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Pakeičiu Kauno regioninio valstybės archyvo direktoriaus 2020 m. liepos 31 d. įsakymą
Nr. (1.2E) V-14 „Dėl Kauno regioninio valstybės archyvo darbo ir teikiamų paslaugų sąlygų“ ir
išdėstau jį taip:
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. V-1726
“Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos
valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir
savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų
sąlygų“ pakeitimo“:
1. N u s t a t a u, kad visi atvykstantys į Archyvą asmenys privalo:
1.1. būti sveiki, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų
ligų požymių (pvz., karščiavimas (37,30 ir daugiau), sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas,
vėmimas, viduriavimas ir pan.);
1.2. visą buvimo Archyvo patalpose laiką dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos
priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
1.3. turėti asmenines rašymo priemones;
1.4. dezinfekuoti rankas, laikytis higienos reikalavimų;
1.5. neįvykdę 1.1. – 1.4. punktuose išdėstytų reikalavimų asmenys į Archyvo patalpas
neįleidžiami ir paslaugos jiems nebus teikiamos.
2. N u s t a t a u, kad Archyvo darbuotojai:
2.1. gali dirbti tik jei yra sveiki, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų
užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas (37,30 ir daugiau), sloga, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas, vėmimas, viduriavimas ir pan.);
2.2. aptarnaudami lankytojus ir kontaktuodami su Archyvo svečiais turi laikytis saugaus
atstumo ir dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas
veido apsaugos priemones);
2.3. susirinkimuose, pasitarimuose vykstančiuose Archyvo vidaus patalpose turi dėvėti nosį
ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas veido apsaugos
priemones).
3. Į p a r e i g o j u KRVA Alytaus filialo, KRVA Marijampolės filialo ir Ūkio skyriaus
vedėjus užtikrinti, kad:
3.1. Archyvo darbo patalpos būtų reguliariai vėdinamos;
3.2. dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, elektros jungikliai, kėdžių atramos ir kt.) būtų
valomi paviršiams valyti skirtu valikliu kaip galima dažniau, bet ne rečiau kaip 2 kartus per dieną;
3.3. kitas aplinkos valymas ir dezinfekcija būtų atliekama vadovaujantis Rekomendacijomis
dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (ne sveikatos

2
priežiūros
sektorius,
įtarus
ar
patvirtinus
COVID-19
atvejį)
(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%20202003
27%20(1).pdf).
4. Į p a r e i g o j u darbuotojus sužinojus apie jiems nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso
infekciją) apie tai informuoti įstaigos vadovą.
5. R e k o m e n d u o j u darbuotojams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų
infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas, vėmimas, viduriavimas ir pan.), konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808
arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai.
6. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2020 m. rugpjūčio 13 d.

Direktorius

Gintaras Dručkus
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