DĖL PASLAUGŲ TEIKIMO PRIVAČIOJE ERDVĖJE KARANTINO METU
2020-12-16

2020-03Atsižvelgiant į nepalankią epidemiologinę situaciją ir paskelbtą karantiną šalyje dėl COVID-19
ligos (koronaviruso infekcijos), siekdama užkirsti kelią viruso plitimui bei atsižvelgdama į Europos ligų
prevencijos ir kontrolės centro, Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, Sveikatos apsaugos
ministerija teikia šias rekomendacijas trumpalaikių paslaugų privačioje erdvėje teikėjams:
1. Negali trumpalaikių paslaugų (pvz., santechniko, elektriko, prekių pristatymo ir kt.) paslaugos
gavėjo namuose teikti asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz.,
karščiavimas 37,3° C ir daugiau, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
2. Negali paslaugų teikti asmenys, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.
3. Paslaugų teikėjai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz.,
karščiavimas daugiau nei 37,3° C, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) paslaugos teikimo metu,
nedelsiant turi vykti namo, konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo
šeimos gydytoju konsultacijai.
4. Paslaugos teikėjui sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) arba
įstaigos administracijai iš darbuotojo gavus informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso
infekciją), apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos
ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems
taikant 14 dienų izoliaciją.
5. Paslaugos teikėjas ir vyresni nei 6 metų amžiaus asmenys paslaugos teikimo vietoje paslaugos
teikimo metu privalo dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (veido kaukę, respiratorių FFP2)
(toliau – veido kaukė). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo
sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei
(rekomenduojama dėvėti veido skydelį).
6. Paslaugų teikėjai privalo laikytis griežtos rankų higienos: plauti rankas skystu muilu ir šiltu
tekančiu vandeniu, dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis, vengti liesti
rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo ir pagal galimybes laikytis
saugaus atstumo nuo kitų asmenų.
7. Neteikti paslaugų, kai paslaugų gavėjai nedėvi kaukių.
8. Trumpalaikės paslaugos teikėjai (santechnikas, elektrikas ir kt.) paslaugos teikimo vietoje
privalo:
8.1. dėvėti veido kaukę, antbačius, vienkartines arba darbo pirštines visą paslaugos teikimo laiką
arba dezinfekuoti rankas prieš ir po paslaugos suteikimo;
8.2. laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo nuo kitų asmenų;
8.3. vengti tiesioginio fizinio kontakto su kitais asmenimis.
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9.Asmenys, pristatantys prekes į namus, privalo dėvėti veido kaukes, užsakytas prekes pagal
susitarimą su paslaugos gavėju palikti už durų arba prieškambaryje laikantis saugaus ne mažesnio kaip 2
metrų atstumo nuo paslaugos gavėjo.
10. Rekomenduojama, kad paslaugų gavėjas išvėdintų patalpas prieš ir po paslaugų teikimo.
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