
 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

KANCLERIS 

 

POTVARKIS 

DĖL APGYVENDINIMO VILNIAUS UNIVERSITETO KONFERENCIJŲ, SEMINARŲ IR 

POILSIO CENTRE „ROMUVA“ IR MOKYMO IR POILSIO BAZĖJE PERVALKOJE 

SĄLYGŲ KARANTINO METU 

 

Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 46 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus universiteto 

rektoriaus 2017 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. R-252 „Dėl Rektoriaus įgaliojimų perdavimo ir 

sprendimų pagal priskirtas veiklos ir administravimo sritis įforminimo“ (Vilniaus universiteto 

rektoriaus 2020 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. R-161 redakcija) 1.5.1 papunkčiu ir 2 punktu, 

atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl 

karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (su vėlesniais pakeitimais), darbo grupės 

koronaviruso prevencijai Vilniaus universitete, sudarytos Vilniaus universiteto kanclerio 2020 m. 

vasario 27 d. potvarkiu Nr. R-109 „Dėl darbo grupės koronoviruso prevencijai Vilniaus universitete 

sudarymo“ (su vėlesniais pakeitimais), 2020 m. gegužės 7 d. posėdžio protokolą Nr. 7 ir siekdamas 

užtikrinti saugų svečių apgyvendinimą Vilniaus universiteto Konferencijų, seminarų ir poilsio centre 

„Romuva“ ir Mokymo ir poilsio bazėje Pervalkoje (toliau – Centras arba Centrai):  

1. N u s t a t a u  šias būtinąsias Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) teikiamų 

apgyvendinimo Centruose paslaugų teikimo sąlygas nuo gegužės 15 d. karantino metu, bet ne 

trumpiau kaip iki Vilniaus universiteto kanclerio 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. R-109 „Dėl 

darbo grupės koronaviruso prevencijai Vilniaus universitete sudarymo“(su vėlesniais pakeitimais) 

sudarytos darbo grupės atskiro sprendimo dėl prevencinių priemonių ir ribojimų, skirtų koronaviruso 

prevencijai Vilniaus universitete, taikymo pabaigos: 

1.1. apgyvendinimo paslaugos Centruose teikiamos nuo gegužės 15 d.;   

1.2. prie įėjimo į Centrus visiems apgyvendinimo paslaugų gavėjams (toliau – gyventojai) 

teikiama informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo 

etiketas ir kt.);  

1.3. gyventojai už apgyvendinimo paslaugas atsiskaito naudodamiesi elektronine 

bankininkyste arba banko kortelėmis, jei tik įmanoma, vengiant atsiskaitymų grynaisiais pinigais; 

1.4. gyventojai ir kiti, norintys pasinaudoti apgyvendinimo paslaugomis asmenys, 

informuojami apie tai, kad nerekomenduojama naudotis apgyvendinimo paslaugomis rizikos grupės 

asmenims (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, 

nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių  ekstremaliosios situacijos ar karantino 

laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483); 

1.5. įsigyjant apgyvendinimo paslaugas ir jomis naudojantis gyventojai informuojami, kad 

negalima naudotis bendro naudojimo Centrų patalpomis (bendra virtuve, bendru WC kambariu), 

Centrų viešose patalpose laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 2 m. atstumo (išskyrus artimuosius 

giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus);  

1.6. gyventojams draudžiama priimti svečius į savo kambarius, būriuotis, organizuoti 

bendras veiklas. 

2. Į p a r e i g o j u : 

2.1. Universiteto Mokymo ir praktikų bazių centro direktorių: 
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2.1.1. užtikrinti, kad Centrų kambarių tvarkytojos būtų aprūpintos apsaugos priemonėmis 

(pvz., kaukėmis, vienkartinėmis pirštinėmis, dezinfekciniu skysčiu); 

2.1.2.  peržiūrėti ir, atsižvelgiant į šio potvarkio 1 punkte nustatytas sąlygas, pakeisti kambarių 

tvarkymo aprašą; 

2.1.3. užtikrinti šio potvarkio laikymąsi Centruose. 

