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2020 m. kovo 30 d. Nr. V -  

Čižiūnai 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 25 d. nutarimu 

Nr. 264 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl 

karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“pakeitimo“ bei Socialinių 

paslaugų ir priežiūros departamento prie SADM ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos 

įstaigų senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia pasirengimo 

ekstremaliai situacijai dėl COVID-19 rekomendacijomis: 

1. S u d a r a u  COVID – 19 situacijų valdymo grupę (toliau – grupė): 

Eil.   

Nr. 

Vaidmuo grupėje 

(pareigos centre) 

Atsakomybės, 

funkcijų atlikimo 

sritys 

Darbuotojo vardas, 

pavardė, kontaktinis 

telefonas 

1.1. Grupės vadovas (direktorė) Viso plano vykdymo 

kontrolė 

Irena Kalkienė,  

tel. Nr. +37065015900 

1.2. Grupės narys (direktoriaus 

pavaduotojas socialinėms 

paslaugoms) 

Plano sudarymo 

koordinatorius. 

Atsakinga už teikiamų 

paslaugų 

administravimą bei 

organizavimą. 

Atsakinga už švietimo 

ir mokymo COVID-19 

tema koordinavimą. 

Atsakinga už kasdienį 

personalo sudėties ir 

skaičiaus įvertinimą 

COVID-19 protrūkio 

metu.  

Vilma Kozėlienė, 

tel. Nr. +37065528272 

1.3.  Grupės narys (vyresnioji 

socialinė darbuotoja) 

Atsakinga už 

ilgalaikės 

(trumpalaikės) 

socialinės globos, 

apgyvendinimo 

Nijolė Burbienė, 

tel. Nr. +37060014270 
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paslaugų 

organizavimą, teikimą. 

Atsakinga už turimų, 

naudojamų medicinos 

priemonių kiekių 

stebėseną, įskaitant 

asmens sveikatos 

priežiūros priemones.   

1.4.  Grupės narys (socialinė 

darbuotoja) 

Atsakinga už 

socialinės priežiūros 

(pagalbos į namus) 

paslaugų 

organizavimą.  

Liudmila 

Aleknavičienė, 

tel. Nr. +37068160445 

1.5.  Grupės narys (ūkio dalies 

vedėja) 

Atsakinga už būtinųjų 

apsaugos priemonių 

išteklius, jų tiekimo 

proceso užtikrinimą 

bei nuolatinį 

darbuotojų bei 

paslaugų gavėjų 

aprūpinimą. 

Ūkio dalies vedėja, 

tel. Nr. +37064789526 

 

2. S k i r i u direktoriaus pavaduotoją socialinėms paslaugoms Vilmą 

Kozėlienę centro ekstremalios situacijos dėl COVID-19 pasireiškimo valdymo plano  

koordinatoriumi.  

3. N u r o d a u grupės susirinkimus organizuoti 1 kartą per savaitę ar pagal 

poreikį. Centre nustačius darbuotojo užsikrėtimą COVID-19 infekcija, susirinkimus 

organizuoti 1 kartą per dieną (susirinkimas gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu, 

naudojant išmaniąsias technologijas). 

4. T v i r t i n u centro: 

4.1. Darbo karantino sąlygomis planą (pridedama, 1 priedas), 

4.2.  Pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejui priemonių ir 

veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu COVID-19 centre, planą (pridedama, 2 priedas). 

5. Į p a r e i g o j u direktoriaus pavaduotoją socialinėms paslaugoms V. 

Kozėlienę supažindinti darbuotojus su šiuo įsakymu. 

6. Pa s i l i e k u  šio įsakymo vykdymo kontrolę sau. 

 

 

Direktorė        Irena Kalkienė 

 

Susipažinau ir vykdysiu: 

 

 

 

 


