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DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SRITIES DARBUOTOJŲ DARBO KARANTINO 
SĄLYGOMIS  

         Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (toliau – Ministerija) gautas ir išnagrinėtas Jūsų
2020-04-06 paklausimas „Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo karantino sąlygomis“.
         Sutinkame ir pritariame, kad šioje ekstremalioje situacijoje, kurioje atsidūrė ne tik Lietuva,
bet  ir  visas  pasaulis,  socialinių  paslaugų  srities  darbuotojų  darbas,  siekiant  padėti
pažeidžiamiausioms  visuomenės  grupėms  yra  ypatingai  svarbus  ir  prasmingas.  Nuoširdžiai
dėkojame socialinių paslaugų srities darbuotojams už ryžtą ir svarų indėlį, siekiant apsaugoti kuo
daugiau visuomenės narių nuo galimo užsikrėtimo COVID-19.
         Atsižvelgdama į  Lietuvos Respublikos  sveikatos  apsaugos ministro  – valstybės  lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 31 d. sprendimą Nr. V-635,
kuriuo  pavesta  savivaldybių  administracijų  direktoriams  teikti  Valstybės  ekstremalių  situacijų
operacijų centrui informaciją apie savivaldybių poreikį apsaugos nuo koronaviruso (COVID-19)
priemonėmis, Ministerija mano, kad geriausiai situaciją dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų,
teikiančių  pagalbą  socialiai  pažeidžiamoms  grupėms,  ir  savanorių  žino  miestų  (rajonų)
savivaldybių  administracijos,  kurios  turėtų  vertinti  asmeninių  apsaugos  priemonių,  reikalingų
apsisaugoti  nuo  naujojo  koronaviruso  (COVID-19),  poreikį  savivaldybėje  ir  organizuoti
centralizuotą apsirūpinimą jomis.
          Ministerija siūlo socialinių paslaugų srities darbuotojų ir savanorių aprūpinimą asmeninėmis
apsaugos priemonėmis organizuoti taip:
1.  miestų  (rajonų)  savivaldybių  administracijos  turėtų  surinkti  asmeninių  apsaugos  priemonių
poreikį ir aprūpinti socialinių paslaugų srities darbuotojus bei savanorius;
2. neturėdamos pakankamo asmeninių apsaugos priemonių kiekio, miestų (rajonų) savivaldybių
administracijos  turėtų  centralizuotai  kreiptis  į  valstybės  lygio  ekstremalios  situacijos  valstybės
operacijų vadovą, kad jis priimtų sprendimą skirti atitinkamą asmeninių apsaugos priemonių kiekį.
          Maloniai primename, kad Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 11 
straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbdavio pareiga yra sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai 
nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais, darbuotojų saugos ir sveikatos 
priemonės finansuojamos darbdavio lėšomis.
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           Informuojame, kad Ministerija, paskelbus ekstremalią situaciją šalies mastu, aktyviai siekė
apsaugoti  socialinių  paslaugų  srities  darbuotojus  nuo  galimų  rizikų:  centralizuotai  užsakyta  ir
įsigyta  didelis  kiekis  dezinfekcinio  skysčio  (dalijamas  globos  įstaigoms),  taip  pat  apsauginių
priemonių (respiratorių). Bendradarbiaujant su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, socialiniams darbuotojams dalinama 100 tūkst. vienetų
apsauginių kaukių, gautų iš Taivano valstybės. Pabrėžiame, kad išsiųstas raštas savivaldybėms dėl
apsaugos  priemonių  užtikrinimo,  nuolat  bendraujama  su  Lietuvos  savivaldybių  asociacija.
Ministerija  taip pat pasirūpino,  kad teisės  aktuose būtų numatytas  maksimalus  kompensavimas
darbuotojams, jei  jie atlikdami funkcijas užsikrėtė naujuoju virusu. Taip pat,  kartu su Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos misterija buvo suderinti, parengti ir patvirtinti teisės aktai, kuriais
Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  -  valstybės  lygio  ekstremaliosios  situacijos
valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. V-736 „Dėl laboratorinių tyrimų
COVID-9 ligos (koronaviruso infekcijai) nustatyti atlikimo prioritetų“  nustatyta prioriteto tvarka,
pagal  kurią  yra  atliekami  laboratoriniai  tyrimai  COVID-19  ligai  (koronaviruso  infekcijai)
diagnozuoti (į šią eilę yra įtraukti ir socialines paslaugas teikiantys darbuotojai); 2020 m. balandžio
15 d. sprendimu Nr. V-872 „Dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai)
diagnozuoti socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojams prevenciniu tikslu organizavimo“
nustatyta  prioriteto  tvarka,  pagal  kurią  turi  būti  atliekami  socialines  paslaugas  teikiantiems
darbuotojams  prevenciniai  laboratoriniai  tyrimai  COVID-19  ligai  (koronaviruso  infekcijai)
diagnozuoti, taip pat šių tyrimų atlikimo tvarka; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
- valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 17 d.
sprendimu  Nr.  V-917  „Dėl  asmeninės  apsaugos  priemonių  naudojimo  socialines  paslaugas
teikiančiose  įstaigose  pagal  saugumo  lygius“  rekomenduojama  visiems  socialines  paslaugas
teikiančių įstaigų, nepriklausomai nuo jų pavaldumo ir nuosavybės formos, vadovams, sprendžiant
klausimus,  susijusius  su  asmeninės  apsaugos  priemonių  naudojimu  ir  poreikio  planavimu,
vadovautis  saugumo lygiais,  nustatytais  šio  teisės  akto  priede.  Papildomai  informuojame,  kad
Ministerijos  iniciatyva  sukurta  greito  reagavimo  sistema,  jei  užkrėtimo  atvejis  būtų  nustatytas
globos įstaigoje (priemonių tiekimas, izoliacija, testavimas). Ministerija nuolat palaiko tiesioginį
ryšį su globos įstaigomis, teikia rekomendacijas, nustato dezinfekcijos ir kitus reikalavimus. Taip
pat,  Ministerijos  iniciatyva  sutarta,  kad visi  asmenys,  kurie  buvo gydymo įstaigoje  ir  turi  būti
grąžinti  į  globos  įstaigą  būtų  tikrinami  dėl  naujojo  viruso,  taip  siekiant  išvengti  globotinių  ir
personalo galimo užkrėtimo.
          Taip pat informuojame, kad Ministerija savivaldybėms yra pateikusi rekomendacijas „Dėl
socialinių  paslaugų organizavimo karantino  metu“,  „Dėl  integralios  pagalbos  ir  kitų  socialinių
paslaugų teikimo karantino metu“. Papildomai informuojame, kad Valstybinė darbo inspekcija prie
Socialinės  apsaugos ir  darbo ministerijos  parengė rekomendacijas  kaip saugiai  teikti  paslaugas
socialinės globos įstaigose ir vykdant lankomąją paslaugų gavėjų priežiūrą karantino metu. Šios
rekomendacijos yra paskelbtos www.vdi.lt tinklalapyje, skiltyje „Metodinės rekomendacijos“.
           Dėkojame už bendradarbiavimą. Likime sveiki.

Viceministrė                                                                                                  Vilma Augienė
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