
                                                                                                      PATVIRTINTA:  

                                                                                                      Seredžiaus senelių globos  

                                                                                                      namų direktoriaus  

                                                                                                             2020-05-01 įsakymu Nr.1-13  

 

SEREDŽIAUS SENELIŲ GLOBOS  NAMŲ INFEKCIJŲ KONTROLĖS 

TVARKOS TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Daugybė žmonių pasaulyje bet kuriuo metu kenčia nuo su sveikatos priežiūra susijusių 

infekcijų, o finansinis poveikis ir pacientų kentėjimas yra labai sunkūs. Globotinių apsauga nuo 

infekcinių ligų – tai ne be pastangų įgyjama privilegĳa. Siekiant  sėkmingai išvengti infekcijos 

svarbiausia yra jos kontrolė ir gera slaugos rutina, kartu taikant tinkamus sprendimus. 

 

II SKYRIUS 

MEDICINOS DARBUOTOJŲ RANKŲ PLOVIMO IR ANTISEPTIKOS TAISYKLĖS 

 

1. Ant odos gyvena laikinieji ir nuolatiniai odos mikroorganizmai. Laikinieji odos 

mikroorganizmai (bakterijos, virusai, grybeliai) įgyjami dėl tiesioginio odos sąlyčio su pacientu 

arba sąlyčio su užterštais aplinkos paviršiais. Jie randami ant odos labai trumpai ir paprastai ant 

odos paviršiaus nesidaugina. Laikinieji mikroorganizmai yra pagrindinė hospitalinių infekcijų 

augimo priežastis, bet taikant tinkamą rankų higieną, juos lengvai galima pašalinti ir sumažinti 

kryžminį pacientų užkrėtimą. Medicinos ir slaugos personalo rankos yra vienas svarbiausių 

rizikos veiksnių pernešant mikroorganizmus nuo vieno asmens kitam gydymo įstaigose. Per 

rankas perduodami mikroorganizmai tampa hospitalinių infekcijų priežastimi. Todėl rankų 

higienai asmens sveikatos priežiūros įstaigose turi būti skiriamas ypatingas dėmesys.  

Rankas plauti būtina: 

1.1. Prieš pradedant darbą; 

1.2. Kai rankos vizualiai nešvarios ar užterštos paciento krauju ir (ar) kitais kūno skysčiais, 

ekskretais; 

1.3. Slaugant ir atliekant procedūras pacientui, kuriam įtariama ar nustatyta Clostridium 

difficile arba Bacillus anthracis sukelta infekcija; 

1.4. Prieš duodant ligoniui paskirtus neįpakuotus vaistus (tabletes), maisto produktus, 

gėrimus; 

1.5. Nusimovus paciento krauju ir (ar) kitais kūno skysčiais, ekskretais užterštas pirštines 

ar pirštines su talku; 

1.6. Pasinaudojus tualetu. 

2. Rankos plaunamos taip: 

2.1. Rankos apnuoginamos iki dilbių vidurio. Chirurginio rankų paruošimo metu rankos 

apnuoginamos virš alkūnių; 

2.2. Rankos sudrėkinamos vėsiu vandeniu; 

2.3. Alkūne, dilbiu ar išorine plaštakos puse paspaudžiama skysto muilo dozatoriaus 

rankenėlė ir užpilama apie 3 ml skysto muilo (neliečiant dozatoriaus ištekėjimo angos); 



2.4. Kruopščiai 10–15 sek. rankos muiluojamos trinamaisiais ir sukamaisiais judesiais, 

ypač riešai, tarpupirščiai, pirštų galiukai ir nagai, nykščiai; 

2.5. Muiluotos rankos nuplaunamos po vandens srove. Vanduo turi tekėti nuo riešo pirštų 

link, chirurginio rankų paruošimo metu – nuo pirštų alkūnių link; 

2.6. Rankos nusausinamos vienkartiniu rankšluosčiu ar servetėle. Jei vandens čiaupai 

užsukami ranka, juos reikia užsukti su panaudotu vienkartiniu rankšluosčiu ar servetėle; 

2.7. Panaudotas vienkartinis rankšluostis ar servetėlė išmetami į šiukšliadėžę. 

3. Higieninė rankų antiseptika privaloma: 

3.1. Prieš ir po tiesioginio kontakto (sąlyčio) su pacientu; 

3.2. Prieš pradedant darbą skyriuose, kuriuose yra ypač didelė infekcijos įgijimo rizika 

pacientui ir personalui (pvz., operacinės, intensyvios terapijos ir reanimacijos, nudegimų, 

transplantacijos, neišnešiotų naujagimių, onkohematologijos skyriai, izoliavimo palatos); 

3.3. Prieš atliekant invazines procedūras, prieš užsimaunant pirštines; 

3.4. Po sąlyčio su užterštais daiktais, skysčiais ar paviršiais. 

4. Rankų antiseptikos trukmė priklauso nuo pasirinkto antiseptiko (vadovaudamasi 

gamintojo instrukcijomis). 

