
PATVIRTINTA 

Varėnos socialinių paslaugų centro direktoriaus  

2021 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. V-190 

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO VARĖNOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE 

TVARKOS APRAŠAS DĖL COVID-19 VALDYMO 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Socialinių paslaugų teikimo Varėnos socialinių paslaugų centre (toliau – Centras)  tvarkos 

aprašas dėl COVID 19 valdymo numato darbo organizavimo tvarką, teikiant bendrąsias ir 

specialiąsias socialines paslaugas. 

2. Varėnos socialinių paslaugų centro tikslas – teikti pagyvenusiems, neįgaliems ar socialinių 

sunkumų patiriantiems asmenims (šeimoms) bendrąsias ir/ar specialiąsias socialines 

paslaugas. 

3. Prevencijos priemonės nuo COVID-19 ligos taikomos visiems darbuotojams be išimčių, 

atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo dokumentus. 

4. Centro darbuotojai, kurie yra didesnės rizikos susirgti COVID-19 liga grupėje, informuoja 

administratorę Vilmą Kudžmienę apie poreikį naudoti aukštesnio apsaugos lygio AAP, teikti 

prašymus dirbti nuotoliniu būdu, prašyti suteikti atostogas ne grafike nustatytais terminais. 

5. Jaučiant į COVID-19 ligos panašius simptomus, tokius kaip gerklės skausmas, karščiavimas, 

čiaudulys ar kosulys, taip pat viduriavimas, vėmimas, privaloma informuoti apie tai tiesioginį 

vadovą ir nevykti į darbą (vykti namo) bei nuotoliniu būdu kreiptis į asmens sveikatos 

priežiūros įstaigą arba konsultuotis telefonu Nr. 1808. Jeigu darbuotojui pasireiškė minėti 

simptomai darbo vietoje, darbuotojas izoliuojamas patalpoje, neleidžiama jam vaikščioti 

bendro naudojimo patalpomis, aprūpinamas nosį ir burną dengiančiomis apsaugos 

priemonėmis (veido kaukėmis, respiratoriais) bei rankų dezinfekcijai skirtomis priemonėmis. 

6. Darbuotojai privalo pranešti apie išvykimą į užsienį, kontaktus su asmeniu, 

išvykusiu/grįžusiu į/iš užsienio bei kontaktus su asmeniu, kuriam nustatyta COVID-19 liga 

per pastarąsias 14 dienų. Visais minėtais atvejais darbuotojui suteikiama galimybė dirbti 

nuotoliniu būdu. 

7. Darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu darbo vietose dirbti 

draudžiama, išskyrus dirbančius nuotoliniu būdu. 

8. Vadovaujantis DK 49 straipsnio 3
1 

dalies nuostatomis Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną, siekiant užtikrinti darbuotojų ir trečiųjų 

asmenų sveikatos apsaugą, darbdavys privalo darbuotojui, kurio sveikatos būklė kelia grėsmę 

kitų darbuotojų sveikatos saugumui, motyvuotu raštu pasiūlyti dirbti nuotoliniu būdu. 

Darbdavio pasiūlyme darbuotojui dirbti nuotoliniu būdu turi būti nurodyta siūlymo dirbti 

nuotoliniu būdu priežastis, terminas ir teisinis pagrindas. Darbuotojas per vieną darbo dieną 

privalo raštu informuoti darbdavį apie sutikimą dirbti nuotoliniu būdu. Darbuotojui nesutikus 

dirbti nuotoliniu būdu ar nepateikus darbdaviui atsakymo į darbdavio pasiūlymą dirbti 

nuotoliniu būdu, darbdavys ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo termino darbuotojo 

atsakymui į darbdavio pasiūlymą pateikti dienos raštu nušalina darbuotoją nuo darbo, 

neleisdamas jam dirbti ir nemokėdamas darbo užmokesčio. Darbdavio sprendime nušalinti 



darbuotoją nuo darbo nurodoma, kuriam laikui darbuotojas nušalinamas, nušalinimo 

priežastis ir teisinis pagrindas. 

9. Socialinės paslaugos teikiamos asmenims, neturintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų 

ir kitų užkrečiamų ligų požymių. 

