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DĖL INTEGRALIOS PAGALBOS IR KITŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO
KARANTINO METU
Gerbiami Kolegos,
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija teikia rekomendacijas dėl
socialinių paslaugų teikimo karantino metu.
Integrali pagalba. Sulaukiame paklausimų dėl kineziterapijos ir masažo paslaugų teikimo
integralios pagalbos gavėjams. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-14 nutarime Nr. 207 „Dėl
karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) nustatyta, kad ribojamas paslaugų
namuose teikimas, išskyrus ambulatorinės slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugas namuose,
kurių nesuteikus pacientui atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų
paciento būklė. Atkreipiame dėmesį, kad Nutarime ribojant įvairių paslaugų teikimą numatoma
išlyga, kad paslaugos neteikiamos, išskyrus, jei tai turės įtakos paciento būklės pablogėjimui.
Integralios pagalbos teikėjai turi sveikatos priežiūros licenciją sveikatos priežiūros paslaugoms teikti
asmens namuose. Atsižvelgiant į tai ir, kad kineziterapijos ir masažo paslaugos yra sudėtinė teikiamų
sveikatos priežiūros paslaugų asmens namuose dalis, o šios paslaugos jos gavėjams neretais atvejais
yra nepaprastai svarbios (daugeliui net ir gyvybiškai būtinos) prašome:
➢ teikti kineziterapijos ir (ar) masažo paslaugas integralios pagalbos gavėjams, kurių
būklė yra sunki (siekiant, kad jų būklė nepablogėtų, neatsirastų pragulos) arba naujiems paslaugos
gavėjams, sudarant individualų pagalbos planą;
➢ siūlome individualiai vertinti, kuriems integralios pagalbos gavėjams tokios paslaugos
yra būtinos, peržiūrėti tokių vizitų periodiškumą ir priimti individualius sprendimus dėl paslaugų
teikimo;
➢ nuotoliniu būdu, jei tai įmanoma, kineziterapeutams teikti informaciją komandos ir
šeimos nariams, kaip teikti paslaugas nepadarant klientui žalos ir pan.
Pažymime, kad esant stabiliai integralios pagalbos gavėjo būklei, arba jei kineziterapijos ir
(ar) masažo paslaugų atsisakė pats integralios pagalbos paslaugų gavėjas, šios paslaugos gali būti
neteikiamos.
Apgyvendinimas nakvynės namuose. Rekomenduojame karantino laikotarpiu priimti į
nakvynės namus naujus gyventojus - atsisakymas teikti asmeniui reikalingas paslaugas gali turėti
neigiamos įtakos asmens sveikatai ir gyvybei. Naujai apgyvendinti gyventojai turėtų būti dvi savaites
karantinuojami atskirose patalpose. Jei tokios galimybės nėra, rekomenduojame tokius gyventojus
nuo kitų atitverti papildomomis priemonėmis (širmomis ir pan.). Taip pat siūlome, kad naujiems
gyventojams paslaugas teiktų atskiri, tik su naujai apgyvendintais nakvynės namų gyventojais
dirbantys darbuotojai, kurie prižiūrėtų, kad nakvynės namų gyventojai nesibūriuotų bendro
naudojimo patalpose. Darbuotojai ir nakvynės namų gyventojai turėtų būti aprūpinti visomis asmens
apsaugos ir dezinfekavimo priemonėmis.
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Lankymasis savarankiško gyvenimo namuose. Draudžiama lankytis savarankiško gyvenimo
namuose. Svarbu užtikrinti, kad įstaigoje gyvenantys asmenys atsakingai laikytųsi karantino sąlygų.
Rekomenduojame savarankiško gyvenimo namų gyventojams jiems suprantamais būdais pateikti
informaciją, kuri svarbi užtikrinant jų saugumą ir mažina galimybes užsikrėsti COVID-19 virusu.
Dar kartą pažymime, kad darbdavio pareiga yra sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai
nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais. Tačiau patys darbuotojai taip pat
turėtų laikytis saugos ir higienos reikalavimų, nustatytų tiek šalies mastu, tiek savivaldybės ar
darbdavio, siekiant apsaugoti tiek save, tiek žmones, su kuriais tiesiogiai dirbama ir savo šeimos
narius.
Atkreipiame dėmesį, kad socialinės paslaugos ir pagalba turi būti teikiama laikantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės ir Valstybės ekstremalios situacijos operacijos centro nurodytų
rekomendacijų.
Dėkojame visiems karantino metu padedantiems tiems, kam pagalba yra gyvybiškai
reikalinga.
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