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REKOMENDACIJOS DARBDAVIAMS
KAIP APSAUGOTI RIZIKĄ SUSIRGTI COVID-19 LIGA PATIRIANČIUS ASMENIS
NUO UŽSIKRĖTIMO DARBO METU


Siekiant tinkamai suvaldyti COVID-19 ligos plitimą trumpuoju laikotarpiu ir užtikrinti COVID-19 ligos prevenciją, privaloma
atnaujinti profesinės rizikos vertinimą įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar kitoje organizacinėje struktūroje (toliau – įmonė),
atsižvelgiant į darbuotojų susirgimo COVID-19 liga grėsmę. Profesinės rizikos vertinimo išdavoje įvertinama, kokių papildomų
prevencijos priemonių reikia susidariusios epidemiologinės situacijos metu užtikrinant būtinųjų funkcijų vykdymą, parengiamos
ir vietiniuose norminiuose teisės aktuose (rizikos šalinimo ar mažinimo priemonių plane, darbo tvarkos taisyklėse, darbuotojų
saugos ir sveikatos instrukcijose ir kt.) įtvirtinamos priemonės:



Darbuotojų srautų valdymui;



Darbuotojų aprūpinimui asmeninėmis apsaugos priemonėmis (AAP);



Darbuotojų asmens higienos užtikrinimui;



Patalpų priežiūrai ir dezinfekcijai;



Darbuotojų sveikatos stebėsenai;



Pavojaus užsikrėsti COVID-19 liga nuo trečiųjų asmenų (pirkėjų, klientų, lankytojų, interesantų, paslaugų gavėjų ar teikėjų ir kt.)
valdymui;



Pavojaus, įmonės darbuotojui patvirtinus COVID-19 ligą, valdymui ;



Patarimai kaip nesukelti darbuotojų, esančių didesnėse rizikos susirgti sunkia COVID-19 liga grupėse, diskriminavimo.
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Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (toliau –
Įstatymas) 11 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtina darbdavio pareiga
sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo
sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais. Darbuotojų pareigos
saugant savo ir kitų darbuotojų sveikatą bei gyvybę, nurodytos šio
Įstatymo 33 straipsnyje, neatleidžia darbdavio nuo 11 straipsnio 1 dalyje
nustatytos pareigos. Darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės
finansuojamos darbdavio lėšomis.

 Lietuvos
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aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis
nuostatai (toliau – Nuostatai) patvirtinti Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d.
įsakymu Nr. A1-331 nustato būtiniausius asmeninių apsaugos
priemonių naudojimo darbe ir darbuotojų aprūpinimo jomis
reikalavimus.

Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis
apsaugos priemonėmis nuostatai


7. Darbdavys privalo:



7.1. nemokamai aprūpinti darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis
Nuostatuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka, išskyrus atvejus, kai kolektyvinėje
sutartyje nustatyta, kad darbuotojas padengia dalį išlaidų už tas asmeninės apsaugos
priemones, kuriomis naudojasi ne vien darbo vietoje, arba asmeninės apsaugos
priemonės susidėvėjo, buvo sugadintos ar dingo dėl darbuotojo kaltės;



7.2. užtikrinti, kad skirta naudoti asmeninė apsaugos priemonė darbuotojų saugos ir
sveikatos atžvilgiu atitiktų 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamente (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama
Tarybos direktyva 89/686/EEB (OL 2016 L 81, p. 51; toliau – Reglamentas (ES)
2016/425), jai nustatytus reikalavimus dėl konstrukcijos ir gamybos;

Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis
apsaugos priemonėmis nuostatai


7. Darbdavys privalo:



7.3. išduoti darbuotojui asmenines apsaugos priemones, kurios privalo:



7.3.1. apsaugoti nuo galimų kenksmingų, pavojingų veiksnių, esančių darbo aplinkoje,
pačios nesukeldamos papildomos rizikos;



7.3.2. atitikti darbo vietoje esančias sąlygas;



7.3.3. atitikti ergonominius reikalavimus ir darbuotojo sveikatos būklę;