10. Darbuotojai turi kuo dažniau plauti rankas muilu ir vandeniu, rankas muiluojant ne trumpiau 

nei 20 sek. Jei nėra galimybės nusiplauti rankų, naudoti rankų antiseptikus (dezinfekavimo 

priemones). 

11. Darbuotojai turi vengti liesti neplautomis rankomis veidą, akis, nosį, burną.  

12. Asmeninės apsaugos priemonės keičiamos vadovaujantis gamintojo pateiktais nurodymais, 

vienkartinės medicininės (chirurginės) kaukės – kai sudrėksta, užsiteršia ir ne rečiau negu kas 

4 valandas, o vienkartinės pirštinės – priklausomai nuo kontakto su galimai užterštais 

paviršiais dažnumo. Vienkartinių asmeninių apsaugos priemonių negalima naudoti 

pakartotinai. 

13. Už dezinfekcinių skysčių dozatorių papildymą atsakingos valytojos – Edita Sadauskienė ir 

Kristina Šliužienė, joms nesant darbų saugos specialistas-ūkvedys Sigitas Gecevičius. 

14. Valytojos Edita Sadauskienė ir Kristina Šliužienė turi užtikrinti, kad būtų pakankamas kiekis 

asmens higienos priemonių (muilo, popierinių vienkartinių rankšluosčių, dezinfekavimo 

priemonių ir pan. Minėtas higienos priemones išduoda darbų saugos specialistas-ūkvedys 

Sigitas Gecevičius. 

15. Patalpos turi būti reguliariai vėdinamos. Už bendrų patalpų vėdinimą atsakingos valytojos 

Edita Sadauskienė ir Kristina Šliužienė. Savo darbo vietą reguliariai privalo vėdinti kas 

valandą ir nusivalyti dezinfekciniu skysčiu dažnai liečiamus paviršius kabinete dirbantys 

darbuotojai, ne rečiau kaip du kartus per dieną, o esant lankytojų srautui – po kiekvieno 

lankytojo. 

16. Pagalbos į namus, dienos socialinės globos asmens namuose ir integralios pagalbos 

paslaugos neteikiamos asmenims, kuriuose yra grįžę artimieji ar kiti asmenys iš šalių, 

kurioms reikalaujama saviizoliacija. Paslaugos gali būti teikiamos tik pristatant maistą prie 

asmens gyvenamosios vietos durų, vengiant bet kokio artimo fizinio kontakto. 

17. Paskelbus karantiną arba direktoriaus įsakymu, matuojama visų atvykstančių į Centrą 

asmenų kūno temperatūra prie įėjimo.  

18. Darbuotojai tiesiogiai kontaktuojantys su socialines paslaugas gaunančiais asmenimis, 

privalo dėvėti apsaugos priemones (veido kaukes, vienkartines pirštines) ir įėjus į Centro 

patalpas dezinfekuoti rankas. Lankytojai (jeigu tai leidžia negalios pobūdis) atvykę į Centrą 

privalo dėvėti veido kaukes ir vienkartines pirštines, prie įėjimo dezinfekuoti rankas. 

Lankytojams du kartu dienoje arba pagal poreikį,  matuojama temperatūra (atvykus į Centrą 

ir  dienos eigoje). Temperatūrą matuoja darbų saugos specialistas – ūkvedys Sigitas 

Gecevičius. Jam nesant, valytoja Edita Sadauskienė. Gedimino g. 6A, Varėna padalinyje 

temperatūrą matuoja valytoja Kristina Šliužienė. Dienos užimtumo grupių lankytojų 

temperatūrą matuoja socialinio darbuotojo padėjėjai, dirbantys su grupėmis. Lankomosios 

priežiūros darbuotojai ir integralios pagalbos paslaugas teikiantys darbuotojai, fiksuoja savo 

kūno temperatūrą kiekvieną rytą prieš teikdami paslaugas.  

