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DĖL PRIEMOKŲ MOKĖJIMO SOCIALINES PASLAUGAS TEIKIANTIEMS
SPECIALISTAMS
Gerbiami Kolegos,
Lietuvoje dėl COVID-19 viruso (toliau – virusas) paskelbus ekstremalią situaciją ir
karantiną, tapo būtina užtikrinti kokybišką specialistų pagalbą. Socialines paslaugas teikiančių
darbuotojų darbas šiuo sunkiu laikotarpiu yra ypatingai svarbus. Nors ir rekomenduojama kiek
įmanoma pagalbą teikti nekontaktiniu būdu, tačiau socialiai pažeidžiamoms asmenų grupėms,
būtina užtikrinti integralios pagalbos teikimą, aprūpinimą maisto produktais ar pagamintu maistu,
vaistais, teikti aktualią informaciją ir t.t. Taip pat pažymėtina, kad darbas socialinės priežiūros ir
stacionariose socialinių paslaugų įstaigose taip pat vyksta.
Darbdavio pareiga yra sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo
sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais. Socialinių paslaugų srities darbuotojams teikiant
būtinąsias socialines paslaugas, būtina laikytis saugumo priemonių - asmens higienos (rankų
higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo), naudoti apsaugines priemones (vienkartines pirštines,
vienkartines medicinines kaukes ar medžiaginę kaukę, dengiančią nosį ir burną, apsauginius
akinius, antbačius ir kt.), esant poreikiui, dezinfekuoti paviršius asmens namuose ir pagal
galimybes laikantis 2 metrų atstumo, saugant klientą ir jo artimuosius nuo tikimybės būti
užkrėstiems virusu. Dar kartą primename, kad bet koks kontaktas turi būti vykdomas laikantis
Vyriausybės ir Valstybės ekstremalios situacijos operacijos centro nurodytų rekomendacijų.
Atkreipiame dėmesį, kad kokybiškų socialinių paslaugų teikimas neatsiejamas nuo
profesionalaus socialinių paslaugas teikiančių

darbuotojų atliekamo darbo. Tam, kad būtų

teikiamos paveikios paslaugos, jas teikiantys specialistai turi patys jaustis orūs ir saugus savo
darbe. Pažymėtina, kad dabartinėje šalies situacijoje, socialinės paslaugas teikiantys darbuotojai
privalo būti palaikomi savo darbe ne tik psichologiškai, bet ir finansiškai. Todėl maloniai prašome
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pareigybės aprašyme numatytas funkcijas, tačiau dirbant padidintoje rizikoje dėl COVID -19.
Vadovaujantis Darbo kodekso 34 straipsnio 3 dalimi, darbo sutarties šalys gali sulygti ir dėl
priedų, priemokų, premijų ar kitokio papildomo apmokėjimo pagal įvairias darbo apmokėjimo
sistemas, pažymima, kad 35 straipsnio 4 dalyje yra numatyta, kad susitarime dėl papildomo darbo
turi būti nurodyta, kuriuo metu bus atliekama papildoma darbo funkcija, jos apimtis darbo
valandomis, darbo užmokestis ar priemoka už papildomą darbą ar kita. Jeigu darbuotojas
atlikdamas savo funkcijas dirba padidintoje rizikoje kontaktuodamas su klientu, lankosi
parduotuvėje, vaistinėje užtikrindamas kliento poreikių patenkinimą, naudojasi viešuoju transportu
ir pan., jam turėtų būti mokamos priemokos.
Būkite saugūs ir likite sveiki!
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