REKOMENDACIJOS ŪKIO SUBJEKTAMS, KURIŲ VEIKLĄ LEIDŽIAMA
ATNAUJINTI KARANTINO METU.
MINIMALŪS SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nuo 2020 m. balandžio 16 d. leidžia atnaujinti veiklą
parduotuvėms, į kurių patalpas patekti įrengtas atskiras tiesioginis įėjimas iš lauko pusės ir kurių
patalpose ribojamas pirkėjų ir kitų lankytojų srautas - užtikrinamas ne mažesnis nei 10 kv. m vienam
pirkėjui tenkantis prekybos plotas arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas pirkėjas.
Taip pat veiklą gali atnaujinti paslaugas teikiantys verslai, kurių teikimo metu būtinas ne ilgesnis nei
20 minučių tiesioginis kontaktas su paslaugų gavėju, jei paslaugų teikimo vietose užtikrinami
reikalavimai dėl atskiro įėjimo, srauto ribojimo ir kita.
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 būtų konsultuojamasi su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos
apsaugos ministerijos;
užtikrinti galimybę 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 (darbastalių, pertvarų, durų
rankenų, turėklų, darbo priemonių, ir kt.) valymą ne tik DRĖGNU būdu, bet naudojant
specialias dezinfekcines priemones;
esant galimybei sumontuoti skaidrias pertvaras skiriančias darbuotojus nuo klientų;
organizuoti darbuotojų darbo rūbų ar uniformų priežiūrą (skalbimą/dezinfekavimą) po
kiekvienos pamainos.

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





aptarnaujami tik klientai dėvintys kvėpavimo takų apsaugos priemones (veido kaukes,
respiratorius);
klientai, besirenkantys prekes ir/ar laukiantys kol bus aptarnauti, turi išlaikyti saugų atstumą
(ne mažiau 2 (dviejų) metrų) iki kitų klientų ir, pagal galimybes, iki įmonės aptarnaujančio
personalo. Į mažesnes parduotuves, buitinių ir/ar remonto paslaugas teikiančių įmonių
patalpas gali būti įleidžiama tik po vieną klientą, o kiti turėtų palaukti lauke/išorėje, kol bus
aptarnautas patalpoje esantis klientas;
rekomenduojama prie įėjimo turėti dezinfekatorius su dezinfekciniu skysčiu klientams;



klientai privalo užsimauti vienkartines pirštines (pateikiamos prie įėjimo) bei jas dėvėti viso
buvimo patalpoje metu.

Įmonės vadovai turi aprūpinti darbuotojus:




vienkartinėmis pirštinėmis (taip pat pasirūpinti, kad jų būtų ir klientams);
kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis – vienkartinėmis medicininėmis (chirurginėmis)
kaukėmis, jei yra galimybė –FFP2 respiratoriais; veido skydeliais, apsauginiais akiniais;
dezinfekavimo skysčiais.

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 paviršius ir darbo priemones;
informuoti darbuotojus apie veiksmus, kurių privalu imtis pasireiškus ligos simptomams
(http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/duk-covid-19).

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 ir siekti, kad
kontaktas su klientu truktų ne ilgiau 15 min.
Darbuotojui pajutus sveikatos sutrikimus (karščiavimas, kosulys, dusulys ir pan.) nedelsiant apie tai
informuoti tiesioginį vadovą ir telefonu kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą arba telefonu
1808.

