydelį);
2.2. uždarose erdvėse esančiose darbo vietose, kai darbo vietoje (kabinete,
patalpoje) dirba vienas darbuotojas;
2.3. asmenims vaizdo, garso įrašų, transliacijų, spaudos konferencijų, interviu
metu, kai užtikrinamas saugus atstumas nuo kitų darbuotojų ir (ar) dalyvių, išskyrus kai dėl
veiklos pobūdžio to padaryti objektyviai neįmanoma;
2.4. darbuotojams, kurie negali dėvėti kaukės dėl vykdomos veiklos pobūdžio
(pvz., darbas su klausos negalią turinčiais asmenimis). Gali būti naudojamos kitos riziką
mažinančios priemonės (pvz., veido skydeliai).
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3. Įpareigoju administratorę E. Romeiko su šiuo įsakymu supažindinti
administracijos darbuotojui bei padalinių vadovus. Padalinių vadovams n u r o d a u su šiuo
įsakymu supažindinti padalinių darbuotojus.
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