PATVIRTINTA
Jurdaičių socialinės globos namų direktoriaus
2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V- 46
NAUJŲ GYVENTOJŲ PRIĖMIMO IR APGYVENDINIMO JURDAIČIŲ SOCIALINĖS
GLOBOS NAMUOSE EKSTREMALIOS SITUACIJOS ŠALYJE LAIKOTARPIU TVARKA
1. Naujų gyventojų priėmimas ir apgyvendinimas Jurdaičių socialinės globos namuose (toliau –
Globos namai) vykdomas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d.
nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“.
2. Naujai apsigyventi atvykstantį gyventoją lydėti leidžiama tik vienam artimam asmeniui.
3. Naujai apsigyventi atvykstančių gyventojų priėmimą vykdo vyr. socialinis darbuotojas ir vyr.
slaugytojas-slaugos administratorius.
4. Visi priėmime dalyvaujantys asmenys privalo dėvėti asmenines apsaugos priemones, t. y.
vienkartinę medicininę veido kaukę ir vienkartines pirštines.
5. Vyr. slaugytojas-slaugos administratorius atvykusiems pamatuoja kūno temperatūrą:
5.1. jei naujai apsigyventi atvykęs asmuo karščiuoja, jo priėmimas toliau nevykdomas,
rekomenduojama kreiptis į savo šeimos gydytoją;
5.2. jei naujai apsigyventi atvykęs klientas ir/ar jį lydintis asmuo nekarščiuoja, jie palydimi į Globos
namų kultūros namuose dokumentų peržiūrai paruoštą patalpą.
6. Atvykstant į Globos namus, privaloma turėti šiuos dokumentus:
6.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
6.2. neįgaliojo ar pensininko pažymėjimą;
6.3. specialiųjų poreikių nustatymo pažymą;
6.4. asmens banko sąskaitos sutartį, banko mokėjimo kortelės sutartį ir/ar kortelę;
6.5. medicinos dokumentų išrašą (F027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) išvadomis (nuo
dokumento išdavimo iki asmens apgyvendinimo globos namuose negali būti praėję daugiau kaip 3
mėnesiai);
6.6. medicininių laboratorinių, bakteriologinių, klinikinių (hepatito B, hepatito C, ŽIV, lytiškai
plintančių ligų, tuberkuliozės) tyrimų rezultatus, ginekologo konsultacijos išvadas;
6.7. Teismo nutartį dėl neveiksnumo ir globėjo paskyrimo (jei asmuo pripažintas neveiksniu).
7. Kai asmenys apgyvendinami savivaldybių sprendimu, būtina atsivežti Savivaldybės socialinės
paramos skyriaus paruoštus dokumentus:
7.1. pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo įtrauktas
į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
7.2. asmens socialinės globos poreikio vertinimą (su priedais);
7.3. pažymą apie asmens mokėjimo ir socialinės globos dydį;
7.4. sprendimą (SP-9) dėl trumpalaikės socialinės globos skyrimo asmeniui;
7.5. ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugų lėšų kompensavimo sutartį tarp globos namų
administracijos ir savivaldybės, priėmusios sprendimą apgyvendinti asmenį globos namuose.
8. Naujai į Globos namus apsigyventi atvykusiems klientams, kuriems nėra atliktas COVID-19 testas,
jų raštišku sutikimu (priedas Nr. 1) arba jų artimųjų raštišku sutikimu (priedas Nr. 2) atliekamas
COVID-19 testas. Iki ėminio paėmimo ir testo atsakymo gavimo jie apgyvendinami atskirose nuo
kitų gyventojų patalpose.
9. Gavus neigiamą testo atsakymą, asmuo apgyvendinamas trumpalaikės socialinės globos skyriuje
arba skyriuose, kuriuose gyvena ilgalaikes socialinės globos paslaugas gaunantys klientai,
atsižvelgiant į kliento sveikatos būklę ir poreikius.
10. Gavus teigiamą testo atsakymą, apie tai nedelsiant informuojamas Nacionalinis visuomenės
sveikatos centras, skambinama Karštąja koronaviruso linija telefonu 1808 ir informuojami
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsakingi asmenys (vadovaujantis Socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2020 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A1-628).

Priedas Nr. 1
PATVIRTINTA
Jurdaičių socialinės globos namų direktoriaus
2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V- 46

SUTIKIMAS
Dėl COVID-19 testo atlikimo ir laikino izoliavimo
___________________
(data)

Sutinku/Nesutinku (netinkamą išbraukti), kad Jurdaičių socialinės globos namuose man būtų atliktas
COVID-19 testas.
Neprieštarauju, kad iki ėminio paėmimo ir testo atsakymo gavimo būčiau apgyvendinta (-as)
izoliavimui skirtose patalpose.

_______________________________________
(gyventojo pavardė, vardas, parašas)

Priedas Nr. 2
PATVIRTINTA
Jurdaičių socialinės globos namų direktoriaus
2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V- 46

SUTIKIMAS
Dėl COVID-19 testo atlikimo ir laikino izoliavimo
___________________
(data)

Sutinku/Nesutinku (netinkamą išbraukti), kad Jurdaičių socialinės globos namuose mano
___________________________________(giminystės ryšys, gyventojo vardas, pavardė) būtų atliktas COVID-19
testas.
Neprieštarauju,

kad

iki

ėminio

paėmimo

ir

testo

atsakymo

gavimo

mano

_______________________________ (giminystės ryšys, gyventojo vardas, pavardė) būtų apgyvendinta (-as)
izoliavimui skirtose patalpose.

________________________________________________
(gyventoją atstovaujančio asmens pavardė, vardas, parašas)

