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VŠĮ PALANGOS VAIKŲ REABILITACIJOS SANATORIJOS „PALANGOS GINTARAS“
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS KARANTINO METU
I.

BENDROJI DALIS

1. VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ (toliau Sanatorija) vidaus
tvarkos taisyklės karantino metu (toliau Taisyklės) laikinai nustato Sanatorijos Vidaus tvarkos
pasikeitimus karantino laikotarpiu.
2. Vidaus tvarkos taisyklės galioja tiek kiek neprieštarauja šioms Taisyklėms karantino metu.
3. Taisyklių priedo nuostatos privalomos visiems į Sanatoriją atvykstantiems pacientams, juos
slaugantiems bei lydintiems asmenims.
II. PACIENTO ATVYKIMAS Į SANATORIJĄ
4. Visiems į Sanatoriją atvykstantiems pacientams ir juos slaugantiems asmenims, ne anksčiau kaip
prieš 72 val. iki atvykstant turi būti atliktas laboratorinis tyrimas dėl COVID-19 infekcijos nustatymo
ir jo atsakymas turi būti neigiamas;
5. Atvykstantys gydytis į Sanatoriją, turi atvykti išankstinės rezervacijos metu nustatytu laiku, o
atvykus anksčiau, laukti Sanatorijos teritorijoje, kol bus priimti. Pavėlavus į savo registravimo laiką
pacientai turi laukti Sanatorijos teritorijoje, kol bus pakviesti įeiti į Sanatoriją
6. Prie įėjimo durų matuojama temperatūra (tiek pacientams, tiek slaugantiems ar lydintiems
asmenims), jeigu temperatūra yra ≥ 37,3º pacientai ir/ar slaugantys asmenys į Sanatoriją nepriimami,
o lydintys asmenys neįleidžiami į Sanatoriją.
7. Pacientai, kuriems neatliktas laboratorinis tyrimas dėl COVID-19 infekcijos nustatymo,
slaugytojos padėjėjos palydimi į IV korpuso laikino apgyvendinimo kambarį. Jiems (pacientams,
slaugančiam/lydinčiam asmeniui) paimamas tepinėlis iš nosiaryklės ir ryklės dėl COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos). Maistas nešamas ir paliekamas prie kambario. Gavus neigimą laboratorinio
tyrimo dėl COVID-19 ligos atsakymą, pacientas perkeliamas pastoviam apgyvendinimui ir jam
pradedamos teikti medicininės reabilitacijos paslaugos.
8. Pacientai, kurie atvyko atlikę laboratorinį tyrimą dėl COVID-19 infekcijos nustatymo ir
rezultatas neigiamas, laukia specialioje laukimo zonoje, kol e-sveikatos formoje 027/a bus patikrintas
laboratorinio tyrimo dėl COVID-19 infekcijos rezultatas. Ir jeigu tyrimas padarytas ne anksčiau kaip
prieš 72 val., pacientas nukreipiamas į priėmimo kambarį.
9. Priėmimo kambaryje slaugantys, bei vaikus nuo 8 metų atlydėję asmenys turi užpildyti
Patvirtinimą, kad pacientas nėra COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo rizikoje (1
priedas), kuriame turi pasižadėti, kad vaikas bei jį slaugantis asmuo neturėjo kontakto su sergančiu
ar galimai užsikrėtusi COVID-19 infekcija asmeniu.
10. Slaugytojos padėjėja iš priėmimo kambario pacientą, slaugantį/lydintį asmenį palydi į paskirtą
kambarį. Jam pradedamos teikti medicininės reabilitacijos paslaugos.
11. Kartu su guldomu pacientu bei slaugančiu asmeniu į sanatorijos patalpas gali įeiti tik 1 (vienas)
lydintis asmuo.