19. Su COVID-19 simptomais, ligos prevencija, jų sveikatos stebėsenos tvarka, pareigomis 

pranešti apie susirgimą ar sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga, darbuotojų atsakomybę už 

lokaliniuose teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų nevykdymą, už darbuotojų sveikatos 

stebėseną atsakingi: 



1) Už administraciją, vairuotojus, socialinį darbuotoją, išduodantį techninės pagalbos 

priemones, socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų  – darbų saugos 

specialistas-ūkvedys Sigitas Gecevičius; 

2) Už lankomosios priežiūros darbuotojus – socialinės darbuotojos Simona Šimukonienė ir 

Inga Mikalauskienė (pagal priskirtus darbuotojus); 

3) Už socialines darbuotojas, dirbančias su šeimomis, patiriančiomis sunkumus – 

direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Gintarė Tūbinienė; 

4) Už integralią pagalbą teikiančius darbuotojus – direktoriaus pavaduotoja socialiniams 

reikalams Ramunė Pilelienė; 

5) Už Globos centro darbuotojus – globos centro veiklų koordinatorė Vaida Markevičienė. 

20. 19 punkte atsakingi darbuotojai turi užtikrinti už jiems priskirtų darbuotojų instruktavimą ir 

kontrolę, kad darbuotojai naudotųsi išduotomis AAP, laikytųsi higienos reikalavimų. 

21. Informaciniai plakatai apie elgesį, norintiems patekti į patalpas tretiesiems asmenims, turi 

būti pakabinti prie įėjimo arba ant įėjimo durų. Už jų pakabinimą atsakingas darbų saugos 

specialistas-ūkvedys Sigitas Gecevičius. 

22. Už asmens apsaugos priemonių (kaukių, respiratorių, dezinfekcijos priemonių, pirštinių, 

kombinezonų išdavimą, jų registravimą atsakinga administratorė Vilma Kudžmienė. 

23. Prioritetas yra teikiamas nuotoliniam darbui, jei darbo funkcijos tai leidžia atlikti. 

24. Kabinetuose darbuotojai privalo nesibūriuoti, dėvėti apsaugines veido kaukes. 

25. Centro lankytojai turi laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito; 

26. Uždarose Centro erdvėse darbuotojai, aptarnaujantys įstaigos lankytojus, ir vyresni nei 6 

metų lankytojai turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, 

respiratorius ar kitas priemones). Reikalavimas dėvėti kaukes netaikomas neįgalumą 

turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas 

gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį); 

27. Darbuotojai bendrose įstaigos uždarose erdvėse, taip pat gyvai organizuojamų posėdžių, 

pasitarimų, susirinkimų metu dėvėtų kaukes. Kaukių galima nedėvėti neįgalumą turintiems 

asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti 

asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį); 

28. Darbuotojai, kurie nėra pasiskiepiję nuo Covid-19, privalo periodiškai testuotis kas 7-10 

dienų. Neatlikus laiku testo, darbuotojas yra nušalinamas nuo darbo, tuo metu nemokant 

darbo užmokesčio. Atsakymą apie testo rezultatą darbuotojas privalo atnešti direktoriaus 

pavaduotojai socialiniams reikalams Ramunei Pilelienei. 

 

 

II. BENDRŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA 

 

29. Informavimo, konsultavimo paslaugų teikimui  prioritetas teikiamas nuotolinėms 

konsultacijoms telefonu (8 310) 51080. Priemonės išduodamos kontaktiniu būdu, išlaikant 

kuo trumpesnį kontakto laiką. Socialinė darbuotoja Dovilė Palevičienė. 

30. Transporto organizavimo paslaugų teikimas: 

31. 13.1. Transporto paslaugos lankytojams teikiamos pagal iš anksto sudarytus maršrutus ir 

tvarkaraštį, kurį sudaro socialinis darbuotojas, atsakingas už transporto organizavimo 

paslaugą. 

32. Transporto priemonę vairuoja tik tos transporto priemonės paskirtas vairuotojas.  

33. Kiekvienoje transporto priemonėje turi būti: 



27.1. dezinfektanto (transporto priemonė po kiekvieno naudojimo – dezinfekuojama 

(Priedas Nr. 3). Už dezinfekciją atsakingas transporto priemonės vairuotojas; 

33.2.kūno temperatūros matavimo prietaisas. 

34. Jeigu nors vienas iš darbuotojų turi temperatūros (37,3 ir daugiau), transporto paslaugos 

neteikiamos ir apie tai pranešama Centro direktoriui. 