5. Higieninė rankų antiseptika atliekama taip: 

5.1. Prieš higieninę rankų antiseptiką rankos, jei jos nešvarios, plaunamos šio priedo 2 

punkte nurodyta tvarka; 

5.2. Ant sausų švarių rankų (į saują) alkūne, dilbiu ar išorine plaštakos puse iš dozatoriaus 

išspaudžiama reikalinga alkoholinio rankų antiseptiko dozė ir išskirstoma ant abiejų rankų 

plaštakų; 

5.3. Alkoholiniu antiseptiku trinamaisiais ir sukamaisiais judesiais kruopščiai trinami 

riešai, tarpupirščiai, pirštų galiukai, nagai, nykščiai; 

5.4. Plaštakos visą trynimo laiką turi būti drėgnos, jei reikia, užpilama rankų antiseptiko 

papildomai; 

5.5. Rankos (jei dirbote be pirštinių), suteptos krauju ir (ar) kitais kūno skysčiais, 

ekskretais arba lietus jomis daiktus, paviršius, užterštus krauju ir (ar) kitais kūno skysčiais, 

ekskretais, plaunamos (kaip nurodyta šio priedo 2 punkte) ir atliekama higieninė rankų 

antiseptika, o nesant galimybės –atliekama tik higieninė rankų antiseptika (kaip nurodyta šio 

priedo 5.3 ir 5.4 punktuose). 

5.6. Įprastinis rankų plovimas muilu ir vandeniu pašalina daugelį laikinų mikroorganizmų. 

Tuo tarpu alkoholinis rankų antiseptikas efektyviau užmuša ir pašalina laikinus 

mikroorganizmus. Jei rankos nėra vizualiai užterštos, patariama pirmenybę teikti higieninei 

rankų antiseptikai. 

5.7. Visų sveikatos priežiūros ir globos paslaugas teikiančių, liečiančių pacientus, 

medicinos priemones, prietaisus darbuotojų rankų oda turi būti sveika, nagai sveiki ir tik 

natūralūs. Rankų papuošalai bei laikrodžiai darbo metu turi būti nuimti. Nedidelės rankų 

žaizdelės, jei tokių yra, užklijuojamos pleistru ir turi būti dirbama tik su medicininėmis 

pirštinėmis. 

5.8. Pirštinių dėvėjimas sumažina darbuotojų rankų užteršimo mikroorganizmais, jų 

perdavimo nuo darbuotojų pacientams ir nuo vieno paciento kitam pacientui bei hospitalinių 

infekcijų galimybes. Pirštinės turi būti naudojamos kai yra sąlyčio su krauju  ar kitais kūno 

skysčiais rizika. Viena pirštinių pora naudojama tik vieno paciento priežiūrai. Vienkartinės 

pirštinės nenaudojanos pakartotinai. Pirštinių dėvėjimas negali pakeisti rankų higienos. Rankas 



reikia plauti nusimovus paciento krauju ir / ar kitais kūno skysčiais, ekskretais užterštas pirštines 

ar pirštines su talku. 

 

 

III SKYRIUS 

ASMENS APSAUGOS PRIEMONIŲ DĖVĖJIMO TVARKA 
 

6. Asmeninė apsaugos priemonė – bet kuri priemonė, skirta darbuotojui dėvėti, siekiant 

apsaugoti jį nuo rizikos veiksnių, galinčių kelti grėsmę darbuotojo saugai ir sveikatai.  

Darbuotojų aprūpinimas asmeninėmis apsaugos priemonėmis vykdomas pagal Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymą Nr. A1-331 

nuostatus. 

7. Atliekant globotinių priežiūros paslaugas, naudojamos šios priemonės: 

7.1. Darbo apranga; 

7.2. Vienkartinės pirštinės; 

7.3. Atsiradus infekcijos pavojui, papildomai naudojama:  

7.4. Vienkartinės medicininės kaukės, 

7.5. Respiratoriai, 

7.6. Vienkartiniai chalatai arba kombinezonai, antbačiai, akiniai ir kt. priemonės. 

8. Darbdavys privalo: 

8.1. Nemokamai aprūpinti darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis nustatytomis 

sąlygomis ir tvarka, kuriomis naudojasi tik darbo vietoje.   

