Rekomendacijos optikos prekių parduotuvių darbuotojų saugos ir sveikatos
užtikrinimui karantino metu
Rekomendacijos parengtos atsižvelgiant į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2020
m. kovo 14 d. Nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje
paskelbimo“, optikos prekių parduotuvių veikla nėra draudžiama. Darbuotojai, dirbantys
tokiose parduotuvėse, susiduria su padidintu pavojumi saugai ir sveikatai dėl galimybės
užsikrėsti koronavirusu (COVID-19).
Siekiant apsaugoti darbuotojus nuo koronaviruso (COVID-19) karantino metu įmonės
vadovai turi:
•

•

•

•

•

užtikrinti, kad dirbtų tik sveiki darbuotojai, neturintys viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių
žarnyno infekcijų ir kitų susirgimų požymių (pvz., sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs
kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.);
užtikrinti, kad darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima ir, jei reikia, darbuotojų sveikatos
klausimais konsultuojamasi su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos
apsaugos ministerijos;
užtikrinti galimybę parduotuvės darbuotojams reguliariai (ne rečiau kaip kas 1-2 val.)
kruopščiai plauti rankas su šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu, ar dezinfekuoti jas
specialiomis rankų dezinfekavimo priemonėmis;
užtikrinti dažnesnį nei įprastai dažniausiai liečiamų paviršių (durų rankenų, turėklų, darbo
priemonių, akinių rėmelių ir kt.) valymą ne tik drėgnu būdu, bet naudojant specialias
dezinfekcines priemones;
apsvarstyti galimybę karantino laikotarpiu atsisakyti procedūrų, kurios kelia ypatingą pavojų
darbuotojams dėl būtino artimo kontakto su klientu.

Taip pat, įmonės vadovai turi pasirūpinti, kad prie įėjimo į optikos prekių parduotuvę būtų
paskelbta informacija apie pasikeitusias klientų aptarnavimo formas (sąlygas) karantino metu:
•
•

•
•

aptarnaujami tik klientai dėvintys kvėpavimo takų apsaugos priemones (veido kaukes,
respiratorius);
klientai, laukiantys kol bus aptarnauti, turi išlaikyti saugų atstumą (ne mažiau 2 (dviejų)
metrų) iki kitų klientų ir parduotuvės darbuotojų ( į mažesnes parduotuves gali būti įleidžiama
tik po vieną klientą);
rekomenduojama turėti dezinfekatorius su dezinfekciniu skysčiu klientams, kuriems prieš
patekant į parduotuvę rekomenduojama dezinfekuotis rankas;
klientai privalo užsimauti vienkartines pirštines (pateikiamos prie įėjimo/patekimo į vaistinę
vietos), bei jas dėvėti viso buvimo parduotuvėje metu.

Įmonės vadovai turi aprūpinti darbuotojus:
•
•
•
•

vienkartinėmis pirštinėmis (taip pat pasirūpinti, kad jų būtų ir klientams);
veido skydeliais (pavyzdžiui EN166 3B 1B standarto ir pan.);
dezinfekavimo skysčiais;
kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis (respiratoriais su FFP2 ar FFP3 filtrais).

Įmonės vadovai privalo apmokyti ir instruktuoti darbuotojus kaip teisingai naudoti asmenines
apsaugos priemones:
•
•
•
•
•

nenaudoti vienkartinių pirštinių pakartotinai;
neliesti rankomis veido;
kaip teisingai užsidėti ir nusiimti veido skydelius, kvėpavimo takų apsaugos priemones
(respiratorius);
kaip paruošti (dezinfekuoti) veido skydelius, kvėpavimo takų apsaugos priemones
pakartotinam naudojimui;
kaip dezinfekuoti darbo priemones, akinių rėmelius.

Darbuotojams rekomenduojama laikytis viruso plitimą mažinančių priemonių ir, esant
galimybei:
•
•
•
•
•

kuo dažniau plauti rankas su šiltu vandeniu ir muilu, dezinfekuoti rankas dezinfekcinėmis
priemonėmis;
aptarnaujant klientus naudoti vienkartines pirštines;
dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones;
vengti artimo sąlyčio su klientais, stengtis išlaikyti 2 (dviejų) metrų atstumą.
dezinfekuoti darbo priemones, akinių rėmelius, ypač jeigu su jais kontaktavo klientai.

