PATVIRTINTA
Pasvalio krašto muziejaus direktoriaus
2020 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-10
PASVALIO KRAŠTO MUZIEJAUS LANKYTOJŲ APTARNAVIMO KARANTINO
METU TVARKOS APRAŠAS
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4
punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37
straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr.
152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų
valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503
„Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos
Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“
3.2.82 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos rekomendacijomis „Dėl covid-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių įmonių, įstaigų, organizacijų darbo vietose“,
t v i r t i n u Pasvalio krašto muziejaus lankytojų aptarnavimo karantino metu tvarką:
1. Į Muziejaus patalpas gali būti įleidžiami tik apsaugines kaukes arba apsaugines veido
priemones dėvintys lankytojai, atvykę ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis, išskyrus artimuosius
giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus. Rekomenduojama dėvėti pirštines.
2. Prie įėjimo į Muziejų turi būti pateikta informacija lankytojams apie asmens higienos
laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.).
3. Muziejus turi sudaryti galimybę tinkamai lankytojų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai: prie
įėjimo turi būti padėtas dezinfekcinis skystis.
4. Lankytojai eilėse prie bilietų kasos turi laikytis saugaus, ne mažesnio kaip 2 metrai atstumo
vienas nuo kito.
5. Į Muziejų neįleidžiami lankytojai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar
kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys,
čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas).
6. Atstumas tarp lankytojų ir (ar) lankytojų grupių turi būti ne mažesnis nei 2 m.
7. Lankomo objekto plotas turi būti ne mažesnis kaip 10 kv. m tenkantis vienam lankytojui.
8. Prie įėjimo į Muziejų turi būti pateikta informaciją, kad nerekomenduojama lankytis 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 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių
ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas,
sąrašo patvirtinimo“: žmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar
buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai); cukrinis diabetas; širdies ir
kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumu 2-4 laipsnio; lėtinės kvėpavimo organų ligos su
kvėpavimo nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; būklė po autologinės
kaulų čiulpų ir organų transplantacijos; ligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia
chemoterapijas ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai;
ligos, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną
ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai; įgimtas imunodeficitas; kitos
sunkios lėtinės ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas).

9. Muziejuje gali dirbti 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 jų sveikata turi būtų nuolat stebima.
10. Muziejaus darbuotojai, atvykę į darbą, privalo matuotis kūno temperatūrą ir, esant
karščiavimui (daugiau negu 37,3 °C), informuoti darbdavį.
11. Darbuotojai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), nedelsiant nušalinami
nuo darbo, jiems rekomenduojama konsultacija Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti
su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu. Jeigu Muziejaus administracija iš paties
darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai
turi informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos
(toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14
dienų izoliaciją.
12. Muziejaus darbuotojai, kurie turi 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 nevyksta.
13. Griežtai draudžiama Muziejaus patalpose dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija
izoliacijos laikotarpiu.
14. Rekomenduojama Muziejaus patalpose nedirbti darbuotojams, priklausantiems rizikos
grupei.
15. Darbo metu Muziejaus darbuotojai, kiek gali, turi vengti socialinio (tiesioginio) kontakto,
laikytis saugaus atstumo (ne mažiau kaip 2 metrai) ir griežtos rankų higienos (dažnai (ne rečiau kaip
kas 2 val.) plauti rankas skystu muilu ir šiltu tekančiu vandeniu arba dezinfekuoti jas specialiomis
rankų dezinfekcinėmis priemonėmis), vengti liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytis
kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo.
16. Pagal galimybes Muziejaus darbuotojai turi būti saugiame kontakte vienas nuo kito
(daugiau nei 2 metrų atstumu, trumpiau nei 15 min.) ar visai nekontaktuoti vienas su kitu.
17. Muziejaus darbuotojai privalo dėvėti apsaugos priemones (kaukes, skydelius ir pan.)
18. Dažnai liečiami įrenginiai/priemonės/paviršiai turi būti nuvalomi ir dezinfekuojami po
kiekvieno lankytojo panaudojimo. Jei įrenginių/priemonių neįmanoma valyti ir dezinfekuoti po
kiekvieno lankytojo panaudojimo, juos naudoti draudžiama.
19. Nenaudoti rūbinių ir (arba) kabyklų viršutiniams lankytojų drabužiams kabinti. Lankytojai
savo daiktus ir viršutinius rūbus turi nešiotis su savimi.
20. Muziejaus patalpos turi būti vėdinamos ne rečiau kaip 1 kartą per valandą plačiai atidarius
langus.
21. Durų rankenos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai, kėdžių atramos ir kiti dažnai liečiami
paviršiai valomi ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, vadovaujantis SAM rekomendacijomis.
22. Nustačius, kad įtariamas ar patvirtinus COVID-19 atvejis buvo tam tikroje Muziejaus
patalpoje, ji pirmiausia turi būti vėdinama mažiausiai 1 valandą, po to kruopščiai valoma neutraliu
valikliu. Po valymo neutraliu plovikliu paviršiai nukenksminami dezinfektantu, veikiančiu virusus.
Valantis asmuo turi mūvėti pirštines ir medicininę kaukę.
23. Rankų higiena atliekama kiekvieną kartą nusiėmus pirštines ar kaukę.
24. Valymo metu susidariusios atliekos turi būti dedamos į atskirą maišą ir išmetamos kaip
nerūšiuojamos atliekos.
25. Valymo reikmenys turi būti tinkamai valomi kiekvieno valymo pabaigoje.

