
 
PATVIRTINTA 

(ĮSTAIGOS PAVADINIMAS) 
VADOVO/ĖS (VARDAS PAVARDĖ) 

ĮSAKYMU NR. ............... 
DATA 

(ĮSTAIGOS SPAUDAS IR ĮSTAIGOS VADOVO/ĖS PARAŠAS) 
 

 
DANTŲ TECHNIKOS LABORATORIJOS PASLAUGŲ ATNAUJINIMO PLANAS 
 
PLANAS ATNAUJINTAS – 2020 m. rugsėjo 29 d. 
 
Lietuvos Respublikos odontologų rūmai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2020 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-1504 „Dėl asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai 
situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ parengė Jums pavyzdinį paslaugų atnaujinimo 
planą, skirtą dantų technikos laboratorijoms.  

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad informacija bus atnaujinta pasikeitus teisės aktams (2020 m. 
rugsėjo 29 d. atnaujinimas).  

 
ĮSTAIGŲ VADOVŲ DĖMESIUI!  
Prieš tvirtinant planą: 
1. Atidžiai perskaitykite šį dokumentą; 
2. Pakoreguokite planą remdamiesi savo įstaigos duomenimis; 
3. Įgyvendinkite raudona spalva pažymėtas rekomendacijas; 
4. Užpildykite raudonai pažymėtas dalis; 
5. Ištrinkite neaktualią informaciją; 
6. Atlikę visus išvardintus punktus – nusiųskite Nacionaliniam visuomenės sveikatos 

centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos. 
7. Jeigu jau siuntėte informaciją į NVSC, pakartotinai NET ATNAUJINUS siųsti 

nereikia, tačiau būtinai supažindinkite darbuotojus su nauja tvarka ir šį planą 
laikykite Jūsų darbuotojams lengvai prieinamoje vietoje.   

 
  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

BENDROJOJE DALYJE REKOMENDUOJAMA NURODYTI DOKUMENTO PASKIRTĮ 
IR KITAS SĄLYGAS, KURIOMIS REMIANTIS BUS NAUDOJAMAS ŠIS DOKUMENTAS 
 

Pavyzdžiui 
 
1. ĮSTAIGOS PAVADINIMAS (toliau tekste – Įstaiga) dantų technikos laboratorijos (toliau – 

DTL) paslaugų teikimo atnaujinimo planas (toliau tekste – Planas) skirtas saugiam dantų technikos 
laboratorijos paslaugų teikimo atnaujinimui Įstaigoje siekiant užtikrinti tinkamą infekcijų kontrolę 
personalo ir aplinkos atžvilgiu ir užkirsti kelią COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimui. 

2. Paslaugas gali pradėti teikti tik ta Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai (toliau – LNSS) 
priklausanti įstaiga, kuri visus paciento duomenis, susijusius su teikiamomis asmens sveikatos 
priežiūros paslaugomis, įskaitant ambulatorinio apsilankymo aprašymo, siuntimo, atsakymo į 
siuntimą, medicininių vaizdų, jų aprašymų ir kt., tvarko per Elektroninės sveikatos paslaugų ir 
bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (toliau – ESPBI IS), o LNSS 
nepriklausančioje Įstaigoje paciento duomenys (gaunami su užsakymu-sutartimi) būtų tvarkomi ir 
užtikrinamas jų atsekamumas Įstaigos informacinėje sistemoje. 
 
  



 
 

II. ĮSTAIGOS INFRASTRUKTŪRA 
 

ANTROJOJE DOKUMENTO DALYJE REKOMENDUOJAMA APRAŠYTI ĮSTAIGOS 
INFRASTRUKTŪRĄ 

 
Pavyzdžiui 
 
3. Tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijos Įstaigoje nebus vykdomos. 
4. Kabinetų, skirtų nuotolinėms konsultacijoms skaičius – x (nurodyti skaičių); tiesioginio 

kontakto su pacientu konsultacijoms skaičius – 0; 
5. Kabinetų ir kitų Įstaigos patalpų, daiktų, įrenginių, paviršių valymas/dezinfekcija 

vykdomas pagal infekcijų kontrolės reikalavimus nurodytus Lietuvos higienos normoje HN 47-
1:2012 „Sveikatos  priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos 
higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ 
patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. 
Infekcijų kontrolės reikalavimai“). 