III. SANATORIJOS RĖŽIMAS KARANTINO LAIKOTARPIU
12. Pacientų ir juos slaugančių asmenų judėjimas Sanatorijos patalpose yra ribojamas. Iš savo
kambario pacientai ir juos slaugantys asmenys gali išeiti tiktai į procedūras, valgyklą ar kitu konkrečiu
tikslu (biblioteka-skaitykla, skalbykla ir pan.).
13. Pacientai ir juos slaugantys asmenys visose Sanatorijos patalpose, išskyrus kambaryje, kuriame
gyvena ir valgykloje, privalo būti su kvėpavimo takus dengiančia vienkartine medicinine (chirurgine)
ar daugkartine kauke. Kaukę pacientai gali nusiimti procedūrų metu, jeigu tų procedūrų atlikimui
reikalinga būti be kaukės. Vienkartines medicinines (chirurgines) kaukes pacientai ir juos slaugantys
asmenys keičia budinčiame poste. Kaukę leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie
dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei
(rekomenduojama dėvėti veido skydelį).
14. Pacientai kartu su slaugančiu/lydinčiu asmeniu gali išeiti į Sanatorijos teritoriją ir vaikų žaidimo
aikštelę užpildę 2 priede pateiktą „Pasižadėjimas dėl atsakingo elgesio viešosiose vietose“:
14.1. Per paradines duris į Sanatorijos teritoriją išleidžiami kiekvieną darbo dieną 14:00 – 20:00 val.,
šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis 10:00 – 20:00 val.
14.2. Pacientai žaidimų aikštelėje turėtų laikytis ne mažesniu kaip 2 metru atstumu vienas nuo kito;
14.3. Tvarką žaidimų aikštelėje prižiūri Sanatorijos darbuotojas.
15. Pacientų, kurie gydosi be slaugančiųjų asmenų, laisvalaikį organizuoja Vaikų užimtumo
organizatoriai laikydamiesi šios tvarkos:
15.1. Pacientų grupės, kartu su lydinčiu Sanatorijos darbuotoju, kuris užtikrina tvarką, iš Sanatorijos
pastato gali išeiti tik į Sanatorijos teritoriją;
15.2. Laisvu nuo procedūrų ir nuotolinio mokymo laiku pacientų užsiėmimai organizuojami poilsio
kambariuose, laikantis karantino laikotarpio taisyklių;
15.3. Salėje užsiėmimai organizuojami užtikrinant saugų atstumą tarp žmonių.
16. Lankytojai į Sanatorijos patalpas neįleidžiami, pacientų lankymas Sanatorijoje draudžiamas
laikantis karantino laikotarpio taisyklių.
17. Visos durys į Sanatoriją užrakintos, paradinės durys skirtos tik pacientų įėjimui bei išėjimui ir
siuntų perdavimui; siuntinius priima Sanatorijos darbuotojai kiekvieną darbo dieną 16:00 – 20:00
val., šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis 10:00 – 14:00 ir 16:00 – 20:00 val.
18. Mokamos paslaugos karantino laikotarpiu:
18.1. Nakvynė, įsigyti leidžiama tik papildomam vaikui atvykstančiam kartu su pacientu bei
slaugančiu asmeniu, turinčiais TLK siuntimą (2011T) reabilitacijos paslaugoms.
18.2. Šaldytuvo nuoma (pagal standartinę patvirtintą tvarką).
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Pacientui Sanatorijoje susirgus ūmiomis ligomis arba paūmėjus lėtinėms ligoms, gydantis
gydytojas priima sprendimus dėl pacientų izoliavimo, tyrimo, gydymo bei išrašymo iš Sanatorijos.
20. Pažeidus Taisyklių papildymo nuostatas, pacientai kartu su slaugančiais asmenimis gali būti
išrašomi anksčiau laiko, nebaigus gydymo.

Vidaus tvarkos
taisyklės karantino metu
1 priedas
PATVIRTINIMAS, KAD PACIENTAS NĖRA
COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ATVEJO RIZIKOJE
Tvirtinu, kad aš ir mano
_________________________________________________________________________
Sūnus/duktė (vardas pavardė, gimimo metai)
(tinkamą pažymėti X):
Nė vienam iš mūsų nebuvo nustatyta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)
Neturėjau artimo sąlyčio su tikėtinu ar patvirtintu COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcija) atveju
14 dienų laikotarpiu iki atvykimo į sanatoriją nekeliavau/-ome ar negyvenau/-ome
teritorijose, kur vyksta COVID-19 ligos (koronaviruso infekcija) vietinis plitimas ar
plitimas visuomenėje
Turėjau/-ome artimą sąlytį su tikėtinu ar patvirtintu COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcija) atveju, bet buvo taikoma saviizoliacija namuose 14 dienų nuo paskutinės
sąlyčio dienos
Turėjau/-ome artimą sąlytį su asmeniu keliavusiu ar gyvenusiu teritorijose, kur vyksta
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcija) vietinis plitimas ar plitimas visuomenėje, bet
buvo taikoma saviizoliacija namuose 14 dienų nuo buvimo toje teritorijoje dienos
Keliavau/-ome ar gyvenau/-ome teritorijose, kur vyksta COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcija) vietinis plitimas ar plitimas visuomenėje, bet buvo taikoma saviizoliacija
namuose 14 dienų nuo buvimo toje teritorijoje dienos
Esu informuotas, kad:
1. Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo
reikalavimų pažeidimai padaromi tiek veikimu, tiek ir neveikimu. Veikimas yra tada, kai asmuo
aktyviais veiksmais pažeidžia sveikatos apsaugos ar užkrečiamųjų ligų profilaktikos kontrolės
reikalavimus, o neveikimas – kai asmuo, nors ir turi pareigą, nevykdo teisės aktų nustatytų
reikalavimų, susijusių su sveikatos apsaugos ar užkrečiamųjų ligų profilaktikos kontrole.
2.Nesilaikant Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės
įstatymo reikalavimų, asmeniui yra taikoma:
2.1.Administracinė atsakomybė – pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų
kodekso 45 straipsnį Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės
įstatymo pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto
keturiasdešimt eurų. Administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą
asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų, juridinių asmenų vadovams arba
kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų
eurų. Nurodytos veikos, sukėlusios pavojų išplisti pavojingoms ar ypač pavojingoms