8.2. Jei asmeninės apsaugos priemonės susidėvėjo, jos pakeičiamos naujomis.  

8.3. Jei  apsaugos priemonės buvo sugadintos ar dingo dėl darbuotojo kaltės, atsako pats 

darbuotojas 

          8.4. Išduoti darbuotojui asmenines apsaugos priemones, kurios privalo: 

 8.5. Atitikti darbo vietoje esančias sąlygas; 

 8.6. Atitikti ergonominius reikalavimus ir darbuotojo sveikatos būklę; 

 8.7. Tiksliai tikti darbuotojui, atlikus visus būtinus pakeitimus (priderinimus); 

 8.6. Nustatyti asmeninių apsaugos priemonių naudojimo sąlygas, ypač naudojimo trukmę, 

atsižvelgdamas į įvertintą riziką, jos dažnį, kiekvieno darbuotojo darbo vietos charakteristiką ir 

asmeninių apsaugos priemonių eksploatacines savybes; 

8.7. Užtikrinti, kad asmeninių apsaugos priemonių naudojimas nesukeltų sveikatos ar 

higienos problemų skirtingiems darbuotojams, kai susidarius aplinkybėms tas pačias asmenines 

apsaugos priemones turi dėvėti daugiau kaip vienas darbuotojas, nes asmeninės apsaugos 

priemonės iš principo yra skirtos asmeniniam naudojimui; 

  

IV. SKYRIUS 

 APLINKOS (PATALPŲ, DAIKTŲ, ĮRENGINIŲ) PAVIRŠIŲ VALYMAS, 

DEZINFEKCIJA 

  
9. Globos namų (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršiai turi būti švarūs (be akivaizdžiai 

matomų užteršimų: dulkių, valymo, dezinfekcinių medžiagų likučių, kraujo ir kūno skysčių, 

ekskretų žymių ir pan.), lengvai valomi / dezinfekuojami, atsparūs valymo ir dezinfekcijos 

priemonėms. 



10. Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių, kurie nėra medicinos prietaisai), paviršių valymas 

arba valymas ir dezinfekcija turi būti atliekami vadovaujantis higienos planu. 

11. Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių), kurie nėra medicinos prietaisai, paviršių 

dezinfekcijai turi būti naudojami teisės aktų nustatyta tvarka autorizuoti ir registruoti biocidai.  

12. Nuolatinis aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių valymas arba dezinfekcija 

atliekami globos namų įstaigoje nustatyta tvarka. Valymas ir dezinfekcija atliekami tuoj pat, kai 

tik užteršiami krauju ar kūno skysčiais, ekskretais. Dažnai liečiami rankomis aplinkos (patalpų, 

daiktų, įrenginių) paviršiai valomi arba valomi ir dezinfekuojami keletą kartų per dieną. 

13. Nuolatinis aplinkos paviršių valymas ir dezinfekcija atliekami šluostymo, plovimo 

būdais. Nuolatinis patalpų valymas arba dezinfekcija atliekamas šia tvarka: pradedamas nuo 

švariausių patalpų ir užbaigiamas nešvariausiose patalpose (tualetuose), valomi arba valomi ir 

dezinfekuojami baldai, įrenginiai, aplinkos daiktų paviršiai, baigiama grindimis. 

14. Purškiamieji pramoninės gamybos alkoholinių koncentratų aerozoliai bei kiti aerozoliai 

gali būti naudojami tik nedidelių plotų paviršių, neužterštų krauju arba kūno skysčiais, ekskretais, 

greitai dezinfekcijai pagal gamintojų naudojimo instrukcijas. 

15. Valymo ir dezinfekcijos tirpalai ruošiami ir naudojami pagal gamintojų naudojimo 

instrukcijas. 

16. Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršiai valomi šiltu vandeniu ir pramoninės 

gamybos valymo priemonėmis, jų tirpalais, paruoštais pagal jų gamintojo instrukcijas. 

Draudžiama paviršius valyti skalbikliais. 

17. Pagrindinio kambarių valymo ir dezinfekcijos metu neturi būti globotinių. Pagrindinis ir 

(ar) galutinis (baigiamasis) valymas ir dezinfekcija atliekami šluostymo, plovimo būdais arba 

atliekama nuvalytų paviršių aerozolinė dezinfekcija. 

