
 

REKOMENDACIJOS ATLIEKANT DAUGIABUČIŲ NAMŲ RENOVACIJOS DARBUS 

KARANTINO METU 

 

 

Atliekant išorinius pastatų renovavimo darbus karantino metu, be statybose naudojamų 

organizacinių, kolektyvinių ir asmeninių saugos priemonių, būtina atsižvelgiant į COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) riziką, imtis papildomų prevencijos priemonių.   

 

Darbai turi būti organizuojami taip, kad darbuotojai išvengtų artimo (atstumas ne mažiau 1 - 

2 metrai) kontakto su namo gyventojais ir tarpusavyje. Rekomenduojama darbuotojų pietų ir kitas 

(specialias, papildomas) pertraukas nustatyti slenkančiu grafiku, kad pietų ir kitų pertraukų metu tarp 

darbuotojų būtų išlaikomas 2 metrų atstumas, o kontaktas tarp darbuotojų truktų ne ilgiau 15 min.   

  

Jei artimo (didesnio 1 - 2 metrų atstumas) kontakto tarp darbuotojų išvengti dėl statybos darbų 

technologijos ypatumų nėra galimybės, be statybose naudojamų asmeninių apsaugos priemonių, 

darbdaviai privalo darbuotojus  papildomai aprūpinti: 

• vienkartinėmis pirštinėmis; 

• kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis (respiratoriais) su FFP2 ar FFP3 filtrais arba 

veido skydeliais (pavyzdžiui EN166 3B 1B standarto ir pan.); 
• vienkartiniais maišeliais ar kitomis talpomis panaudotoms vienkartinėms priemonėms 

surinkti. 

 

Šios papildomos asmeninės apsaugos priemonės naudojamos tais atvejais, kai darbuotojams 

pagal technologinį procesą neprivaloma dėvėti statybos darbams skirtų darbo pirštinių, kvėpavimo 

takų, akių ir veido apsaugos priemonių. 

 Rekomenduojama darbuotojams išduoti ne mažiau kaip 3 poras darbo pirštinių ir nustatyti, 

kad pirštinės būtų keičiamos/dezinfekuojamos ne rečiau kaip 2 kartus ar po tiesioginio kontakto su 

kitais asmenimis/darbuotojais ar jų liestais paviršiais. Taip pat darbuotojai turi būti aprūpinti 

pakankamu darbo drabužių komplektų kiekiu, kad būtų užtikrinta jų periodinė (po kiekvienos 

pamainos) priežiūra (skalbimas/dezinfekavimas). 

 

Darbuotojai turi būti aprūpinti dezinfekavimo skysčiais. Dezinfekcinių priemonių (skysčių, 

dezinfekcinių servetėlių) turi būti poilsio, valgymo, sanitarinėse, persirengimo, rūbų ir asmeninių 

apsaugos priemonių laikymo patalpose. 

 

Darbdaviai privalo apmokyti ir instruktuoti darbuotojus kaip teisingai naudoti asmenines 

apsaugos priemones: 

• nenaudoti vienkartinių pirštinių pakartotinai;  

• neliesti rankomis veido;  

• kaip teisingai užsidėti ir nusiimti veido skydelius, kvėpavimo takų apsaugos priemones 

(respiratorius); 

• kaip paruošti (dezinfekuoti) veido skydelius, akinius, kvėpavimo takų apsaugos 

priemones, šalmus, batus ir pan. pakartotinam naudojimui; 

• kaip dezinfekuoti darbo priemones;  
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• informuoti darbuotojus apie veiksmus kurių privalu imtis pasireiškus ligos simptomams 

(http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/duk-covid-19). 

 

Darbdaviai turi imtis priemonių, kad veiklą vykdytų sveiki darbuotojai, neturintys viršutinių 

kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymių (pvz., sloga, kosulys, 

čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), todėl stebėti  darbuotojus bei 

esant galimybei organizuoti darbuotojų  kūno temperatūros matavimą, paskiriant už tai atsakingą 

asmenį, nustatant vidinę tvarką, užtikrinančią, kad darbuotojų asmens duomenys nebūtų renkami ar 

kitaip tvarkomi. Darbuotojų kūno temperatūros matavimai gali būti atliekami tik bekontakčiais 

termometrais. 

 

Darbuotojams darbo  metu rekomenduojama: 

• vengti kontakto su sergančiais asmenimis, ypač su tais, kuriems pasireiškė ligos 

simptomai (kosulys, dusulys ir t. t.);  

• laikytis rankų higienos – kuo dažniau plauti su muilu ir vandeniu; įtrinti rankas 

dezinfekuojančiais skysčiais kiekvieną kartą po kontakto su kitais asmenimis ar liečiamais paviršiais; 

• dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones; 

• pajutus sveikatos sutrikimus (karščiavimas, kosulys, dusulys ir pan.) nedelsiant apie tai 

informuoti tiesioginį vadovą  ir telefonu kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą arba Nr. 1808.  

 

Siekiant išvengi konfliktų su renovuojamų namų gyventojais ir sumažinti koronaviruso 

infekcijos plitimo pavojų, darbai gyventojų butuose nerekomenduojami iki karantino paskelbimo 

pabaigos. 

 Jeigu darbai gyventojų patalpose yra būtini, darbdavys telefonu, el. paštu ar raštu  turi 

susisiekti su butų gyventojais ir gauti jų patikinimą, kad butuose nėra asmenų sergančių COVID-19 

ar asmenų, kuriems taikoma saviizoliacija. Jei bute yra asmenys užsikrėtę koronavirusu arba asmenys, 

kuriems taikoma saviizoliacija, į tokius butus eiti draudžiama. 

Kai darbai atliekami gyventojų būstuose, taikomos bendros prevencinės priemonės.  

Eidami į butus darbuotojai turi dėvėti: 

• vienkartines pirštines; 

• kvėpavimo takų apsaugos priemones (respiratorius) su FFP2 ar FFP3 filtrais ir 

apsauginius akinius arba veido skydelius; 

• švarius (nedėvėtus/išskalbtus/dezinfekuotus) darbo drabužius; 

• neperšlampamus batų dangalus (antbačius). 

Papildomai darbuotojai turi būti aprūpinti: 

• dezinfekavimo skysčiais, servetėlėmis; 

• maišeliais panaudotoms vienkartinėms pirštinėms ir kitoms vienkartinėms priemonėms  

rinkti.  

Darbų bute metu darbuotojai turi paprašyti butų gyventojus lakytis saugaus 2 metrų atstumo. 

Baigus darbus ir išėjus iš buto vienkartines asmenines saugos priemonės sudedamos į maišelį 

ir šį užrišus išmetamos į buitinių atliekų konteinerį. Darbo drabužiai, daugkartinio naudojimo 

asmeninės saugos ir darbo priemonės dezinfekuojamos įmonės nustatytose šių priemonių saugojimo 

patalpose. 

 

http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/duk-covid-19

