Visagino savivaldybės
administracija
Elektroninio
dokumento
nuorašas

Gauta
Nr. (4.16) 2-1633
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS2021-03-06
MINISTRAS
VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ
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SPRENDIMAS
DĖL PASIMATYMŲ PATAISOS ĮSTAIGOSE IR TARDYMO IZOLIATORIUOSE
ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ
2021 m. kovo
d. Nr. VVilnius
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. lapkričio 4 d. nutarimo
Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.12 papunkčiu, 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“ bei siekdamas užtikrinti COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją n u s p r e n d ž i u:
1. Įpareigoti pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių (toliau – įstaigos) vadovus užtikrinti, kad
šiose įstaigose laikomų asmenų (toliau – kalinamieji) trumpalaikiai pasimatymai (toliau –
pasimatymas) būtų organizuojami laikantis šių sąlygų:
1.1. trumpalaikiai pasimatymai galimi be fizinio kontakto, ne ilgesnės nei 1 val. trukmės;
1.2. į pasimatymą su kalinamuoju gali atvykti ne daugiau kaip du lankytojai, vienas iš kurių
privalo būti pilnametis asmuo;
1.3. lankytojai ir kalinamieji viso pasimatymo metu privalo:
1.3.1. laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų;
1.3.2. dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (vienkartines medicinines kaukes ar
respiratorius), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės).
Pasimatymo metu kaukių leidžiama nedėvėti:
1.3.2.1 neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali
ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);
1.3.2.2. vaikams iki 6 metų;
1.3.3. vengti tiesioginio fizinio kontakto su kitais asmenimis;
1.4. lankyti kalinamuosius gali tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų
infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir (ar) kuriems nėra
privaloma izoliacija;
1.5. turi būti sudaryta galimybė matuoti lankytojų kūno temperatūrą;
1.6. šalia įėjimų į pasimatymų patalpas, gerai matomoje vietoje:
1.6.1. būtų sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai tam skirtomis priemonėmis;
1.6.1. būtų pateikta informacija:
1.6.1.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo
etiketą ir kt.);
1.6.1.2. apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo;
1.6.1.3. apie draudimą lankytis asmenims, turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų
infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir (ar) kuriems privaloma
izoliacija izoliacijos laikotarpiu.
1.7. Pasimatymų patalpos turi būti išvėdinamos prieš kiekvieną pasimatymą.
1.8. Pasimatymų patalpos dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, elektros jungikliai,
kėdžių atramos ir kt.) turi būti valomi paviršiams valyti skirtu valikliu po kiekvieno pasimatymo.
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Kitą aplinkos valymą atlikti vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros
įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (ne sveikatos priežiūros sektorius, įtarus ar patvirtinus
COVID-19
atvejį)
(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%20202003
27%20(1).pdf).
2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. kovo 6 d.
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