7.3.4. tiksliai tikti darbuotojui, atlikus visus būtinus pakeitimus (priderinimus);



7.4. aprūpinti darbuotoją, kurį vienu metu veikia daugiau kaip vienas rizikos
veiksnys, visomis reikiamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, kurios būtų
tarpusavyje suderintos ir garantuotų apsaugą nuo rizikos veiksnio ar veiksnių;

Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis
apsaugos priemonėmis nuostatai


DARBO APLINKOS VEIKSNIŲ SĄRAŠAS



3. Biologiniai veiksniai



3.1. Mikroorganizmai:



3.1.1. kenksmingos bakterijos;



3.1.2. kenksmingi virusai;



3.1.3. kenksmingi grybeliai.



3.2. Baltyminiai preparatai.



3.3. Natūralūs organizmo komponentai (amino rūgštys, vitaminai ir kt.).

Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis
apsaugos priemonėmis nuostatai


NEBAIGTINIS ASMENINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS



1. GALVOS APSAUGOS PRIEMONĖS



2. KLAUSOS APSAUGOS PRIEMONĖS



3. AKIŲ IR VEIDO APSAUGOS PRIEMONĖS



4. KVĖPAVIMO TAKŲ APSAUGOS PRIEMONĖS



5. PLAŠTAKŲ IR RANKŲ APSAUGOS PRIEMONĖS



6. PĖDŲ IR KOJŲ APSAUGOS PRIEMONĖS



7. ODOS APSAUGOS PRIEMONĖS



8. KRŪTINĖS, LIEMENS IR PILVO APSAUGOS PRIEMONĖS



9. VISO KŪNO APSAUGOS PRIEMONĖS

Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis
apsaugos priemonėmis nuostatai


NEBAIGTINIS ASMENINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS



4. KVĖPAVIMO TAKŲ APSAUGOS PRIEMONĖS



4.1. Aparatai su filtrais, apsaugantys nuo dulkių, dujų ir nuo
radioaktyviųjų dulkių.



4.2. Apsauginiai aparatai su oro tiekimu.



4.3. Respiratoriai (kvėpavimo aparatai) su nuimamu suvirintojo
skydeliu.



4.4. Nardymo aparatai ir medžiagos.



4.5. Nardymo kombinezonai, narų skafandrai.

REKOMENDACIJOS
DARBDAVIAMS
DĖL ASMENINIŲ
APSAUGOS PRIEMONIŲ REZERVO SKAIČIAVIMO ESANT
COVID-19 PANDEMIJAI


DARBDAVIO PAREIGA SUDARYTI
NEKENKSMINGAS DARBO SĄLYGAS

DARBUOTOJAMS

SAUGIAS

IR

SVEIKATAI

Asmeninė apsaugos priemonė – bet kuri priemonė,
skirta darbuotojui turėti ar dėvėti, siekiant apsaugoti jį
nuo rizikos veiksnių, galinčių kelti grėsmę darbuotojo
saugai ir sveikatai, bei kitas šiam tikslui skirtas priedas
ar reikmuo (toliau – AAP).
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Nuostatuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka privalo savo lėšomis
aprūpinti darbuotojus AAP ir užtikrinti, kad šios AAP atitiktų 2016 m. kovo 9 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos
priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB (toliau –
Reglamentas (ES) 2016/425), nustatytus reikalavimus. Kvėpavimo takų AAP
(vienkartinės kaukės, respiratoriai) skirtos apsaugoti nuo kenksmingų biologinių
veiksnių (nuo COVID-19 ligos plitimo) priskirtinos III kategorijai (Reglamento (ES)
2016/425, 1 priedas). Šios AAP turi būti atitinkamai sertifikuotos ir paženklintos CE
ženklu, kuris parodo, kad gaminys atitinka Europos Parlamento ir Tarybos
Reglamento 2016/425 esminius saugos ir sveikatos reikalavimus ir yra tinkamas
naudoti.

