
 

 

SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
2020-05-21     Nr. SV2-3 

 Klaipėda 

 

Posėdis įvyko 2020-05-20 (nuotoliniu būdu), prasidėjo 15.00 val.  

Sekretorė Rožė Perminienė 

Dalyvauja Bendruomenės sveikatos tarybos (BST) nariai: E. Kučinskienė, R. Perminienė, L. 

Girskienė, A. Razbadauskas, L. Venckienė, I. Kurlavičienė, G. Čepas, A. Slatvickis, J. Grubliauskienė, D. 

Petrolevičius, D. Palubinskaitė, J. Altuchovas, S. Puotkalis. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veikla karantino metu. J. Grubliauskienė 

2. Klaipėdos miesto savivaldybės VSRSP 2020 m. priemonių vykdymas. R. Perminienė 

3. Informacija iš Nacionalinės sveikatos tarybos perspektyvų COVID-19 pandemijos 

padariniams lengvinti. A. Razbadauskas 

4. Einamieji klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veikla karantino metu. 

J. Grubliauskienė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro direktorė, pristatė Biuro veiklas, 

vykdytas karantino metu bei tolimesnių darbų organizavimo ypatumus (pranešimas pridedamas). 

NUTARTA: Informacija išklausyta. 

 

2. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės VSRSP 2020 m. priemonių vykdymas. 

R. Perminienė pristatė Klaipėdos miesto savivaldybės VSRSP 2020 m. priemonių vykdymą: 

karantino metu 2 priemonės „žemo slenksčio paslaugų teikimas stacionariame ir mobiliame kabinete“ 

nebuvo vykdomos (darbuotojai buvo prastovose), kai kurių priemonių vykdymas persikėlė į virtualią 

erdvę, kitų priemonių įgyvendinimui karantino metu vyko paruošiamieji darbai, pvz., viešieji pirkimai, 

spaudinių leidyba ir pan. Šiuo metu iš programos sutaupyti 2054,63 Eur. Kadangi priemonės neribotos 

laike (nebūtina įvykdyti atitinkamą mėnesį), tikimąsi, kad jos bus įgyvendintos sušvelnėjus karantinui iki 

metų pabaigos. 

NUTARTA: Informacija išklausyta. 

 

3. SVARSTYTA. Informacija iš Nacionalinės sveikatos tarybos perspektyvų COVID-19 

pandemijos padariniams lengvinti.  

A. Razbadauskas pristatė informaciją apie Seimo Sveikos gyvensenos komisijos pirmininko D. 

Kepenio pateiktą rezoliuciją dėl „Dėl gyventojų imuniteto stiprinimo“, kurioje raginama daugiau dėmesio 

skirti imuniteto stiprinimui, visuomenės švietimui. Pandemijos metu daug žmonių buvo užsidarę 

namuose, vaikai mokėsi nuotoliniu būdu ir nuolat sėdėjo prie kompiuterių, nevyko jokios sveikatinimo 

veiklos, todėl poveikis žmonių sveikatai gali būti neigiamas. Diskutuota, kad galbūt reikia Klaipėdos 

mieste stiprinti fizinio aktyvumo veiklas, vykdyti emocinio klimato gerinimo, psichologinio stabilumo 

užtikrinimo veiklas, gerinti miesto fizinę aplinką, sudarančią sąlygas žmonėms sveikiau gyventi, skatinti 

naujų sveikatinimo idėjų vystymą. Siūloma kreiptis į Savivaldybės tarybą parengiant deklaraciją dėl 

susidariusios situacijos ir prašant daugiau skirti lėšų sveikatos programai, kad būtų galimybė plačiau 

vykdyti įvairių sveikatinimo veiklų. 

NUTARTA: BST nariai atsiunčia savo siūlymus Deklaracijai parengti el. paštu Rožei Perminienei 

iki 2020-05-27. 
 

Posėdis baigtas 16.30 val. 
 