18. Pagrindinis patalpų valymas ir dezinfekcija atliekami numatytu higienos plane (priedas 

1; priedas 2) laiku ir šia tvarka: pradedamas nuo švariausių patalpų ir užbaigiamas nešvariausiose 

patalpose (nešvarių daiktų sandėliuose, tualetuose), atitraukiami baldai, įrengimai, visų aplinkos 

daiktų paviršiai valomi ir dezinfekuojami pradedant nuo viršaus ir einant iki apačios, baigiama 

grindimis. Atliktas patalpų valymas ir dezinfekcija registruojami įstaigoje parengtos ir 

patvirtintos formos dokumente: 

18.1. Gyventojų kambarių tvarkymas ir valymas -8:00 val. 1 k./dieną (papildomai esant 

gyventojo poreikiui); 

18.2. Koridorių plovimas ir valymas –  2 k./dieną - 9:00 ir 15:00 val.; 

18.3. Tualetų valymas – 2 k./dieną – 10:00; 16:00 val. 

19. Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių valymo / dezinfekcijos taisyklės: 

19.1. Grindų valymas / dezinfekcija atliekama taip: 

19.1.1. Dezinfekcijos valomasis tirpalas po kiekvienos patalpos grindų valymo ir 

dezinfekcijos keičiamas arba naudojami du kibirai (vienas kibiras – dezinfekcijos valomajam 

tirpalui, kitas – vandeniui; keičiant dezinfekcijos valomąjį tirpalą, keičiamas ir vanduo); 

19.1.2. Šluotų apmovai bei dezinfekcijos valomasis tirpalas keičiami tuoj pat po kraujo ir 

(ar) kūno skysčių, ekskretų valymo / dezinfekcijos; 

19.2. Tualetams valyti, dezinfekuoti turi būti atskiras paženklintas valymo / dezinfekcijos 

inventorius; 

19.3. Šluostės ir šluotų apmovai gali būti vienkartiniai ar daugkartinio naudojimo; 

panaudotos daugkartinio naudojimo šluostės ir šluotų apmovai plaunami ir po to mirkomi 

dezinfekcijos valomajame tirpale arba skalbiami (dezinfekuojami) šiluminiu arba šiluminiu-

cheminiu būdu skalbyklėje ir džiovinami; 



19.4. Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių valymo / dezinfekcijos inventorius, 

priemonės turi būti laikomos tam skirtoje patalpoje (zonoje) ir (ar) spintoje. 

20. Paviršius, ant kurio išsipylė ar išsitaškė mažas kraujo ar kūno skysčio, ekskreto kiekis, 

nušluostomas vienkartine skystį sugeriančia servetėle, po to paviršius šluostomas valymo 

priemonės tirpalu ir dezinfekuojamas aktyviojo chloro arba kitu vidutinio lygio cheminės 

dezinfekcijos preparatu, skirtu paviršių dezinfekcijai, pagal gamintojo naudojimo instrukcijas. 

21. Paviršius, ant kurio išsipylė ar išsitaškė didelis kraujo ar kūno skysčio, ekskreto kiekis, 

dezinfekuojamas uždedant skystį sugeriančią servetėlę drėkinamas (užpilamas) 1 proc. aktyviojo 

chloro dezinfekcijos tirpalu. Paviršius, pašalinus teršalus, valomas valymo priemonės tirpale 

sudrėkinta vienkartine popierine ar audeklo servetėle. 

22. Asmens higienos patalpų valymo inventorius turi būti paženklintas, švarus ir sausas, 

laikomas atskirai nuo kitų patalpų valymo inventoriaus. 

23. Globos namuose valymo, skalbimo ir dezinfekcijos priemonės turi būti naudojamos 

pagal paskirtį ir gamintojų nurodytas naudojimo instrukcijas. Tualeto, dušo patalpų ir įrangos 

paviršių dezinfekcijai naudojami 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 

L 167, p. 1) nustatyta tvarka autorizuoti biocidiniai produktai. Dušo patalpų grindys, dušo 

patalpose esantys kilimėliai (jeigu yra) valomi ir dezinfekuojami fungicidiniu (grybelio sukėlėjus 

naikinančiu) poveikiu pasižyminčiomis priemonėmis. 

24. Užkrečiamųjų ligų židinių privalomasis aplinkos kenksmingumo pašalinimas atliekamas 

Užkrečiamųjų ligų židinių privalomojo aplinkos kenksmingumo pašalinimo tvarkos aprašo, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu 

Nr. V-946 „Dėl Užkrečiamųjų ligų židinių privalomojo aplinkos kenksmingumo pašalinimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. 

25. Suaugusių asmenų socialinės globos įstaigos patalpose turi nebūti graužikų ir 

nariuotakojų, galinčių pernešti užkrečiamųjų ligų sukėlėjus. Suaugusių asmenų socialinės globos 

įstaigoje Privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, 

dezinsekcijos, deratizacijos) tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2009 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-55 „Dėl Privalomojo profilaktinio aplinkos 

kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, nustatyta tvarka atliekama nuolatinė nariuotakojų ir graužikų stebėsena bei, 

nustačius nariuotakojų ar (ir) graužikų buvimo pėdsakų, jų naikinimas.  

