REKOMENDACIJOS VDI DARBUOTOJAMS INSPEKTUOJANT ĮMONES
KARANTINO METU

VDI darbuotojai vykdami į įmonę turi būti aprūpinti:


vienkartinėmis pirštinėmis;



kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis (respiratoriais) su FFP2 ar FFP3 filtrais;



veido skydeliais, akiniais;



dezinfekavimo skysčiais, servetėlėmis;



maišeliais panaudotoms vienkartinėms pirštinėms ir kitoms vienkartinėms priemonėms
rinkti.

Jei tikrinama asmens sveikatos priežiūros įstaiga – papildomai reikia turėti vienkartinius:
kostiumą (kombinezoną),
neperšlampamus batų dangalus,
galvos apdangalus (kepuraites, gobtuvus).
VDI darbuotojai turi žinoti ir mokėti kaip teisingai naudoti asmenines apsaugos priemones:


nenaudoti vienkartinių pirštinių pakartotinai;



neliesti rankomis veido;



kaip teisingai užsidėti ir nusiimti kvėpavimo takų apsaugos priemones (respiratorius);



kaip paruošti (dezinfekuoti) kvėpavimo takų apsaugos priemones, veido skydelius
pakartotinam naudojimui;



kaip dezinfekuoti darbo ir pagalbines priemones.

VDI darbuotojams inspektuojamose įmonėse rekomenduojama laikytis standartinių infekcinių ligų
plitimą mažinančių priemonių:


dirbti dėvint vienkartines pirštines (pirštinių nenaudoti pakartotinai);



dezinfekuoti rankas dezinfekavimo priemonėmis, ypač po kontakto su įtarimą keliančiais
paviršiais;



dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones arba veido skydelius;



esant galimybei vengti artimo sąlyčio (išlaikyti bent 2 (dviejų) metrų atstumą) su visais
asmenimis.

Vykstant į patikrinimus, kai automobiliu važiuoja du VDI inspektoriai, draudžiama sėdėti keleivio
vietoje, esančioje lengvojo automobilio priekyje
Įmonės inspektavimo metu, esant galimybei, nurodyti įmonei pateikti prašomus dokumentus
elektroniniu paštu.
Bendraujant su įmonės darbuotojais siekti išlaikyti 2 metrų atstumą, pagal galimybes duodamus ar
imamus dokumentus padėti ant lygių paviršių (stalų) ir atsitraukti saugiu atstumu.
Iš įmonės gautus dokumentus dėti į atskirą segtuvą.
Išėjus iš įmonės teritorijos nusiimtas vienkartines asmenines apsaugos priemones įdėti į vienkartinį
plastikinį maišelį ir jį sandariai užrišti.
Nusiimtas daugkartinio naudojimo asmenines apsaugos priemones dezinfekuoti vietoje (prie VDI
automobilio), naudojant purškiamas dezinfekavimo priemones, ir dėti į atskirą maišelį, jį sandariai
užrišant. Nesant galimybės dezinfekuoti asmeninių apsaugos priemonių vietoje, jas sandariai užrišti
atskirame maišelyje ir dezinfekuoti sugrįžus į VDI.
Parvykus iš inspektavimo į VDI skyrių atidaryti visas automobilio duris ir bagažinę sudarant skersvėjį
ne trumpiau kaip 10 minučių. Tuo metu užsidėjus vienkartines pirštines dezinfekuoti inspektavimo
metu liestus daiktus: planšetes, rašiklius, pažymėjimus, segtuvus, rankines ir t.t. Išnešti maišelį su
panaudotomis vienkartinėmis asmens apsaugos priemonėmis į buitinių atliekų konteinerį.
Išvėdinus automobilio saloną, dezinfekuoti automobilį pradedant nuo vairo, prietaisų skydelio,
pavarų perjungimo svirties ir baigiant durų rankenomis, bagažine ir atrakinimo spynelėmis.
Užrakinus automobilį dezinfekuoti raktą ir signalizacijos pultelį.
Baigus automobilio dezinfekavimą, dezinfekuoti avalynę, nusiimti pirštines, kurias įdėtas į
vienkartinį maišelį išmesti į buitinių atliekų konteinerį.
Grįžus į VDI teritorinį skyrių rekomenduojama iš įmonės parsineštus dokumentus vienai parai (24
val.) palikti atskiroje patalpoje ir nusiplauti rankas šiltu vandeniu su muilu.
VDI inspektoriams į ūkio subjektus, kuriuose yra galimas tiesioginis kontaktas su infekuotaisiais
COVID-19 virusu, rekomenduojama nevykti, o patikrinimus atlikti nuotoliniu būdu.

