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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,DIENOS CENTRAS SUTRIKUSIO INTELEKTO ASMENIMS“
PASLAUGŲ GAVĖJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Viešosios įstaigos ,,Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ (toliau Įstaiga)
paslaugų gavėjų saugos ir sveikatos užtikrinimo priemonių aprašas (toliau – aprašas) yra
orientuotas į Įstaigos paslaugų gavėjų sveikatos bei saugios aplinkos palaikymą.
2. Aprašo pagrindinis tikslas yra užtikrinti paslaugų gavėjams įstatymus atitinkančias
sanitarines, higienines aplinkos sąlygas, siekiant sveikatos ir saugos palaikymą.
3. Įstaigos tikslai:
3.1. formuoti saugios ir sveikos Įstaigos bendruomenės kūrimo pagrindą;
3.2 nustatyti galimas grėsmes saugai ir sveikatai paslaugų gavėjams ir parengti
efektyvius prevencinius veiksmus;
3.3. plėtoti palankios fizinės ir psichologinės darbo aplinkos bei palaikančios
organizacinės kultūros kūrimo galimybes.
II SKYRIUS
PRIORITETINĖS KRYPTYS IR PRIEMONĖS TIKSLAMS PASIEKTI
4. Paslaugų gavėjui dienos socialinės globos paslaugos pradedamos teikti tik tada, kai
Įstaigai pateikiamas medicinos dokumentų išrašas (forma Nr. 027/a), kuriame nurodyta
informacija, kad paslaugų gavėjas neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis
užkrečiamosiomis ligomis. Išrašas turi būti išduotas ne anksčiau, kaip likus vienam mėnesiui iki
paslaugų teikimo pradžios.
5. Paslaugų gavėjus supažindinti su Įstaigoje patvirtintomis įvairiomis saugumo
priemonėmis ir kur jos yra.
6. Pirmosios pagalbos priemonės yra:
6.1. pirmame aukšte, virtuvės/valgomojo patalpoje, spintelėje, kuri yra pažymėta
raudonu kryžiuku;
7. Pirmosios pagalbos veiksmai paslaugų gavėjui susirgus ar patyrus traumą:
7.1. paslaugų gavėjai pamatę nelaimingą atsitikimą – susižalojus, nugriuvus, ar
prasidėjo draugui traukuliai, privalo nedelsiant pranešti darbuotojui;
7.2. paslaugų gavėjui susirgus – suskaudus tam tikrose kūno vietose (galvai, rankai,
kojai, pilvui), ar atsiradus pykinimui, privalo nedelsiant pranešti darbuotojui.
8. Prevencinės priemonės traumatizmui ir ligoms išvengti:
8.1. užtikrinama, kad paslaugų gavėjai, jų tėvai/globėjai būtų informuoti apie galimas
traumas, infekcinius susirgimus (infekcinių ligų prevencija);
8.2. primenamos paslaugų gavėjams saugos ir sveikatos tvarka ir įvairios taisyklės;
8.3. registruojami nelaimingi atsitikimai užsiėmimo metu.
9. Supažindinami paslaugų gavėjai su gaisrinės saugos priemonėmis:
9.1. parodoma kur pakabinti gesintuvai vidaus patalpose (visuose aukštuose);
9.2. supažindinama ir parodoma kur pakabinti evakuacijos planai, evakuacijos kelių
rodyklės;
10. Priemonės paslaugų gavėjų sergamumui mažinti:
10.1. higienos ir švaros palaikymo įgūdžių ugdymas;
10.2. paslaugų gavėjų skatinimas skiepytis nuo užkrečiamų ligų;

10.3. asmens higienos laikymasis (čiaudėjimo ir kosėjimo etiketas, rankų plovimas);
10.4. patalpų vėdinimas;
10.5. patalpų valymas ir dezinfekavimas.
11. Priemonės teikiamų paslaugų sąlygoms gerinti:
11.1. paslaugų gavėjų aprūpinimas patikimomis saugos ir asmeninėmis apsauginėmis
priemonėmis (esant karantinui);
11.2. prižiūrimos ir tvarkomos darbo vietos;
11.3. darbdavio, darbuotojų, paslaugų gavėjų, jų tėvų/globėjų bendradarbiavimas
visais sveikatos ir saugos klausimais.
III SKYRIUS
RIZIKOS VEIKSNIAI SVEIKATAI IR SAUGOS PRIEMONĖS.
TVARKOS TAISYKLĖS
12. Tvarkos taisyklių santrauka yra kiekviename užsiėmimų kambaryje/patalpoje.
Prieš kiekvieną užsiėmimą darbuotojai primena paslaugų gavėjams, apie tvarkos taisykles, jiems
suprantama kalba (priedas Nr.1).
13. Paslaugų gavėjai, kurie geba patys pasiruošti užsiėmimams turi laikytis šių
taisyklių:
13.1. saugiai atsinešti priemones užsiėmimams vykdyti;
13.2. aštrius, smailius darbo įrankius reikalingus užsiėmimams vykdyti reikia nešti
atsargiai, kad nesužalotų draugų;
13.3. vaikščioti su aštriais, smailiais darbo įrankiais po patalpas negalima, nes galima
susižaloti save ir sužaloti draugą;
13.4. nenaudoti netvarkingų ir sugedusių elektrinių prietaisų, įrankių.
14. Paslaugų gavėjų veiksmai keramikos užsiėmimų metu:
14.1. kai yra pajungta degimo krosnis, griežtai draudžiama atidaryti krosnies durelių;
14.2. patalpoje, kai įjungta degimo krosnis, paslaugų gavėjams būti negalima.
15. Paslaugų gavėjai, kurie savarankiškai gali lipti laiptais:
15.1. lipa laiptais saugiai, neskubant, drausmingai – nesistumdo;
15.2. lipant laiptais laikosi, nuo draugo, saugaus atstumo;
16. Paslaugų gavėjai liftu keliasi tik su darbuotoju:
16.1. griežtai draudžiama liftu keltis vienam.
IV SKYRIUS
PASLAUGŲ GAVĖJŲ VEIKSMAI PABAIGUS DARBĄ
17. Paslaugų gavėjai, kurie geba patys, pabaigę užsiėmimus turi:
17.1. saugiai sudėti įrankius, priemones į jiems skirtas vietas;
17.2. saugiai, atsargiai, neskubant reikia nešti ir padėti aštrius, smailius darbo įrankius
į jiems skirtas vietas, kad nesužalotų draugų;
17.3. nuvalyti stalus;
17.4. sutvarkyti patalpas.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Už paslaugų gavėjų saugos ir sveikatos užtikrinimo vykdymą atsakingas Įstaigos
vadovas.
19. Darbuotojai supažindina paslaugų gavėjus su šio aprašo priemonėmis jiems
suprantama kalba.
______________________