26. Draudžiama atlikti profilaktinį aplinkos kenksmingumo pašalinimą (dezinfekciją, 

dezinsekciją, deratizaciją paslaugų gavėjams esant patalpose. Patalpos, kuriose atliekami 

statybos darbai, turi būti izoliuotos nuo kitų patalpų. 

 

IV. SKYRIUS 

SKALBINIŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI 

 

 

Skalbinių tvarkymo procedūrų reikalavimai Globos namuose parengti vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymą Nr. V-133 

„Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2011 „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos 

įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ 

27. Nešvarūs skalbiniai surenkami jų susidarymo vietose ( gyvenamuosiuose 

kambariuose, prausyklose, dušuose)  į nešvariems skalbiniams rinkti skirtas talpyklas (maišus). 



Rinkimo metu nešvarūs skalbiniai neturi būti kratomi (purtomi). Draudžiama rūšiuoti jau 

surinktus nešvarius skalbinius jų susidarymo vietose. 

28. Karščiui neatsparūs nešvarūs skalbiniai, kuriuos skalbiant taikytina šiluminė-cheminė 

dezinfekcija, renkami atskirai nuo skalbinių, kurie bus skalbiami aukštoje temperatūroje 

(šiluminės dezinfekcijos būdu). 

29. Nešvarius skalbinius reikia rinkti (dėti) į neplyštančius ir neperšlampamus 

maišus.Nešvarių skalbinių maišai pripildomi ne daugiau kaip ¾ jų talpos. 

30. Sergančių ar įtariamų sergant užkrečiamosiomis ligomis paslaugų gavėjų bei visi 

užteršti krauju ir kitais kūno skysčiais, ekskretais nešvarūs skalbiniai jų susidarymo vietose 

renkami (pakuojami) atskirai į paženklintą dvigubą pakuotę (maišus). Tiesioginį sąlytį su 

skalbiniais turintis vidinis maišas turi būti vienkartinio naudojimo.  

30.1. Visus tekstilės gaminius (patalynę, užuolaidas ir kt.) rekomenduojama skalbti 90 

laipsnių C temperatūroje su skalbikliu. Jei dėl audinių ypatybių negalima naudoti karšto vandens, 

skalbiant tekstilę reikia naudoti specialias chemines medžiagas (pvz. baliklį ar natrio hipochlorito 

turinčių produktų, skirtų tekstilės gaminiams). 

31. Surinkti ir supakuoti nešvarūs skalbiniai turi būti laikomi, gabenami nešvariems 

skalbiniams laikyti, gabenti skirtose talpyklose (konteineriuose, bakuose ir pan.), vežimėliuose. 

Talpyklų, vežimėlių paviršius turi būti tinkamas valyti ir dezinfekuoti. Talpyklos, vežimėliai 

valomi ir dezinfekuojami po kiekvieno nešvarių skalbinių gabenimo. 

32. Supakuoti nešvarūs skalbiniai laikomi atskiroje patalpoje arba tam skirtoje zonoje. 

33. Skalbiniuose neturi būti pašalinių daiktų. 

34. Skalbiniai tvarkomi (skalbiami, džiovinami, lyginami, lankstomi, pakuojami, laikinai 

saugomi) skalbyklose, atitinkančiose Lietuvos higienos normoje HN 130:212 „Skalbyklų 

paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 (Žin., 2012, Nr. 11-474), nustatytus 

reikalavimus skalbykloms, skalbiančioms sveikatos priežiūros įstaigų skalbinius.  

34.1. Skalbiniai turi būti skalbiami naudojant šiluminę dezinfekciją arba šiluminę-

cheminę dezinfekciją. 

           34.2. Skalbiniai skalbiami pagal skalbimo ir / ar dezinfekcijos priemonių gamintojo 

(tiekėjo) parengtus ir patvirtintus technologinius aprašymus. Technologiniuose aprašymuose 

nurodytos skalbimui naudojamos priemonės (skalbimo, dezinfekcijos priemonės ir kt.) turi būti 

suderintos (neturi viena kitos neutralizuoti, silpninti poveikio ir pan.) atsižvelgiant į jų sudėtį, 

poveikį, naudojimo sąlygas. Apie tai, kad skalbimui naudojamos priemonės yra tarpusavyje 

suderintos, technologiniuose aprašymuose pažymi (patvirtina) technologinius aprašymus 

parengęs skalbimo ir / ar dezinfekcijos priemonės gamintojas (tiekėjas). 

34.3. Skalbimo ir dezinfekcijos priemonės turi būti dozuojamos naudojant automatinę 

dozavimo įrangą. 