užkrečiamosioms ligoms, užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt
eurų.
2.2. Baudžiamoji atsakomybė – pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 277
straipsnį, priklausomai nuo padarinių (Tas, kas pažeidė teisės aktų dėl sveikatos apsaugos
reikalavimus ar užkrečiamųjų ligų profilaktikos kontrolės taisykles, jeigu dėl to išplito susirgimas ar
kilo epidemija, baudžiamas bauda arba areštu arba laisvės atėmimu iki trejų metų. Tas, kas būdamas
medicinos įstaigos informuotas apie savo ligą ir įspėtas dėl apsaugos priemonių, kurių jis privalo
laikytis bendraudamas su žmonėmis, sukėlė pavojų kitam asmeniui užsikrėsti pavojinga infekcine
liga, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės
apribojimu, arba areštu).
Susirgimo išplitimu laikytini tokie atvejai, kai dėl minėtų teisės aktų reikalavimų nesilaikymo
užkrečiamosiomis ligomis suserga keli ar keliolika žmonių. Taip pat pagal padarinius gali būti
taikoma baudžiamoji atsakomybė už nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo
kodekso XVIII skyriuje „Nusikaltimai žmogaus sveikatai“.
2.3. Civilinė atsakomybė – turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su
sutartiniais santykiais. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo
veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o
įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Jeigu
fizinis asmuo suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, tai už žalą atsakingas asmuo privalo
nukentėjusiam asmeniui atlyginti visus šio patirtus nuostolius ir neturtinę žalą.
2.4. Administracinių nusižengimų teiseną pradeda, administracinių nusižengimų tyrimą
atlieka ir administracinių nusižengimų protokolus surašo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras,
viešajai tvarkai užtikrinti gali būti pasitelkiama policija.
2.5. Dėl baudžiamosios atsakomybės taikymo į teisėsaugos institucijas, gindamas savo ir
viešąjį interesus, gali kreiptis kiekvienas suinteresuotas asmuo, turintis duomenų apie galimus šių
taisyklių pažeidimus ir susirgimo išplitimo atvejus.

Aš, ________________________________________________________________________,
(įrašyti vardą ir pavardę)
patvirtinu, kad perskaičiau ir supratau pateiktą informaciją, turėjau galimybę užduoti
klausimų, gavau suprantamus atsakymus į visus užduotus klausimus.

Patvirtinu, kad pateikta informacija teisinga.

______________________________
(vardas pavardė)

______________________
(parašas)

_________________________

_______________
(data)

Vidaus tvarkos
taisyklės karantino metu
2 priedas

PASIŽADĖJIMAS DĖL ATSAKINGO ELGESIO

Tvirtinu, kad aš __________________________________________________________________
(Vardas Pavardė)

Ir mano Sūnus/duktė ______________________________________________________________
(Vardas Pavardė, gimimo metas)

būdami Sanatorijos teritorijoje bei miesto parke ir prie jūros, elgsimės laikydamiesi Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės
operacijų vadovo sprendimais patvirtintų elgesio viešosiose vietose taisyklių reikalavimų, vengsime
naujų socialinių kontaktų.
Jeigu, mano elgesio pasėkoje, aš ar mano sūnus/duktė užsikrėstų COVID-19 (koronaviruso
infekcija), pasižadu, atliekant epidemiologinį tyrimą, pateikti visą informaciją apie vietas, kuriose
lankiausi ir apie asmenis su kuriais kontaktavau gydymosi Sanatorijoje metu.
Už pasekmes, atsiradusias dėl galimai neatsakingo mano elgesio, pretenzijų Sanatorijai neturėsiu
ir visą atsakomybę prisiimu sau.

( Data, Vardas Pavardė, parašas)

_______________________________

