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Naujas įstatymas įpareigoja darbdavius, kurie suteikia būstą darbuotojams, 
parengti gyventojų 19 infekcijų prevencijos planą. Danijos darbo aplinkos 
tarnybos pasiūlymą, kaip planas gali atrodyti, rasite ČIA. Naujas įstatymas 
galioja, kai 2 ar daugiau darbuotojų apgyvendinami tuose pačiuose namuose. 
Danijos darbo aplinkos tarnyba prižiūri, ar darbdavys parengė apgyvendinimo 
sąlygų planą apgyvendindamas darbuotojus ir ar darbuotojai buvo informuoti 
apie plano turinį.

ŠEŠI BENDRIIEJI PATARIMAI 
1. Izoliuokitės, jei turite COVID-19 simptomų, jei

jūsų testas teigiamas ar artimai bendravote su
užsikrėtusiu asmeniu

2. Dažnai  plaukite ranka arba naudokite
dezinfekcinj skystj

3. Kosėkite ar čiaudėkite į alkūnės linkį

4. Venkite rankos paspaudimų, bučinių į skruostus
ir apkabinimų 

5. Atkreipkite dėmesį į tvarką – ir namuose, ir darbe

6. Laikykitės atstumo ir paprašykite kitų būti atsargiais.

NAMŲ ŠVARA

Dažnas įprastų liečiamų taškų 
valymas, pvz.: rankenų, jungiklių, 
vandens čiaupų ir stalviršių, yra ypač 
svarbus. Dažnai pakanka reguliariai 
valyti muilu ir vandeniu, tačiau jį 
galima papildyti vėlesne 
dezinfekcija, remiantis atsargumo 
principu.
Grindų danga turi būti tinkama plauti. 
Baldai ir čiužiniai turėtų būti su plau-
namais užvalkalais. Pagalvės, antklo-
dės, pledai turėtų būti tinkami skalbti 
– geriausia su tekstilės užvalkalais,
tinkamais skalbti skalbimo mašinoje. 
Baldai taip pat turėtų būti tinkami 
valyti dezinfekavimo priemonėmis.

Būsto valymo kriterijai

 Nustatykite ir pažymėkite 
 įprastus sąlyčio taškus, pvz., durų 
rankenas ir mygtukus. Pavyzdžiui, ant 
durų ir šviesos jungiklių pritvirtinkite 
ženkliukus, kurie gyventojams primin-
tų naudotis alkūnėmis, o ne pirštais. 

 Dažnai ir kruopščiai valykite 
sąlyčio taškus. 

 Užtikrinkite lengvą prieigą 
prie kriauklių, rankų dezinfekavimo 
priemonių ir skysto muilo. 

 Rankų dezinfekavimo priemones padėkite  
tose vietose, kuriose gyven-tojai būriu-
ojasi ir prie dažniausiai liečiamų daiktų. 

 Nuolat papildykite rankų dezinfekavimo 
priemonių ir muilo. 

 Pašalinkite bendrai naudojamus 
rankšluosčius, pašluostes ir šluostes, o 
vietoj jų naudokite vienkartinius 
rankšluosčius ir pan. 

 Kruopščiai išvalykite kambarį, išsikėlus 
gyventojui. Čiužiniai turi būti išvalomi ir 
dezinfekuojami prieš naują naudojimą. 

 Rankšluosčiai ir patalynė skalbiami 
pagal poreikį, ne žemesnėje kaip 60 °
C temperatūroje. Jei patalynę ketina 
naudoti naujas gyventojas, ją prieš 
tai reikia išskalbti mažiausiai 60 °C 
temperatūroje.

Ženklai, instrukcijos ir rankų higiena

Visuose kambariuose turi būti matomi 
ženklai, kurių maks. žmonių skaičius vienam 
asmeniui patalpa, taip pat ženklai su valymo 
ir higienos taisyklių instrukcijomis.

Peržiūrėkite ir atsisiųskite daugiau apie 
bendruosius patarimus www.sst.dk.

