KONTAKTINĖS PASLAUGOS,

kurias gali gauti asmenys, neturintys Galimybių paso*
Nuo rugsėjo 13 d. be Galimybių paso bus galima gauti šias paslaugas:
Lankymasis parduotuvėse, turgavietėse, kurių pagrindinė veikla yra maisto prekių, veterinarijos, pašarų
gyvūnams, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių, augalų, sėklų, trąšų pardavimas,
turinčiose atskirą įėjimą iš lauko ir kurių prekybos plotas neviršija 1 500 kv. m (arba esančios prekybos
centre, kurio bendras plotas neviršija 1 500 kv. m);
Naudojimasis nuotoline prekyba, kai prekės pristatomos į namus arba atsiimamos atsiėmimo
punktuose;
Smulkių remonto paslaugų užsakymas, kai kontaktas tarp paslaugos gavėjo ir teikėjo trunka ne ilgiau
nei 15 min.;
Laidojimo paslaugos ir laidojimo reikmenų parduotuvių veikla;
Muziejų ekspozicijų ir parodų lankymas;
Bibliotekų (knygų atsiėmimo ir grąžinimo tikslais) ir knygų atsiėmimo punktų paslaugos;
Asmens sveikatos priežiūros paslaugos;
Socialinės paslaugos;
Psichologinės pagalbos ir psichoterapijos paslaugos;
Asmens sveikatos priežiūros įstaigose esančių ar globos įstaigose gyvenančių terminalinės būklės
asmenų, nepilnamečių iki 14 metų bei nėščiųjų lankymas;
Veterinarijos paslaugos;
Keleivių vežimo viešuoju transportu paslaugos;
Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi
paslaugos;
Teisinės paslaugos ir teismų veikla;
Veikla, susijusi su vaiko teisių apsauga;
Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių teikiamos
paslaugos, kurių dėl jų specifikos negalima suteikti nuotoliniu būdu;
Kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimai;
Asmenų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis Techninės pagalbos neįgaliesiems centre ir
savivaldybių įstaigose, kurioms priskirta ši funkcija;
Asmeninės pagalbos teikimas asmenims su negalia;
Pagalba smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims;
Pagalba nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis asmenims;
Veikla, susijusi su neteisėtų migrantų priėmimu;
Atvirose erdvėse teikiamos paslaugos, prekyba ir ūkinė veikla, komerciniai ir nekomerciniai
organizuoti žmonių susibūrimai viešose vietose, kai dalyvauja ne daugiau kaip 500 asmenų;
Finansinės paslaugos, kai išmokamos ir pristatomos pensijos ar kitos socialinės išmokos, kitos būtinosios
finansinės ir privalomojo draudimo paslaugos, kai kontaktas tarp paslaugos gavėjo ir teikėjo trunka
ne ilgiau kaip 15 min., taip pat elektroninių ryšių paslaugos, kurios reikalingos norint įgyti galimybę
naudotis elektroninėmis paslaugomis;
Ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas, priminis profesinis mokymas,
neformalusis vaikų švietimas ir švietimo pagalba.
*Be Galimybių paso galioja ir kiti dokumentai, įrodantys vakcinacijos, persirgimo, atlikto PGR tyrimo arba greitojo antigeno testo neigiamo
rezultato, antikūnų tyrimo teigiamo rezultato faktą įrodantys dokumentai.

