
AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI 

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO 2020 M. BALANDŽIO 10 D. POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

2020 m. balandžio 10 d. Nr.  

Vilnius 

 

Posėdis įvyko (nuotoliniu būdu): 2020-04-10 (08:00 – 09:00 val.). 

 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Prevencijos priemonių plano vykdymo aptarimas ir rangovų kontrolės griežtinimas;  

 

SVARSTYTA: 

 

Kokių papildomų prevencinių priemonių imtis Bendrovėje, COVID-19 ir kitų pandemijų bei epidemijų 

metu. 

 

NUTARTA: 

Eil. 
Nr. 

Svarstyta Nutarta Atsakingi 

1. 

Rangovinių 
organizacijų 
sugriežtintas 
patekimas į 
Bendrovės 
objektus 

COVID-19 ir kitų pandemijų metu, kurių 
nevykdant, rangovinių organizacijų darbuotojai 
nebus įleidžiami į Bendrovės objektus: 
 

1. Visiems rangovams matuojama kūno 
temperatūra, prieš įeinant / įvažiuojant į 
bendrovės objektus. Esant padidėjusiai 
temperatūrai, rangovai neįleidžiami į 
Bendrovės teritoriją. 
 
2. Kilus įtarimų, Bendrovės teritorijoje, bet 
kuriuo metu gali būti pamatuotuota rangovo 
temperatūra. Nustačius padidėjusią 
temperatūrą, rangovai nedelsiant privalo 
pasišalinti iš bendrovės teritorijos 
 
3. Rangovai Bendrovės teritorijoje visa 
darbo laiką privalo dėvėti kvėpavimo 
apsaugos priemones (med. kaukes, 
respiratorius, apsauginius skydelius ir kt.), 
kurias privalo išduoti rangovo darbdavys. Be 
kvėpavimo apsaugos priemonių – rangovas 
nebus įleidžiamas į bendrovės teritoriją. 
 
 
 
4. Rangovas privalo pasirūpinti savo 
darbuotojų sustiprinta higiena, išduoti jiems 
rankų dezinfekavimo priemones, vnk. 
pirštines bei kitas higienos bei dezinfekcijos 
priemones, rekomenduojamas pandemijos 
ar epidemijos metu. 
 

Už prevencinių 
priemonių vykdymą – 
Rangovai. 
 
Už temperatūros 
matavimus ir kitų 
prevencinių priemonių 
vykdymo kontrolę – 
Apsaugos tarnyba ir 
kiti Bendrovės 
atsakingi darbuotojai 
 
 



5. Rangovas privalo instruktuoti ir išmokyti 
savo darbuotojus tinkamai naudoti 
asmenines apsaugos priemones ir 
informuoti juos  apie COVID-19 ar kitų 
užkrečiamų ligų simptomus, galimas 
užsikrėtimo rizikas, jų valdymo būdus, 
taikytinas priemones. 
 
6. Rangovo darbuotojams draudžiama eiti į 
uždaras Bendrovės darbuotojų patalpas 
(valdymo pultus, kabinetus). Visus 
klausimus derinti telefonu. Esant „gyvo“ 
bendravimo būtinumui (instruktažas 
prileidžiant prie darbų, darbų pridavimas ir 
pan.), rangovai privalo laikytis 2 m. atstumo 
nuo Bendrovės darbuotojų. Esant galimybei  
kontaktinį bendravimą su Bendrovės 
atstovais daryti lauke, o jo laiką  sutrumpinti 
iki minimumo (saugiausias laikas iki 15 
min.).  
 
7. Rangovas nedelsiant privalo informuoti 
Bendrovę ar jos atstovą, jei jos teritorijoje 
dirbusiam rangovo darbuotojui buvo 
nustatyta pavojinga užkrečiama liga ar ypač 
pavojinga užkrečiama liga, kaip jos yra 
apibrėžtos   LR teisės aktuose.  
 

Sezoninių gripo ir kitų epidemijų metu, 
rangovo darbuotojams galioja aukščiau 
išvardintų prevencinių priemonių punktai Nr. 
1, 2, 4, 5, 6, 7. Jų nesilaikant rangovai bus 
neįleidžiamį į Bendrovės teritoriją, arba privalės 
skubiai pasišalinti iš Bendrovės teritorijos. 
 

2. 
Informacijos 
viešinimas 

1. Įtraukti šį protokolą prie lokalinių dokumentų 
sąrašo, su kuriais privalo susipažinti rangovai, 
prieš pasirašydami rangos, paslaugų, prekių ir 
kitas sutartis su Bendrove. 
 
2. Sukurti informacinį plakatą rangovams ir 
išklijuoti prie įėjimų į bendrovės objektus ir 
teritoriją. 
 
3. Paskelbti ESOC nutarimus Bendrovės 
intranete. 

1. DSAS 
 
 
 
 
2. KV ir RVS 
 
 
 
3. KV 

 

 