 Darbdavys
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ASMENINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ REZERVO SKAIČIAVIMAS




Įmonių, įstaigų, organizacijų (toliau – įmonės) turimų AAP rezervo skaičiavimas atliekamas
atsižvelgiant į:



1. naudojamos AAP (vienkartinės medicininės kaukės, respiratoriaus) tipą;



2. gamintojo nustatytą AAP naudojimo laiką, pavyzdžiui, vienkartinės medicininės kaukės
maksimalus naudojimo laikas – 4 valandos;



3. darbuotojų naudojančių AAP skaičių;



4. kiekvieno darbuotojo darbo valandų skaičių;



5. kiekvieno darbuotojo darbo dienų per mėnesį skaičių.
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 Pavyzdžiui,

jeigu naudojamos vienkartinės medicininės kaukės, kurių
maksimalus naudojimo laikas yra 4 valandos, tai dirbant 8 valandas per darbo
dieną, reikia mažiausiai 2 medicininių kaukių. Atsižvelgiant į darbo dienų per
mėnesį skaičių, pavyzdžiui 20 darbo dienų, vienam darbuotojui reikėtų
mažiausiai 40 medicininių kaukių per vieną 20 (dvidešimties) darbo dienų
mėnesį. Atkreiptinas dėmesys, kad darbo metu AAP (pvz., medicininės kaukės)
gali susitepti, sudrėkti, suplyšti arba būti kitaip pažeistos, dėl ko jų naudojimas
tampa negalimas. Todėl įmonėje būtina turėti AAP daugiau, negu numatyta
skaičiavimu AAP kiekis darbuotojui vienai darbo dienai.
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COVID-19 ligos pavojui darbdavys taip pat turi įgyvendinti
organizacines priemones (įmonės darbuotojų, lankytojų, trečiųjų
asmenų ir kt. asmenų srautų valdymas, darbo nuotoliniu būdu
organizavimas ir kt.) ir įdiegti kolektyvines priemones (vėdinimas,
ventiliacija, valymas, dezinfekavimas ir kt.)bei aprūpinti darbuotojus
asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir turėti pakankamą AAP
skaičių, užtikrinantį efektyvų ir saugų darbą esant COVID-19 ligos
pandemijai.

 Esant
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Kvėpavimo takų apsauga


Filtravimo kaukės apsaugai nuo dalelių (mikroorganizmų)

Kaukės yra asmens apsaugos priemonės, skirtos dalelėms filtruoti.
Filtravimo kaukės dengia nosį, burną ir smakrą. Visą kaukę arba jos
didžiąją dalį sudaro filtruojamoji medžiaga. Oras patenka per dalelių
filtravimo kaukę tiesiai arba per įkvėpimo vožtuvą (-us), jei yra, į nosies ir
burnos sritį. Iškvėptas oras teka per filtruojamąją medžiagą ir (arba) per
iškvėpimo vožtuvą (jei yra) tiesiai į aplinkos atmosferą. Šios kaukės yra
skirtos apsaugoti nuo kietųjų ir skystųjų aerozolių ir klasifikuojami pagal
filtravimo efektyvumą. Yra trys kaukių klasės: FFP1, FFP2 ir FFP3.
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Kvėpavimo takų apsauga


Filtravimo kaukės apsaugai nuo dalelių (mikroorganizmų)



1 lentelė. Filtrų klasifikacija pagal pralaidumo ribines vertes



Filtrų klasės (ES)

Filtrų pralaidumo ribinė vertė (95 l / min. oro judėjimo greitis)

FFP*1

Filtruoja ne mažiau kaip 80 proc. dalelių ore

FFP2

Filtruoja ne mažiau kaip 94 proc. dalelių ore

FFP3

Filtruoja ne mažiau kaip 99 proc. dalelių ore

*FFP: filtruojamoji kaukė (angl. filtering face piece).