34.4. Skalbinių skalavimas turi užtikrinti, kad ant skalbinių neliktų skalbimo ir 

dezinfekcijos priemonių likučių. Turi būti vertinama kiekvienos skalbinių partijos skalbinių 

išskalavimo kokybė. Jeigu nustatoma, kad skalbiniai blogai išskalauti, skalbiniai skalaujami 

pakartotinai 

35. Švarūs skalbiniai turi būti laikomi (saugomi), gabenami taip, kad būtų išvengta švarių 

skalbinių kryžminės (antrinės) taršos. Švarių skalbinių gabenimo priemonės valomos ir 

dezinfekuojamos. 

36. Švarūs skalbiniai laikomi švariems skalbiniams laikyti skirtoje patalpoje. Švarūs 

skalbiniai turi būti laikomi švariuose ir išdezinfekuotose spintose, lentynose. Draudžiama švarius 



skalbinius laikyti supakuotus plastikinėje plėvelėje. 

37. Paslaugų gavėjams duodami tik išskalbti ir švarūs lovos skalbiniai, rankšluosčiai, 

drabužiai. Lovos skalbiniai, rankšluosčiai, drabužiai turi būti keičiami juos sutepus, bet ne rečiau 

kaip vieną kartą per 7 dienas, o apatiniai drabužiai – vieną kartą per dieną. Minkštas inventorius 

turi būti išvalomas ar išskalbiamas jį sutepus ir prieš perduodant kitam paslaugų gavėjui. 

Draudžiama paslaugų gavėjams duoti suplyšusį minkštą inventorių, lovos skalbinius, 

rankšluosčius, drabužius. 

38. Švariems ir nešvariems skalbiniams, inventoriui, valymo ir kitiems reikmenims 

laikyti specialiai įrengtos ar funkcionaliai suskirstytos patalpos ar specialūs įrenginiai (spintos ar 

pan.) 

 

V. SKYRIUS 

GLOBOTINIŲ IZOLIAVIMO TVARKA 

 

39. Visiems globotiniams taikomos standartinės izoliavimo priemonės (rankų higiena, 

asmens apsaugos priemonių dėvėjimas, per kraują ir (ar) kitus kūno skysčius plintančių infekcijų 

profilaktika, medicinos prietaisų ir gaminių apdorojimas, aplinkos paviršių valymas ir 

dezinfekcija, skalbinių ir atliekų tvarkymas). 

40. Įstaigai, į kurią perkeliamas globotinis, kuriam patvirtinta ar įtariama infekcija, apie 

reikalingas izoliavimo priemones pranešama telefonu ir įrašoma medicinos dokumentuose. 

41. Globotinį perkėlus į kitą palatą arba išrašius, palatoje, kur jis buvo izoliuotas, 

atliekamas galutinis (baigiamasis) valymas ir, jei reikia, baigiamoji dezinfekcija. 

 42. Pacientui, sergančiam arba įtariamam, kad serga ligomis, kurių sukėlėjai gali būti 

perduoti keliais būdais, taikomos standartinės ir su visais galimais perdavimo būdais susijusios 

izoliavimo priemonės. 

43. Globos namuose globotinis, kuriam taikomos papildomos izoliavimo priemonės, 

guldomas į izoliavimo palatą. 

43.1. Išplitus infekcijai globos namuose, atskiriamas blokas  su atskiru išėjimu nuo 

nekarščiuojančių gyventojų atskiriami papildomis pertvaromis. 

43.2. Karščiuojančius gyventojus prižiūri atskiras personalas. Prižiūrinčio personalo 

judėjimas ribojamas nuo patekimo į nekarščiuojančių gyventojų bloką.  

43.3. Karščiuojančių gyventojų priežiūrai naudojamas atskiras inventorius (patalynė, indai, 

stalo įrankiai ir pan.). 

44.4. Karščiuojančių gyventojų skalbiniai skalbiami atskirai nuo nekarščiuojančių 

gyventojų skalbinių. 

44.5. Užtikrinant kasdienę globotinių priežiūrą, turi būti naudojamos asmens apsaugos 

priemonės (AAP) : 

44.5.1. Darbo apranga; 

44.5.2. Vienkartinės pirštinės; 

44.5.3. Vienkartinės medicininės kaukės, 

44.5.5. Respiratoriai, 

44.5.6. Vienkartiniai chalatai arba kombinezonai, antbačiai, akiniai ir kt. priemonės. 

45. AAP turi būti užsidedama ir nusiimama atsargiai, atsižvelgiant į rekomendacijas ir 

vengiant užteršimo ( priedas 3, priedas 4). 

46. Darbuotojai turi nusiimti AAP prieš pat paliekant gyventojo izoliacinį  kambarį arba 

bloką. 