Darbdavys privalo užtikrinti, kad darbuotojas 
ar jo atstovas būtų informuotas apie atstumo 
ir valymo reikalavimus ir juos suprastų. Tai 
galima padaryti peržiūrėjus šią brošiūrą ir 
vėliau atkreipiant dėmesį į tai, kad brošiūrą 
galima rasti kitomis kalbomis 
www.baujordtilbord.dk svetainėje meniu 
„Choose language“. 

Gera rankų higiena turi būti palaikoma kaip 
veiksmingas būdas užkirsti kelią infekcijai per 
daiktus, rankas ir veidą.

Nurodydami valymo ir higienos taisykles, 
naudokite kontrolinius taškus.

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte
http://baujordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/Nyheder%20-%20billeder/plan-for-forebyggelse-af-smitte-i-bolig.xlsx
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Miegamųjų / svetainių 
kriterijai

 Viena lova vienam gyventojui, 
nesidalijant miegamąja vieta ir 
patalyne be kruopštaus sutvarkymo 
ir išskalbimo. 

 Individuali spintelė, komoda ar pan. 
laikyti asmeniniaims daiktams. 
Privalumas, jei rakinama.

Virtuvių kriterijai 

 Įrengiamas pakankamas darbo 
vietų skaičius pagal atitinkamą 
gyventojų skaičių. Gali būti 
nurodytas maksimalus žmonių 
skaičius virtuvėje vienu metu.

 Maisto gaminimas turėtų 
vykti tik virtuvėje. 

 Gyventojų skaičiui turi 
būti pakankamas stalo įrankių, 
stiklinių ir kitų indų kiekis.

 Kiekvienas gyventojas turėtų turėti 
prieigą prie spintelės bei šaldytuvo/
šaldiklio savo maistui laikyti.

 Valgant kartu, maistas turi būti 
patiekiamas porcijomis. Po valgio 
gyventojai turi susitvarkyti patys. 
Rankos valomos prieš valgį ir po jo, 
taip pat bendrai pavalgius, paviršiai 
nuvalomi dezinfinkavimo skysčiu. 

 Virtuvės valomos dažnai, turi būti 
prieinamos valymo priemonės. 
Baigę gaminti, gyventojai turėtų 
išvalyti savo darbo vietą (nuvalyti 
virtuvinį stalą, išplauti virtuvinius 
įrankius ir kt.). 

 Rankų dezinfekcinis skystis turi būti 
prieinamas visiems virtuvėje

Bendra informacija apie atstumo reikalavimus, 
žymėjimą ir patalpų klimatą bendruose namuose: 

Turi būti įmanoma išlaikyti fizinį atstumą tarp gyventojų, t.y. visi 
turi sugebėti išlaikyti 1 metro atstumą vienas nuo kito. 
Atstumas matuojamas „nuo nosies galiuko iki nosies galiuko“.

Mažesniuose kambariuose neturėtų būti per daug gyventojų. Namas 
turi būti įrengtas taip, kad kiekvienam asmeniui bendrame 
kambaryje būtų mažiausiai 4 kvadratiniai metrai (4 m2) ir kt.

Gyventojams turi būti lengva išlaikyti 1 metro atstumą: pvz.: linijomis 
sužymint grindis ar pan. Tai ypač aktualu ten, kur lengvai gali 
susidaryti eilės, pvz.: prie bendro maitinimo vietos ar priešais tualetus.

Gyvenamąjį būstą turi būti įmanoma 
vėdinti, kad būtų užtikrinta patenkinama 
oro kokybė ir drėgmės sąlygos. Pavyzdžiui 
atidarius langus ar duris arba per 
mechaninę vėdinimo sistemą.

Bendrųjų patalpų kriterijai 

 Įrengiama 4 m2 grindų ploto Rvienam 
gyventojui. Gali būti nurodytas maksi-
malus įmanomas žmonių skaičius 
patalpoje vienu metu.  

 Rankų dezinfekcinis skystis turi 
būti prieinamas bendrose patalpose. 

Tualeto ir vonios patalpų 
kriterijai

 Tualeto ir vonios patalpų, atsižvelgiant 
į gyventojų skaičių, turi būti 
pakankamai. Visose tualeto 
patalpose turi būti kriauklė arba 
pačiame tualeto kambaryje, arba 
koridoriuje. 