Pirmininkas                                                                                                 A. Razbadauskas 
 

Sekretorė                                                                             R. Perminienė   



V E I K L A  
K A R A N T I N O  
L A I K O T A R P I U

B e n d r u o m e n ė s  s v e i k a t o s  t a r y b o s  p o s ė d i s  

2 0 2 0 - 0 5 - 2 0



Darbo organizavimo etapai

I I  e t a p a s
Naujų funkcijų atsiradimas (mobilūs punktai, konsultacijų 
linija, mobilios brigados, anketų ir keleivių kortelių 
surinkimas ir suvedimas, karščiavimo klinika).

I  e t a p a s
Pasiruošimas nuotoliniam darbui.

I I I  e t a p a s
Darbuotojų paskirstymas ir efektyvaus darbo 
užtikrinimas.
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I V  e t a p a s
Darbuotojų paskirstymas ir efektyvaus darbo užtikrinimas 
tęsiant naujas funkcijas ir vykdant numatytas.

Šiuo metu 
vykstantis

Kovo 13-16 d.

Nuo kovo 17 d.

Nuo kovo 17 d. iki 
dabar



I I - I I I  e t a p a s .  Naujos funkcijos (1)

Mobilūs punktai

Nuo kovo 20 d.

Funkcija: atlieka mobilaus punkto 
komandos koordinatoriaus ir komandos 
padėjėjo pareigas. 

Per dieną numatytos 3 pamainos po 4 
val. (pamainoje 2 Biuro specialistai), 
punktas veikia nuo 8 iki 20 val. 7 d. per 
sav.

Mobilios brigados

Nuo kovo 26 d.

Funkcija: atlieka mobilios komandos 
koordinatoriaus ir komandos padėjėjo 
pareigas. 

Tikrina: Keltus, viešbučiuose izoliuotus 
asmenis, slaugos namus ir kt. įstaigas pagal 
poreikį.

Vienoje brigadoje dirba nuo 2 iki 6 Biuro 
specialistų
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I I - I I I  e t a p a s .  Naujos funkcijos (2)

Karščiavimo klinika

Nuo balandžio 25 d.

Funkcija: specialistas atlieka punkto 
koordinatorius darbą. Pasitinka asmenis, 
sutikrina jų duomenis, identifikuoja ar 
pacientas yra teisingai nukreiptas, o tada 
nukreipia tolimesnei medikų apžiūrai.
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Konsultacijų linija

Nuo kovo 17 d., visą parą.

Tel. nr. 8 640 933 42

Funkcija: asmenų konsultavimas dėl 
saviizoliacijos, asmenų grįžusių iš užsienio 
saviizoliacijai skirtų patalpų poreikio 
perdavimas savivaldybei. Informavimas apie 
mobiliųjų punktų darbą ir konsultavimas kitais 
rūpimais klausimais. 



I I - I I I  e t a p a s .  Naujos funkcijos (3)

NVSC anketos ir keleivių kortelės

Nuo kovo 18 d. 

Bendradarbiaujama su NVSC, 
surenkamos ir vedamos grįžusių iš 
užsienio asmenų anketos.

Nuo kovo 26 d. 

Surenkamos ir vedamos į sistemą  
saviizoliacijoje esančių asmenų 
kortelės.

Informavimas dėl COVID-19 laboratorinių 
tyrimų

Parengti  ir gegužės 1 d. išdalinti kvietimai PC 
AKROPOLIS lankytojams ir darbuotojams.

Parengta ir paviešinta informacija apie prekybos 
vietų, vaistinių, darželių darbuotojų 
laboratorinius tyrimus dėl COVID-19 .
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I I I  e t a p a s .  
Budėjimų/pamainų suvestinė
05-19 duomenimis

Dirbančių
specialistų sk. Budėjimų sk. Suteiktų

konsultacijų sk.