6. Įstaiga užtikrina visų Įstaigos patalpų išvalymą ir dezinfekciją kiekvienos darbo dienos 
pabaigoje, atsižvelgiant į papildomas rekomendacijas nurodytas Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministerijos interneto svetainėje http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/informacija-
sveikatos-prieziuros-specialistams. 
 

III. PERSONALO DARBO PRINCIPAI 
 

TREČIOJOJE DOKUMENTO DALYJE REKOMENDUOJAMA APRAŠYTI ĮSTAIGOS 
PERSONALO DARBO PRINCIPUS 

 
Pavyzdžiui 
 
7. Įstaiga užtikrina, kad DTL teiktų  minimalus, būtinas paslaugai suteikti, asmens sveikatos 

priežiūros specialistų ir kitų darbuotojų skaičius: 
•  Dantų technikai – x (nurodyti skaičių); 
•  Registratoriai – x (nurodyti skaičių); 
•  Administratoriai - x (nurodyti skaičių); 
•  Valytojai – x (nurodyti skaičių). 
8. Kai Įstaigos darbuotojas dirba ir kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau 

– ASPĮ), nustatomos priemonės, užtikrinančios darbuotojų ir pacientų saugą bei kontaktų 
atsekamumą (gali būti taikomas darbo vietų deklaravimas, kiti darbo organizavimo ypatumai, 
nustatyti Įstaigos vadovo). 

9. Įstaiga užtikrina, kad Įstaigos darbuotojai naudotų asmeninės apsaugos priemones (toliau 
tekste – AAP)  atsižvelgiant į saugumo lygius, nurodytus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 7 
d. sprendime Nr. V-754 „Dėl asmeninės apsaugos priemonių naudojimo asmens sveikatos priežiūros 
įstaigose pagal saugumo lygius“. 

10. Taip pat įstaigoje matomoje vietoje įvardintos su Covid-19 situacijos valdymu susietos 
institucijos ir jų kontaktai: 

10.1. Karštoji viruso linija COVID-19 – 1808; 
10.2. Greitoji medicinos pagalba (GMP) – 033 arba 112; 
10.3. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras tel. +370 618 79984 ir +370 616 94562 

(visą parą); 
10.4. Karščiavimo Įstaiga (regiono). 
11. Jeigu darbuotojui išaiškėja simptomai ar aplinkybės, leidžiantys įtarti COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) atvejį, darbuotojas nedelsiant izoliuojamas toje pačioje patalpoje, 
kviečiama GMP. Darbuotojui išvykus, Įstaigoje atliekama dezinfekcija pilna apimtimi pagal šio 
Plano 5 ir 6 punktus. 

http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/informacija-sveikatos-prieziuros-specialistams
http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/informacija-sveikatos-prieziuros-specialistams


 
 

12. Įstaigos darbuotojai darbo pradžioje ir pabaigoje matuojasi kūno temperatūrą, o 
rezultatus fiksuoja Įstaigos vadovo patvirtintos formos žurnale (Priedas Nr. 2). Pradedant darbą 
pildoma darbuotojo epidemiologinė deklaracija (Priedas Nr. 1). 

13. Asmenys, išskyrus pacientus, kurių kūno temperatūra yra 37,3◦ C ir didesnė į ASPĮ 
neįleidžiami. 

14. Įstaigos darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia bent vienas COVID-19 būdingas 
simptomas, nedelsiant nušalinamas nuo atliekamų pareigų.  