35. Lankytojui, prieš įlipant į transporto priemonę, vairuotojas matuoja temperatūrą ir pasirūpina 

jo rankų dezinfekavimu. Temperatūros (37,3 laipsnio ir daugiau) turintis  paslaugos gavėjas į 

transporto priemonę nepriimamas. Apie tai telefonu informuojama Centro administracija. 

36. Teikiant transporto paslaugas darbuotojai ir paslaugų gavėjai tinkamai dėvi apsaugines veido 

kaukes. 

37. Vairuotojas pasirūpina, kad tarp sėdinčių transporto priemonės salone lankytojų būtų 

išlaikytas kiek įmanoma saugesnis atstumas (ne mažesnis kaip 1 metras). 

38. Vairuotojas, vežantis pagalbos gavėjus į saviizoliacijos vietas, COVID – 19 tyrimams, iš 

ligoninių turi dėvėti apsauginį kombinezoną, respiratorių su FFP2 apsauga, veido skydelį. 

Grįžęs vairuotojas persirengia Gedimino g. 6A, Varėna garažo patalpose, dezinfekuoja 

kombinezoną, rankas, įdeda panaudotas apsaugos priemones į sandarų šiukšlių maišą, kuris 

yra įdedamas į dar vieną sandarų šiukšlių maišą, užrišamas ir išmetamas į mišrių 

komunalinių atliekų konteinerį.  

39. Dėl transporto paslaugų teikimo paslaugų gavėjai turėtų kreiptis į socialinę darbuotoją Dovilę 

Palevičienę, tel. (8 310) 51080. 

40. Skalbimo ir dušo paslaugos: 

40.1. Dušo paslaugos 

40.1.1. Paslaugos gavėjas prie įėjimo turi dezinfekuoti rankas ir iki patekdamas į dušo 

patalpą turi dėvėti veido kaukę. 

40.1.2. Dušo patalpa po kiekvieno lankytojo dezinfekuojama ir vėdinama. Už patalpų 

valymą, dezinfekciją ir vėdinimą atsakinga valytoja Edita Sadauskienė (M. K. Čiurlionio g. 

61A, Varėna), valytoja Kristina Šliužienė (Gedimino g. 6A, Varėna). 

40.2. Skalbimo paslaugos 

40.2.1. Nešvarūs skalbiniai yra iškart nešami į skalbyklos patalpą, kuri yra vėdinama. 

Darbuotojas, dėdamas ir išimdamas drabužius iš skalbimo mašinos-džiovyklės, turi dėvėti 

veido kaukę ir apsaugines pirštines. 

41. Dėl asmens higienos ir priežiūros paslaugų teikimo paslaugų gavėjai turėtų kreiptis į 

socialinę darbuotoją Dovilę Palevičienę, tel. (8 310) 51080. 

 

42. Sociokultūrinės paslaugos 

42.1. Atėjus paslaugos gavėjui į Centrą, prie įėjimo matuojama temperatūra. Jei temperatūra 

didesnė nei 37,3, paslaugos gavėjas į Centrą neįleidžiamas. 

42.2. Paslaugos gavėjas prie įėjimo turi dezinfekuoti rankas ir, jei negalios pobūdis leidžia, 

dėvėti veido kaukę. 

42.3. Darbuotojai, teikiantys sociokultūrines paslaugas, turi dėvėti veido kaukę, veido 

skydelį arba laikytis ne mažesnio nei 2 metrų atstumo. 

42.4. Dėl sociokultūrinių paslaugų kreiptis į socialinę darbuotoją Dovilę Palevičienę, tel. 

+370 667 48 778  

43. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos 

43.1. Namuose: 

43.1.1. Vykdami pas pagalbos gavėjus į namus, darbuotojai turi pasirūpinti asmens higienos 

priemonėmis, dezinfekuoti rankas prieš vizitą ir po vizito, dėvėti veido kaukę, 



rekomenduojama dėvėti pirštines. Reikalauti, kad paslaugų gavėjai taip pat dėvėtų veido 

kaukes. 

43.1.2. Dėl socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų asmens namuose šeimoms, 

patiriančioms socialinių sunkumų kreiptis į direktoriaus pavaduotoją socialiniams reikalams 

Gintarę Tūbinienę, tel. +370 608 04 363. 

43.2. Centre: 

43.2.1. Paslaugos teikiamos, laikantis visų saugumo reikalavimų (dezinfekcijos, rankų 

plovimo, kaukės dėvėjimo). 