 Prie kriauklės turi būti 
vienkartinių popierinių 
rankšluosčių ir skysto muilo.

 Turėtų būti iškabinti tinkamo rankų
plovimo instrukcijos, išverstos į 
atitinkamą kalbą ir iliustruotos 
paveikslėliais. Rankų dezinfekavimo 
priemonė taip pat turi būti prie 
kriauklių/ vonios kambariuose. Žr. 
rankų plovimo instrukciją čia 
 www.baujordtilbord.dk

 Gyventojai informuojami nesinaudoti 
bendrais rankšluosčiais, nei prie 
kriauklės, nei vonioje.

 Gyventojai informuojami laikyti savo 
asmeninės higienos daiktus 
(dantų šepetėlių, skustuvų ir kt.) 
bendruose tualetuose ir vonios 
kambariuose. 

 Bendri tualetai turi būti valomi 
kasdien bei pagal poreikį. Vonios 
patalpos taip pat turėtų būti dažnai 
valomos ir vėdinamos, jei įmanoma. 
Darbdavys privalo aprūpinti visomis 
valymo priemonėmis.

http://www.baujordtilbord.dk
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Užkrėstų darbuotojų izoliacija 
arba įtarimas dėl užsikrėtimo 
COVID-19

Veiksminga užkrėstų asmenų, gyve-
nančių tame pačiame būste, izoliacija 
yra kertinė priemonė apsaugoti 
žmones nuo užsikrėtimo naujuoju 
koronavirusu.

Asmenys, užsikrėtę arba turintys 
COVID-19 simptomus, arba artimai 
bendravę su užsikrėtusiu asmeniu, 
privalo izoliuotis. 

Darbdavys privalo užtikrinti sąlygas 
saviizoliuotis paskiriems 
darbuotojams, jei gyvenamasis 
būstas yra parūpintas darbdavio.  

Ieškant, kur darbuotojas turėtų būti 
izoliuotas, galima susisiekti su 
savivaldybe, kuri gali nukreipti 
žmones į vietines izoliacijai skirtas 
vietas.

Izoliacijos atveju labai svarbu 
užtikrinti:

 turintis simptomų, yra izoliuotas nuo 
kitų namo gyventojų, net jei jis 
nesijaučia sergąs 

 kad izoliuoti darbuotojai, 
norintis išeiti iš namų, pvz., 
testuotis, dėvi kaukes  

 kad kiti gyventojai per ateinančias 
14 dienų atkreiptų ypatingą 
dėmesį į COVID-19 simptomus ir, 
jei reikia, patys izoliuotųsi. 

 kad gyvenamos patalpos būtų 
valomos dažnai ir kruopščiai bei 
kad toliau būtų laikomasi 
bendrųjų užkrato plitimo 
prevencijos rekomendacijų.

Daugiau informacijos apie koronaviruso infekcijos 
prevenciją rasite čia

 www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyggelse-af-smit-
tespredning-med-ny-coronavirus-i-boliger-for-tilrejsen-
de-arbejdstagere

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyggelse-af-smittespredning-med-ny-coronavirus-i-boliger-for-tilrejsende-arbejdstagere
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyggelse-af-smittespredning-med-ny-coronavirus-i-boliger-for-tilrejsende-arbejdstagere
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyggelse-af-smittespredning-med-ny-coronavirus-i-boliger-for-tilrejsende-arbejdstagere


www.baujordtilbord.dk

„Folketinget“ dauguma priėmė įstatymą dėl infekcijos plitimo darbuotojų 
namuose.

Įstatymai turi užkirsti kelią covid-19 infekcijai, kai darbdaviai suteikia 
būstą darbuotojams.

Įstatymo pagrindas yra nerimą keliantis spaudimas dėl infekcijos, dėl 
kurio būtina imtis daugybės papildomų priemonių, siekiant suvaldyti 
rimtas covid-19 paplitimo Danijos visuomenėje pasekmes. 
Įstatymas galios iki 2021 m. Birželio 30 d.

Brošiūrą parengė BAU Jord til Bord, bendradarbiaudama su 3F, 
Landbrug og Fødevarer ir GLS-A.

http://www.baujordtilbord.dk