Dalelių filtrai, naudojami apsaugai nuo mikroorganizmų ir turi būti išmesti po pirmo naudojimo.
Šios kaukės yra skirtos naudoti tik vieną pamainą, nes mikroorganizmai gali augti ir prasiskverbti per
filtrų medžiagą.
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Bendros rekomendacijos

Vykdant bet kokią veiklą, kurios metu dėl darbo su biologiniais
veiksniais darbuotojų sveikatai ar saugai iškyla rizika, darbdaviai turi
užtikrinti, kad:
a) darbuotojai nevalgytų ar negertų darbo vietoje, kurioje dirba su
apsaugos priemonėmis;
b) darbuotojai būtų aprūpinti tinkamais apsauginiais ar kitais
specialiais drabužiais;
c) darbuotojams būtų įrengtos tinkamos prausyklos ir tualetai,
kuriuose būtų priemonių akims plauti ir (arba) odos antiseptikų;
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Bendros rekomendacijos
Darbdavys užtikrina kad, remiantis visa turima informacija, darbuotojai ir (arba) darbuotojų
atstovai įmonėje ar įstaigoje būtų tinkamai instruktuojami:
a) kokia rizika gali grėsti sveikatai;
b) kokių atsargumo priemonių reikės imtis poveikio prevencijai;
c) kokie yra higienos reikalavimai;
d) kaip naudoti apsaugos priemones ir vilkėti apsauginius drabužius;
e) kokius veiksmus turės atlikti darbuotojai įvykus incidentams, ir kad tokių incidentų nebūtų.
Apsirengiant ir nusirengiant asmenines apsaugos priemones, vadovautis Sveikatos apsaugos
ministerijos paskelbtomis rekomendacijomis.
Jei darbo metu kontaktuojama su asmenimis su aiškiai išreikštais kvėpavimo takų infekcijų
simptomais, jiems turi būti uždedama veido kaukė.
Atliekant darbą būtina išlaikyti 1 m atstumą, laikytis rankų higienos taisyklių, dažnai vėdinti
patalpas, užtikrinti dažnesnį patalpų valymą ir dezinfekavimą.
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Rekomendacijos darbuotojams, atliekantiems pavestas funkcijas ne ASPĮ
Darbuotojams, atliekantiems pavestas funkcijas ne asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kvėpavimo takų
apsaugai tikslinga naudoti vienkartines veido kaukes. Kaukės turi dengti nosį, burną ir smakrą. Ilgalaikės globos
ir slaugos įstaigose asmeninių apsaugos priemonių naudojimui galioja asmens sveikatos priežiūros įstaigoms
taikomos rekomendacijos.
Vienkartinė veido kaukė neturi sudrėkti. Vienkartinės veido kaukės keičiamos kai sudrėksta, bet ne rečiau
kaip kas 4 valandas. Esant situacijoms, kai vienkartinė veido kaukė greitai sudrėksta (darbas lauke lyjant) turi
būti naudojami respiratoriai FFP2, N95.
Kaukės FFP2, N95 naudojamos, kai negalima išlaikyti didesnio nei 1 metras atstumo tarp asmenų, tačiau, jei
kitas asmuo užsidėjęs veido kaukę, tada pakanka veido kaukės. Esant FFP2, N95 respiratorių trūkumas, galima
naudoti vienkartines veido kaukes.

Kaukės FFP3 arba FFP2 naudojamos, kai įtariamas COVID-19 ligos atvejis ar vykdoma patvirtinto atvejo
aptarnavimas ar priežiūra.
Dėvint kaukes, būtina nuolatinė rankų higiena, rankomis kaukė neturi būti liečiama. Darbuotojai negali
valgyti ar gerti, rūkyti, kalbėti telefonu ir pan. darbo vietoje, kurioje dirba su apsaugos priemonėmis.
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Rekomendacijos darbuotojams, atliekantiems pavestas funkcijas ne ASPĮ

KVĖPAVIMO ORGANŲ APSAUGOS PRIEMONĖS
YRA APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ HIERARCHIJOS
APAČIOJE IR NAUDOJAMOS TIK TOKIAIS
ATVEJAIS, KAI NĖRA GALIMYBĖS APSISAUGOTI
KITAIS BŪDAIS.
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RANKŲ APSAUGA

Rankų dezinfekavimo dozatoriai turi būti darbuotojų asmens higienos vietose,
nusirengimo ir apsirengimo vietose.
Rankų higiena turi būti atliekama prieš apsirengiant, po kiekvieno pirštinių
keitimo (jei tai būtina) ir po to, kai nusirengiama.
Kai yra galimybė nusiplauti ir dezinfekuoti rankas, vienkartinės pirštinės
nenaudojamos.