43.2.2. Dėl socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo Centre paslaugų kreiptis į socialinę 

darbuotoją Dovilę Palevičienę, tel. +370 667 48 778. 

44.   Intensyvios krizių įveikimo pagalbos ar laikino apnakvindinimo paslaugos 

44.1 Teikiamos įprastu režimu, laikantis visų reikalavimų (rankų dezinfekcija, asmens 

apsaugos priemonių dėvėjimas).  

44.2 Teikiant intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas yra ribojamas Centre 

gyvenančių paslaugų gavėjų lankymas. Susitikimo trukmė turi būti kuo trumpesnė (iki 15 

min.). Lankyti gali tik artimieji giminaičiai ar asmenys, pristatantys būtinas priemones 

(maistą, higienos reikmenis ir kt.).  

44.3 Pas gyventojus apsilankantys asmenys turi raštu pateikti savo vardą, pavardę, 

gyvenamosios vietos adresą ir susitikimo laiką administratorei Vilmai Kudžmienei, 

vakarais ir savaitgalio dienomis – pagal iš anksto sudarytą grafiką budinčioms 

darbuotojoms. 

44.4 Dėl intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir laikino apnakvindinimo paslaugų kreiptis 

į direktoriaus pavaduotoją socialiniams reikalams Ramunę Pilelienę, tel. +370 616 36 231. 

45. Pagalbos į namus, dienos socialinės globos, integralios pagalbos paslaugos teikiamos: 

45.1 įprastu režimu, laikantis visų būtinų saugumo reikalavimų (dezinfekcijos, asmens 

apsaugos priemonių dėvėjimo ir kt. Paskelbus karantiną, teikiamos tik gyvybiškai svarbios 

paslaugos: aprūpinimas maistu, medikamentais. Asmens higienos paslaugos pagal 

galimybes yra mažinamos, kreipiamasi į artimuosius dėl pagalbos užtikrinimo neįgaliųjų 

būtiniausiems poreikiams tenkinti. 

45.2 Dėl integralios pagalbos paslaugų kreiptis į direktoriaus pavaduotoją socialiniams 

reikalams Ramunę Pilelienę, tel. +370 616 36 231. Dėl dienos socialinės globos ir pagalbos 

į namus paslaugų kreiptis į socialines darbuotojas Simoną Šimukonienę, tel. 8 658 84 060 

arba Ingą Mikalauskienę, tel. 8 608 04 183. 

46. Globos centro paslaugos yra teikiamos laikantis visų saugumo reikalavimų (dezinfekcija, 

asmens apsaugos priemonių dėvėjimas, atstumo laikymasis ir kt.). Dėl paslaugų kreiptis į 

globos centro veiklų koordinatorę Vaidą Markevičienę, tel. (8 310) 51080. 

47. Psichologinės konsultacijos teikiamos įprastu režimu, laikantis visų saugumo reikalavimų 

(patalpų vėdinimas, rankų dezinfekcija, asmens apsaugos priemonių dėvėjimas ir kt.). 

Karantino laikotarpiu paslaugų gavėjai konsultuojami nuotoliniu būdu. Dėl paslaugų 

kreiptis į psichologę Ritą Petrušinienę, tel. 8 636 77667. 

 

III. PATALPŲ PRIEŽIŪRA IR DEZINFEKCIJA 

 

48. Turi būti reguliariai vėdinamos patalpos, ne rečiau kaip 1 kartą per valandą. Darbuotojai, 

dirbantys su pagalbos gavėjais tiesiogiai, turi vėdinti patalpą po kiekvieno vizito. Už kabinetų 

vėdinimą atsakingas darbuotojas, dirbantis tame kabinete. Už bendrų patalpų vėdinimą ir 



dezinfekciją atsakingos valytojos Edita Sadauskienė (M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna) ir 

Kristina Šliužienė (Gedimino g. 6A, Varėna). 

49. Stalviršius, durų rankenas, kėdes, rašymo priemones dezinfekuoja pats darbuotojas po 

kiekvieno kliento apsilankymo. 

