REKOMENDACIJOS DARBUOTOJAMS, KURIE PRISTATO SODROS PENSIJAS JŲ
GAVĖJAMS, KARANTINO METU
Rekomendacijos parengtos atsižvelgiant AB „Lietuvos paštas“ pateiktus darbo organizavimo
principus
pristatant
pensijas
gavėjams
karantino
metu
https://www.post.lt/lt/pagalba/patarimai/svarbi-informacija-karantino-metu:
„Karantino laikotarpiu laiškininkai teikia paslaugas „iki slenksčio“, tai reiškia, kad neina į
kliento namus. Užtikrinant saugumą privalu pensiją teikti lauke (jei daugiabutis - laiptinėje,
gyvenamajame name - lauke). Laiškininkas išmoka klientui pensiją ar išmoką, pinigus klientui
įdėdamas į voką kartu su kvitu. Voką su pinigais ir kvitu klientui įteikia per ištiestos rankos atstumą
bei paprašo, kad klientas ant kvito pasirašytų savo rašikliu bei kvitą grąžintų taip pat per ištiestos
rankos atstumą. Planšetėje kliento parašas nebūtinas.
Jei klientas dėl sveikatos sunkumų ar kitų priežasčių neturi galimybės priimti paslaugas ne
savo gyvenamose patalpose, paslaugos suteikiamos kliento įgaliotam asmeniui, laiškininkui į kliento
gyvenamąsias patalpas neinant.“
Darbdaviai turi aprūpinti darbuotojus:
 vienkartinėmis pirštinėmis;


veido skydeliais (pavyzdžiui EN166 3B 1B standarto ir pan.);



dezinfekavimo skysčiais;



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



vienkartiniais maišeliais panaudotoms vienkartinėms pirštinėms rinkti.

Rekomenduojama aprūpinti darbuotojus atsarginių rašiklių komplektu, tam atvejui, kai
pensijos gavėjas neturi savo rašymo priemonės. Rašikliai paliekami pensijos gavėjui arba nedelsiant
dezinfekuojami.
Darbdaviai 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.

Pašto ir kitų įmonių darbuotojai, įteikdami pensijas jų gavėjams privalo dėvėti veido skydelius
ir vienkartines pirštines. Rekomenduojama, esant galimybei, dėvėti kvėpavimo takų apsaugos
priemones.
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Aptarnavus klientą, panaudotos vienkartinės pirštinės išmetamos į išduotą vienkartinį maišelį,
naudotos asmeninės apsaugos ir darbo priemonės dezinfekuojamos. Rankos dezinfekuojamosios
dezinfekavimo skysčiais (servetėlėmis).
Jei pensijos gavėjui nėra galimybės pensijos ar išmokos įteikti vadovaujantis aukščiau
minėtais AB „Lietuvos paštas“ nustatytais darbo organizavimo principais, arba akivaizdu, kad
klientui yra pasireiškę kvėpavimo takų ligos simptomai, darbuotojas pensijos ar išmokos klientui
neišmoka ir nedelsdamas apie situaciją informuoja savo tiesioginį vadovą ar kitą darbdavio įgaliotą
asmenį, kurie priima sprendimus dėl papildomų apsaugos priemonių taikymo, pristatant pensijas
tokiems gavėjams.
Darbuotojams rekomenduojama laikytis standartinių infekcinių ligų plitimą mažinančių
priemonių ir, esant galimybei:


kuo dažniau plauti rankas su šiltu vandeniu ir muilu, dezinfekuoti rankas dezinfekcinėmis
priemonėmis; ypač po kontakto su įtarimą keliančiais paviršiais;



dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones;



vengti artimo sąlyčio (išlaikyti bent 2 (dviejų) metrų atstumą) su visais, kam yra pasireiškę
kvėpavimo takų ligos simptomai, pavyzdžiui, kosulys, čiaudulys.