15. Įstaigos vadovas privalo užtikrinti, kad: 
15.1. Įstaigoje būtų priimami studentai praktiniam (klinikiniam) mokymui (toliau – praktika) 

pagal trišalę praktinio mokymo sutartį, aukštajai mokyklai iš anksto suderinus su Įstaiga studentų 
skaičių ir jų atvykimo laiką, laikantis šių reikalavimų: 

15.1.1.  Įstaiga praktikai priimtus studentus turi supažindinti su rekomendacijomis dėl 
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės, bei šių rekomendacijų laikymosi 
kontrolės, įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis; 

15.1.2. studentams, atliekantiems praktiką Įstaigoje, turi būti taikomi tie patys darbų saugos 
reikalavimai kaip ir Įstaigos personalui, dirbančiam atitinkamoje darbo vietoje; 

15.1.3. studento praktikos metu Įstaiga turi aprūpinti jį asmens apsaugos priemonėmis, 
būtinomis dirbant atitinkamoje darbo vietoje; 

15.1.4. jeigu studentui, atliekančiam praktiką Įstaigoje, pasireiškia karščiavimas ar ūmių 
viršutinių kvėpavimo takų ligų ar kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, 
pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), jis turi būti nedelsiant atskiriamas nuo kito personalo ir pacientų, o 
dėl tolesnių veiksmų konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808; 

15.1.5. Įstaiga turi sustabdyti studento praktiką, jeigu jis turi izoliuotis dėl kontakto su 
COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu arba studentui susirgus COVID-19 liga 
(koronaviruso infekcija), Įstaigos paskirtas praktikos vadovas apie tokį faktą nedelsdamas turi 
informuoti aukštąją mokyklą, siuntusią studentą atlikti praktikos; 

15.1.6. per visą praktikos laikotarpį studentas negali būti rotuojamas tarp Įstaigos padalinių, 
su studentu turi dirbti tas pats praktikos vadovas, praktika turi būti atliekama pasirinktoje praktikos 
vietoje konkrečioje Įstaigoje; 

15.1.7. studentui, Įstaigoje atliekančiam praktiką, tyrimai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 
infekcijos) turi būti atliekami kaip ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams teisės aktų nustatyta  
tvarka. 
 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
  

KETVIRTOJOJE DALYJE REKOMENDUOJAMA APRAŠYTI PAGRINDINIUS ŠIO 
PLANO ĮGYVENDINIMO PRINCIPUS, NUMATYTI ATSAKOMYBĘ UŽ PLANO ĮGYVENDINIMĄ 

 
Pavyzdžiui 
 
16. Su Planu privalo būti susipažinę ir savo parašu tai patvirtinę visi Įstaigos darbuotojai. 
17.  Įstaigos vadovas privalo užtikrinti, kad darbuotojai būtų aprūpinti AAP atsižvelgiant į 

saugos lygius. 
18. Paslaugų atnaujinimo apimtis nustato Įstaigos vadovas. 
19. Už Plano reikalavimų laikymąsi Įstaigos darbuotojai atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

 
  



 
 

Priedas Nr. 1 
 

DARBUOTOJO EPIDEMIOLOGINĖ DEKLARACIJA 

 

2020 m. _________________ d. 

 

Aš ______________________________ deklaruoju, kad 2020 m. ____________________ d. datai  

                    (Vardas, Pavardė)                                                                           (mėnuo, diena) 

 

                                                                                                       TAIP                    NE 
 

1. Mano kūno temperatūra didesnė kaip 37,0 laipsniai                               □                          □ 

 

2. Man yra pasireiškę šie ūmios kvėpavimo takų infekcijos požymiai: 

 

2.1. sloga □                          □ 

 

2.2. kosulys □                          □ 

 

2.3. apsunkintas kvėpavimas                                                                       □                          □ 

 

3. Turiu kitų sveikatos sutrikimų, kurie galėtų kelti grėsmę kitų darbuotojų sveikatos saugumui                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                   □                          □ 

 

Patvirtinu, kad šioje deklaracijoje informacija yra teisinga ir įsipareigoju nedelsiant žodžiu ar 
elektroniniu paštu pranešti savo tiesioginiam vadovui, jeigu mano deklaruoti sveikatos duomenys 
pasikeistų. 

 

_______________________ 

               (Parašas) 

 

 

  



 
 

Priedas Nr. 2 

 

DARBUOTOJŲ SVEIKATOS BŪKLĖS ĮVERTINIMO ŽURNALAS 

 

Eil. 
Nr. 

Data Laikas Vardas, Pavardė 
 

Temperatūra, 
°C 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

 

                                                              
 


