
 

PATVIRTINTA 
VšĮ Kauno mokslo ir technologijų parko  

direktoriaus 2020 m. gegužės 14 d.  
                                                                                                                                                                         įsakymu Nr.16 
 

VŠĮ KAUNO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO 
VEIKSMŲ PLANAS DARBUOTOJO UŽSIKRĖTIMO COVID-19 ATVEJU 

 
              VšĮ Kauno MTP patalpose įsikūrusių įmonių vadovams rekomenduojame suteikti darbuotojams galimybę dirbti 

nuotoliniu būdu kol bus atšauktas LR Vyriausybės paskelbtas karantinas. Esant būtinybei dirbti VšĮ Kauno mokslo 
ir technologijų parko patalpose, prašome užtikrinti darbuotojų saugumą laikantis LR Sveikatos apsaugos 
ministerijos (SAM) keliamų reikalavimų, nepriimti į darbą darbuotojų, kuriems  pasireiškė karščiavimas (37,3 °C 
ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ar kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, 
pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Nustačius COVID-19 užsikrėtimo atvejį VšĮ Kauno MTP patalpose, prašome 
nedelsiant izoliuoti darbuotoją, skubiai skambinti į Karštąją koronaviruso liniją telefonu 1808 ir vykdyti linijos 
konsultanto nurodymus bei tuojau pat informuoti VšĮ Kauno MTP administraciją Tel. 8 633 77610.  

 

Eil. 
Nr.  

Priemonės Elgesys Atsakingi vykdytojai 

1. Sudaryta COVID-19 situacijų 

valdymo grupė. 

 

Numatyta grupės susirinkimus organizuoti 1 

kartą per savaitę.  

Įstaigoje nustačius darbuotojo užsikrėtimą 
Covid-19 infekcija, susirinkimus numatyta 
organizuoti 1 kartą per dieną (susirinkimas gali 
būti organizuojamas nuotoliniu būdu, 
naudojant išmaniąsias technologijas). 
 

COVID-19 situacijų 
valdymo grupė: 
 
Grupės vadovas 
V.Grinis 
Tel. 8 699 91942 
 
Grupės narys patalpų 
dezinfekavimo 
organizavimui M.Čelka 
Tel. 8 615 29410 
 
Grupės narė 
komunikacijai 
V.Kuodytė-
Veržukauskė 
Tel. 8 633 77610 
  

2. VEIKSMŲ PLANAS:   

2.1. KAI SIMPTOMAI 
NEPASIREIŠKĖ (jei darbuotojas 
lankėsi paveiktose teritorijose, 
turėjo sąlytį su iš paveiktų 
teritorijų grįžusiais / 
atvykstančiais asmenimis arba 
bendravo su žmogumi, kuriam 
buvo įtariama arba patvirtinta 
koronaviruso infekcija, tačiau 
jam simptomai nepasireiškė). 

Darbuotojas, saviizoliacijos laikotarpiui (14 
dienų nuo paskutinės buvimo viruso 
paveiktoje teritorijoje dienos), suderinęs su  
įstaigos vadovu (nuotoliniu būdu), gali dirbti 
nuotoliniu būdu arba skambinti šeimos 
gydytojui dėl nedarbingumo pažymėjimo 
išdavimo arba pasiimti kasmetines arba 
neapmokamas atostogas saviizoliacijos 
laikotarpiu. 

Darbuotojai 

2.2. KAI SIMPTOMAI PASIREIŠKĖ 
(jei darbuotojas turėjo sąlytį 

Darbuotojas skambina Tel. 1808, vykdo linijos 
konsultanto  nurodymus ir apie pasireiškusius 

Darbuotojai, 
Grupės vadovas 



 

su iš paveiktų teritorijų 
grįžusiais / atvykstančiais 
asmenimis arba bendravo su 
žmogumi, kuriam buvo 
įtariama arba patvirtinta 
koronaviruso infekcija ir jam 
pasireiškė simptomai). 

koronaviruso simptomus informuoja COVID-
19 situacijų valdymo grupės vadovą Tel. 
869991942 
 

3. COVID-19 situacijų valdymo 
grupės vadovo veiksmai, jei: 

  

3.1. Simptomai 
pasireiškė darbuotojui 
esant namuose: 

Informuoja Nacionalinį visuomenės ir 
sveikatos centrą (NVSC) ir toliau vykdo jų 
nurodymus (Tel. 8 620 77547 arba 8 618 
79984) 
   1. Nurodo už komunikaciją atsakingam 
grupės nariui informuoti darbuotojus, 
kontaktavusius su užsikrėtusiu asmeniu 
savarankiškai susisiekti su NVSC ir izoliuotis 
namuose. 
   2. Nurodo už patalpų dezinfekavimą 
atsakingam asmeniui organizuoti patalpų 
dezinfekavimą. 

Grupės vadovas  

3.2. Simptomai 
pasireiškė darbuotojui 
esant darbe: 

1. Skambina trumpuoju numeriu 1808 ir vykdo 
konsultanto nurodymus. 
2. Nurodo, kad galimai užsikrėtęs darbuotojas: 
2.1. laikytųsi 2 metrų atstumu nuo kitų 
viešosios įstaigos darbuotojų; 
2.2. tuojau pat izoliuotųsi artimiausioje nuo jo 
darbo vietos tinkamoje patalpoje, nevaikščiotų 
po viešąją įstaigą, lauktų greitosios medicinos 
pagalbos, jeigu toks konsultanto nurodymas; 
2.3. dėvėtų medicininę kaukę. 
3. Informuoja NVSC (Tel. 8 620 77547 arba 
8 618 79984) ir vykdo jų nurodymus. 
4. Nedelsiant įpareigoja už patalpų 
dezinfekavimą atsakingą asmenį organizuoti 
patalpų dezinfekavimą. 
5. Informuoja visus darbuotojus papildomai 
pasirūpinti asmens higiena (plauti rankas 
vandeniu ir muilu mažiausiai 20 sekundžių, 
dezinfekuoti rankas). 
6. Nurodo darbuotojams nepalikti viešosios 
įstaigos teritorijos be NVSC ar LR SAM 
specialistų nurodymo. 
7. Jei darbuotojo užsikrėtimas koronaviruso 
infekcija patvirtintas, stabdo Viešosios įstaigos 
darbą, uždaro patalpas, remiantis NVSC ar 
SAM nurodymais. 
8. Viešoji įstaiga veiklą tęsia tik gavus SAM, 
NVSC leidimą. 
Įpareigoja už komunikaciją atsakingą COVID-
19 situacijų grupės narį informuoti 

Grupės vadovas  



 

darbuotojus apie situacijos pasikeitimus 
(telefonu, el. paštu ar kt.). 

 

_____________ 