50. Sanitarinių/buitinių/darbo patalpų paviršių valymas drėgnuoju būdu su dezinfekuojančiomis 

priemonėmis turi būti atliekamas ne rečiau kaip 1 kartą per dieną. Bendrai naudojamos darbo 

priemonės, įrenginiai, šviesos jungikliai, durų rankenos, čiaupai turi būti dezinfekuojamos ne 

rečiau kaip 2 kartus per dieną. Atsakingos valytojos Edita Sadauskienė ir Kristina Šliužienė. 

 

 

IV. PAVOJAUS, CENTRO DARBUOTOJUI PATVIRTINUS COVID-19 LIGĄ, 

VALDYMAS 

 

51. Sužinojus apie Centro darbuotojui patvirtintą COVID-19 ligą (gavus informaciją iš darbuotojo 

arba gavus informaciją apie darbuotojo turimą nedarbingumo pažymėjimą), nedelsiant apie tai 

informuojamas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos. 

52. Centro patalpose, kuriose dirbo susirgęs darbuotojas, nedelsiant sustabdomi darbai. 

53. Pagal galimybes identifikuojami visi galimai kontaktavę su užsikrėtusiuoju darbuotojai, 

informuojant juos, apie jiems taikomą saviizoliaciją. 

54. Nedelsiant organizuojama darbo patalpų dezinfekcija, vadovaujantis LR sveikatos apsaugos 

ministerijos rekomendacijomis „Dėl aplinkos valymo ir dezinfekcijos, esant nepalankiai 

COVID-19 situacijai“. 

55. Darbai atnaujinami praėjus privalomam minimaliam dezinfekcijai naudotų medžiagų ir 

pasišalinimo iš aplinkos laikui, vadovaujantis darbo aplinkos valymą ir dezinfekciją atlikusios 

įmonės rekomendacijomis. 

56. Sugrįžti į darbo vietas gali tik tie darbuotojai, kurie neturėjo kontakto su darbuotoju, kuriam 

nustatyta COVID-19 liga. 

57. Už šių priemonių įgyvendinimą atsakingas Centro direktorius. 

 

V. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

 

58. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir 

dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis 

duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR) ir kitais asmens duomenų apsaugą 

reglamentuojančiais teisės aktais. 

59. Darbuotojų, kuriems bus matuojama kūno temperatūra ir nebus nustatytas karščiavimas (37,3° 

C ir daugiau), asmens duomenys (termometro rodmenys) nebus saugomi.  

60. Darbuotojų, kuriems bus matuojama kūno temperatūra ir bus nustatytas karščiavimas (37,3 C 

ir daugiau), asmens duomenys (vardas, pavardė ir termometro rodmenys) bus dokumentuojami 

ir saugomi iki 6 mėnesių. Suėjus terminui duomenys bus sunaikinami.  

61. Klientų, atvykusių į Administracijos pastatą ir nustačius / nenustačius jiems karščiavimą (37,3° 

C ir daugiau), asmens duomenys (kūno temperatūra) nebus tvarkomi.  



62. Darbuotojo asmens duomenis apie jo savijautą, numatytus šio Aprašo 18 papunktyje, tvarkys 

tik darbuotojo tiesioginis vadovas ir (arba) tokius asmens duomenis įgalioti tvarkyti kiti 

Administracijos darbuotojai. 

63. Darbuotojų, kuriems bus matuojama kūno temperatūra, asmens duomenis tvarkys tik asmenys, 

pasirašytinai įsipareigoję užtikrinti Asmens duomenų konfidencialumą visą darbuotojo darbo 

(tarnybos) laiką ir pasibaigus darbo (tarnybos) santykiams. 

64. Duomenis apie nustatytą kūno temperatūrą fiksuoja darbuotojas, matuojantis ją ir perduoda 

duomenis raštvedybos ir personalo reikalų specialistei saugojimui. 

 

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

65. Su šiame Tvarkos apraše nustatyta paslaugų teikimo tvarka supažindinami visi Centro 

darbuotojai.  

66. Paslaugų teikimo tvarka skelbiama Centro interneto svetainėje www.varenosspc.lt. 

67. Paslaugų teikimo tvarka gali būti keičiama atsižvelgiant į naujai įsigaliojusius teisės aktus ir jų 

pakeitimus, valstybės institucijų rekomendacijas ir Varėnos rajono savivaldybės sprendimus. 

 

 

 