Vienkartinės pirštinės keičiamos priklausomai nuo kontakto su galimai užterštais
paviršiais dažnumo.
Vienkartinės pirštinės neturi būti dezinfekuojamos dezinfekciniai skysčiais.

Prieš išeidami namo, pamainos pabaigoje, kruopščiai nusiplaukite rankas su
muilu.

Rekomendacijos COVID – 19 prevencijai
https://sam.lrv.lt/lt/news/prevenciniai-veiksmai-del-naujojokoronaviruso-informacija-nuolat-papildoma/koronavirusas/informacijavisuomenei/ribojimai-ir-rekomendacijos
https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=2811
https://hi.lt/lt/profesines-sveikatos-rekomendacijos.html

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
rekomendacijos dėl COVID 19 viruso grėsmės
•

•

Rekomendacijos sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros patalpų
dezinfekcijai (kai galimas užteršimas SARS-COV-2 virusu)
Vairuotojams ir įgulų nariams, kai vykdomas vietinis ir (ar) tarptautinis krovinių
pervežimas

•

Pardavėjams ir kitiems darbuotojams, dirbantiems maisto prekių parduotuvėse

•

Pardavėjams ir kitiems darbuotojams, dirbantiems maisto prekių parduotuvėse

•

Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną

•

Gyventojų veiksmai

•

Saviizoliacija 14 dienų

•

Plačiau apie saviizoliacijos principus, rekomendacijas

VDI rekomendacijos
•

Rekomendacijos darbdaviams dėl asmeninių apsaugos priemonių rezervo skaičiavimo esant COVID-19 pandemijai

•

Rekomendacijos darbdaviams kaip apsaugoti riziką susirgti COVID-19 liga patiriančius asmenis nuo užsikrėtimo darbo metu

•

Rekomendacijos įmonėms darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas ekstremalios situacijos laikotarpiu

•

Rekomendacijos dėl darbo vietų įrengimo ir jų saugumo užtikrinimo, grįžtant dirbti po karantino

•

Rekomendacijos kaip saugiai teikti paslaugas socialinės globos įstaigose ir vykdant lankomąją paslaugų gavėjų priežiūrą
karantino metu

•

Rekomendacijos ūkio subjektams, kurių veiklą leidžiama atnaujinti karantino metu. Minimalūs saugos ir sveikatos
reikalavimai

•

Rekomendacijos atliekant daugiabučių namų renovacijos darbus karantino metu

•

Rekomendacijos apdirbamosios gamybos įmonių darbuotojų apsaugai nuo COVID-19 ligos

•

Rekomendacijos VDI darbuotojams inspektuojant įmones karantino metu

•

Rekomendacijos darbdaviams, kai įmonės darbuotojui yra nustatytas COVID-19 atvejis

•

Rekomendacijos optikos prekių parduotuvių darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimui karantino metu

•

Rekomendacijos darbuotojams, kurie pristato Sodros pensijas jų gavėjams karantino metu

VDI rekomendacijos
•

Rekomendacijos medicinos darbuotojų apsaugai nuo COVID-19 viruso. Minimalūs saugos ir
sveikatos reikalavimai. Saugos ir sveikatos užtikrinimo garantijos

•

Rekomendacijos karantino metu

•

Rekomendacijos dėl apsaugos nuo infekcijos pašto ir siuntų logistikoje

•

Rekomendacijos dėl apsaugos nuo infekcijos vairavimo mokykloje

•

Rekomendacijos dėl apsaugos nuo infekcijos atliekų tvarkymo įmonėse

•

Rekomendacijos dėl apsaugos nuo infekcijos krovininiame kelių transporte



Rekomendacijos dėl apsaugos nuo infekcijos taksi versle



ES rekomendacijos

•

Rekomendacijos dėl saugaus sugrįžimo į darbą

•

"COVID19: darbo vietų pritaikymas ir darbuotojų apsauga"