Mobilūs punktai

41

152 -

Mobilios brigados 153 -

Karščiavimo 
klinika 4 23 -

Konsultacijų linija 22 126 2285
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Vidutiniškai per parą 

skambinančių asmenų sk. - 36

Kiekvieną dieną 

mobiliuose punktuose, 

brigadose dirba:

• nuo 3 iki 9 komandų;

• nuo 6 iki 18 specialistų, 

kurių tiesiogines 

funkcijas ir darbus 

turime suderinti su 

budėjimais.



12590
Suvestų NVSC anketų sk.

256
Suvestų saviizoliacijoje
esančių asmenų kortelių sk.
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III etapas. Duomenų 
apdorojimas 05-19 duomenimis



I I I  e t a p a s .  Darbų organizavimas         
ir vykdymas (1)

Užtikrinti naujų 
funkcijų įgyvendinimą

o Specialistai suskirstomi 
į grupes (pagal rizikos 
faktorius ir kt.). 

o Supažindinami ir 
instruktuojami 
darbuotojai su naujomis 
veiklomis. 

o Skirstomi budėjimai į 
pamainas.

o Veiklos koordinuojamos 
- 24/7.

Užtikrinti metinio 
veiklos plano 
įgyvendinimą

o Numatytų veiklų 
perkėlimas, o galimų 
nuotoliniu būdu 
įgyvendinti veiklų  
tęstinumo užtikrinimas. 

o Dalinamasi svarbia 
informacija ne tik apie 
užkrečiamųjų ligų 
plitimą ir kontrolę, bet ir 
kitais sveikatos 
išsaugojimo ir ligų 
prevencijos klausimais. 

Projektinių veiklų tęstinumas, įsipareigojimų vykdymas

o Pagal planą atliekami viešieji pirkimai iš projekto „Klaipėdos 
miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos 
skatinimas“ (finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų). Esame 
įsipareigoję iki 2022-12-25 įgyvendinti numatytas veiklas ir 
pasiekti 4265 unikalius dalyvius. 

o Šiuo metu su konkursus laimėjusiais tiekėjais vyksta 
komunikavimas dėl ateityje numatomų darbų, terminų ir kitų 
svarbių klausimų. Siekiama, kad pasibaigus karantinui ir /ar 
gavus leidimą vykdyti veiklas būtų pradedami įgyvendinti 
darbai. Pirkimų dokumentus prižiūri ir tikrina Europos socialinio fondo agentūra. 

o Rengiamos naujos paraiškos dalyvauti projektuose, 
konkursuose, nuolatinis komunikavimas su užsienio partneriais 
dėl jau vykdomų projektų (pvz. EDDIS lytiškumo platformos 
kūrimo darbai, Projekto „Sveikatos plėtra“ („Healthy Boost“) 
bandomojo modelio kūrimas ir kt.).
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I V  e t a p a s .  Darbų organizavimas ir 
vykdymas (2)
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GEGUŽĖS MĖN. 

ORGANIZUOJAMŲ 

VEIKLŲ 

BENDRUOMENEI 

PLANAS

05 MĖN. VEIKLOS PLANAS.pdf
05 MĖN. VEIKLOS PLANAS.pdf
05 MĖN. VEIKLOS PLANAS.pdf
05 MĖN. VEIKLOS PLANAS.pdf
05 MĖN. VEIKLOS PLANAS.pdf
05 MĖN. VEIKLOS PLANAS.pdf
05 MĖN. VEIKLOS PLANAS.pdf


I V  e t a p a s .  Darbų organizavimas 
tęsiant naujas ir vykdant numatytas 
funkcijas
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Numatytos funkcijos

Nuo gegužės 18 d., 
tęsiama ir organizuojama 
visuomenės sveikatos 
stiprinimo veikla pagal 
galiojančias 
rekomendacijas 

Naujos funkcijos

Mobilūs  punktai, brigada, 
karščiavimo klinika, 
konsultacijų linija, anketos, 
kortelės. 

GALIMI IŠŠŪKIAI

ŽMOGIŠKŲJŲ 
RESURSŲ 
STOKA
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„Koks gražus būna 
gyvenimas, jei padarai ką 

nors gero ir teisingo.“
Fiodoras Dostojevskis