47. Baigus priežiūros procedūras, išmesti AAP į medicininių atliekų dėžę ir nusiplauti bei 

dezinfekuoti rankas. 

 

 

 

48. Jei trūksta vienviečių kambarių, globotinis guldomas į kambarį su kitais gyventojais, 

kuriems nustatyta ar įtariama to paties mikroorganizmo sukelta infekcija ar kolonizacija; 

49. Jei trūksta vienviečių palatų, pirmenybė guldant į vienvietę palatą teikiama kosinčiam 

ir skrepliuojančiam pacientui arba jis guldomas į palatą su tuo pačiu mikroorganizmu infekuotais 

pacientais; 

50. Izoliacinio kambario durys visą laiką turi būti uždarytos. Kambario durys turi būti 

pažymėtos užrašu „IZOLIACINĖ PATALPA“ 

51. Asmenim sergantiems infekcinėmis ligomis, kurių sukėlėjai plinta per orą (su dalelėmis 

arba su lašeliais), išvežamas arba išvedamas iš palatos, jam uždedama medicininė kaukė. 

 

 

VI. SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

39. Taisyklės tvirtinamos globos namų direktoriaus įsakymu. 

40. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos. 

41. Taisyklės gali būti keičiamos ir/ar papildomos pasikeitus Seredžiaus senelių globos namų 

darbo organizavimui, ar atitinkamiems teisės aktams. 
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SEREDŽIAUS SENELIŲ GLOBOS  NAMŲ INFEKCIJŲ KONTROLĖS TVARKOS 

TAISYKLĖS 
SLAUYGYTOJOS KABINETO VALYMO IR DEZINFEKCIJOS PLANAS (1 PRIEDAS) 

Eil. 

Nr. 

PANAUDOJIMO 

SRITIS 

NAUDOJAMA 

PRIEMONĖ 

Dezinfekcij

os trukmė 

Periodiškumas Dezinfekcijos 

būdai 

Vykdytojai 

1. Generalinė patalpų sienų, 

grindų , durų, visų 

paviršių dezinfekcija 

Chlorinex-60 

(3 tab. + 1l  

vandens) 

15-20 min. Kiekvieno ketv. 

pirmą pirmadienį 

arba esant 

reikalui 

Plaunama, 

valoma 

dezinfekciniu 

tirpalu 

Valytoja 

2. Patalpų sienų, durų, 

šildymo radiatorių, visų 

paviršių valymas ir 

dezinfekcija 

Chlorinex-60 

(1 tab. + 7 l 

vandens) 

10-15 min. 1 kartą savaitėje Plaunama, 

valoma 

dezinfekciniu 

tirpalu 

Valytoja 

3. Palangių, durų rankenų, 

kriauklės, grindų, visų 

paviršių valymas ir 

dezinfekcija 

Chlorinex-60 

(1 tab. + 7 l 

vandens) 

10-15 min. Kasdien Plaunama, 

valoma 

dezinfekciniu 

tirpalu 

Valytoja 

4. Visi paviršiai, suteršti 

krauju ar kitais žmogaus 

skysčiais 

Chlorinex-60 

(7 tab. + 1 l 

vandens) 

10-15 min. Esant reikalui Plaunama, 

valoma 

dezinfekciniu 

tirpalu 

Slaugytoja 

5. Medicinos kabineto 

įrangos: 

Darbo stalų, medicinos 

spintos, šaldytuvo, 

dozatorių paviršių 

valymas 

Chlorinex-60 

(1 tab. + 7 l 

vandens) 

10-15 min. Kasdien Plaunama, 

valoma 

dezinfekciniu 

tirpalu 

Slaugytoja 

6.  Atliekų talpos 

(šiukšliadėžės) 

Chlorinex-60 

(1 tab. + 7 l 

vandens) 

10-15 min. Ištuštinus talpą Plaunama, 

valoma 

dezinfekciniu 

tirpalu 

Valytoja 

7. Higieninis rankų 

plovimas 

Skystas muilas 30 sek. Prieš ir po 

procedūros 

2 ml užpilama 

ant rankų , po 

to plaunama 

Slaugytoja 

8. Rankų dezinfekcija Sterisol Hand 

Disifectant 

Ethnol 

30 sek. Prieš procedūrą 1,5 ml 

užpilama ant 

rankų ir 

sukamaisiais 

judesiais 

kruopščiai 

įtrinti odą  

Slaugytoja 
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SEREDŽIAUS SENELIŲ GLOBOS  NAMŲ INFEKCIJŲ KONTROLĖS TVARKOS 

TAISYKLĖS 
                                             SANITARINIŲ HIGIENINIŲ PRIEMONIŲ  PLANAS (2 PRIEDAS) 

Eil. 