2.2. Centrų administratorius: 

2.2.1. užtikrinti, kad prie įėjimų į Centrus būtų matuojama atvykstančių gyventojų kūno 

temperatūra ir būtų neįleidžiami į Centrus poilsiautojai, kuriems nustatomas karščiavimas (37,3 °C ir 

daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, 

kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas), o įleidžiami poilsiautojai raštu (pasirašydami 

Universiteto Mokymo ir praktikų bazių centro direktoriaus patvirtintos formos deklaraciją) 

patvirtintų, kad minėtų požymių neturi; šiame papunktyje nurodytos poilsiautojų pasirašytos 

deklaracijos iki atskiro nurodymo saugomos Centruose; 

2.2.2. užtikrinti, kad gyventojų registracijos metu būtų laikomasi saugaus ne mažesnio kaip 2 

metrų atstumo tarp asmenų ir Centrų darbuotojų, imtis maksimalių priemonių, siekiant apsaugoti 

Centruose esančius darbuotojus (pagal poreikį ir galimybes įrengti pertvaras tarp Centro darbuotojo ir 

gyventojo, aprūpinti Centrų darbuotojus apsaugos priemonėmis ir kt.); 

2.2.3. užtikrinti, kad į Centrus būtų įleidžiami tik apsaugines kaukes arba apsaugines veido 

priemones dėvintys gyventojai, atvykę ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis, išskyrus artimuosius 

giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus; 

2.2.4. sudaryti galimybę tinkamai gyventojų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai (prie įėjimo į 

Centrus gerai matomoje vietoje pakabinti gyventojų rankų dezinfekcijai skirtą priemonę; 

2.2.5. užtikrinti, kad būtų matuojama Centrų darbuotojų kūno temperatūrą, tik atvykus į darbą; 

darbuotojus, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), nedelsiant nušalinti nuo darbo, 

rekomenduoti pasikonsultuoti Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos 

gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdų; jei Centro administratorius iš paties darbuotojo gavo 

informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), jis apie tai turi informuoti 

Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministeriją (toliau — NVSC), 

bendradarbiauti su NVSC nustatant są1yt¡ turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją  

2.2.6.   užtikrinti patalpų ypatingą valymą, higieną, dažnai liečiamų paviršių (durų rankenų, 

laiptų turėklų, jungiklių ir kt.) dezinfekavimą, nuolatinį aplinkos valymą ir dezinfekciją, 

vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktomis rekomendacijomis;  

2.2.7.   užtikrinti, kad Centruose būtų apgyvendinama ne daugiau kaip pusė visų Centro 

kambarių vienu metu;  

2.2.8. užtikrinti, kad gyventojui išvykus, kitas gyventojas tame pačiame kambaryje būtų 

apgyvendintas ne anksčiau kaip po 48 valandų;  

2.2.9. informuoti Centrų darbuotojus, kaip elgtis, jei Centro gyventojui pasireiškia šio 

potvarkio 2.2.1 papunktyje nurodyti ligų požymiai; 

2.2.10. užtikrinti Centrų darbuotojų supažindinimą su šiuo potvarkiu. 

2.3. Centrų administratoriams darbą organizuoti taip, kad: 

2.3.1. Centruose dirbtų tik darbuotojai, neturintys viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių 

žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymių (pvz., sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, 

viduriavimas, vėmimas ir pan.), ir darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima; 

2.3.2. Centruose dirbantys darbuotojai būtų informuoti, kad darbuotojai, turintys ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymių (pvz., karščiavimas, 

sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), į darbą nevyktų;  

2.3.3. Centruose  nedirbtų darbuotojai, kuriems  privaloma izoliacija; 

2.3.4. darbo metu darbuotojai galėtų išvengti socialinio (tiesioginio) kontakto, laikytųsi 

saugaus atstumo (ne mažiau kaip 2 metrai), turtėtų sąlygas laikytis giežtos rankų higienos (ne rečiau 

kaip kas 2 val. plauti rankas skystu muilu ir šiltu tekančiu vandeniu, dezinfekuoti jas specialiomis 

rankų dezinfekcinėmis priemonėmis), būtų informuojami, kad būtina vengti liesti rankomis veidą, 

akis, nosį, bumą ir kt., laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo; 
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2.3.5. kuo daugiau darbuotojų būtų saugiame kontakte vienas nuo kito (daugiau nei 2 metrų 

atstumu, trumpiau nei 15 min.) ar visai nekontaktuotų; jeigu dirbama pamainomis, pagal galimybes, 

darbuotojų pamainų pasikeitimas būtų organizuotas saugiu kontaktu ar be kontakto; 

2.3.6. perduodant daiktus (pvz., registracijos korteles, atsiskaitymo korteles, dokumentus) 

būtų vengiama tiesioginio ir artimo sąlyčio (pavyzdžiui, daiktai paliekami ant stalo ir / ar lentynose 

ir/ar spintelėse). 