Nr. 

PANAUDOJIMO 

SRITIS 

NAUDOJAMA 

PRIEMONĖ 

DOZUOTĖ PERIODIŠKUMAS PLOVIMO 

METODAS, 

TRUKMĖ 

 

VYKDYTO

JAS 

1. Rankų higiena Skystas muilas Dozatoriaus paspaud. 1. Prieš pradedant darbą. 

2. Susitepus rankas. 

3. Po užterštų daiktų lietimo. 

4. Pasinaudojus tualetu. 

Kruopščiai ištrinti 

rankas (30 min.) 

 

2. Gamybinės patalpos: 

grindys,sienos,įrenginiai, 

įrankiai, pjaustymo 

lentos, darbo stalai 

 

 

Chlorinex-60 

 

 

 

(1 tab. + 10 l vandens) 

 

Kartą per dieną ir pagal poreikį 

Plaunama, valoma Virėja 

3.  Sandėliavimo patalpos: 

grindys,sienos,šaldymo 

įrenginiai, lentynos 

 

 

Chlorinex-60 

 

 

 

(1 tab. + 10 l vandens) 

 

Kartą per dieną ir pagal poreikį 

Plaunama, valoma Sandėlininkė 

4. Gyvenamosios patalpos: 

grindys , durų rankenos.  

Chlorinex-60 (1 tab. + 10 l vandens) Kartą per dieną ir pagal poreikį Plaunama, valoma Valytoja 

 Gyvenamosios patalpos: 

grindys, palangės, baldų 

ir visi paviršiai 

Chlorinex-60 (1 tab. + 10 l vandens) Kartą per dieną ir pagal poreikį Plaunama, valoma Socialinio 

darbuotojo 

padėjėjas 

5. Valgykla: 

grindys, palangės, baldų 

ir visi paviršiai; 

Chlorinex-60 

 

 

(1 tab. + 10 l vandens) Kartą per dieną ir pagal poreikį; 

 

 

Plaunama, valoma 

 

Socialinio 

darbuotojo 

padėjėjas 

6. Užimtumo, relaksacijos  

kambarys 

Chlorinex-60 (1 tab. + 10 l vandens) Kartą per dieną ir pagal poreikį Plaunama, valoma Valytoja 

7. Maldos kambarys Chlorinex-60 (1 tab. + 10 l vandens) Kartą per dieną  ir pagal poreikį Plaunama, valoma Valytoja 

8. Skalbykla: Chlorinex-60 (1 tab. + 10 l vandens) Kartą per dieną  ir pagal poreikį Plaunama, valoma Skalbėja 

9.  Koridoriai Chlorinex-60 (1 tab. + 10 l vandens) 2 kartus per dieną ir pagal poreikį Plaunama, valoma Valytoja 

10. Tualetai Chlorinex-60 (1 tab. + 10 l vandens) 2 kartus per dieną ir pagal poreikį Plaunama, valoma Valytoja 
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SEREDŽIAUS SENELIŲ GLOBOS NAMŲ INFEKCIJŲ KONTROLĖS TVARKOS 

TAISYKLĖS 

AAP APSIRENGIMO TVARKA (3 PRIEDAS) 

 
1. Dezinfekuoti rankas. 

2. Apsivilkti apsauginį kombinzoną ir užsisegti. 

3. Užsidėti antbačius (bachilus). 

4. Dezinfekuoti rankas. 

5. Užsidėti apsauginį respiratorių. 

6. Patikrinti respiratoriaus sandarumą (uždėti rankas ties respiratoriaus kraštais  ir stipriai 

iškvėpti bei įkvėpti).  Įvertinti, ar nėra oro pralaidumo. 

7. Užsidėti apsauginius akinius. 

8. Sandariai užsidėti kombinzono gobtuvą. 

9. Dezinfekuoti rankas. 

10. Užsidėti pirštines. 
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SEREDŽIAUS SENELIŲ GLOBOS NAMŲ INFEKCIJŲ KONTROLĖS 

TVARKOS TAISYKLĖS  

AAP NUSIRENGIMO TVARKA (4 PRIEDAS) 

1. Nusiimti antbačius (bachilus). 

2. Nusimauti pirštines 

3. Dezinfekuoti rankas 

4. Užsimauti naujas pirštines 

5. Atsisegti apsauginį kombinzoną 

    ir nusiimti    gobtuvą 

6. Nusirengti apsauginį kombinezoną 

7. Nusimauti pirštines 

8. Dezinfekuoti rankas 

9. Nusiimti apsauginius akinius, laikant už gumelės (kojelių) 

10. Nusiimti respiratorių laikant, už gumelių 

11. Dezinfekuoti rankas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


