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Informacija bausmių vykdymo sistemos darbuotojams
Dalies darbuotojų, kurie nevykdo tiesioginio darbo su nuteistaisiais, darbas organizuojamas
nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje, kad
būtų užtikrintas nepertraukiamas įstaigos uždavinių ir funkcijų vykdymas.
Privaloma užtikrinti galimybę dirbti nuotoliniu būdu lėtinių ligų turintiems darbuotojams,
besilaukiančioms darbuotojoms. Jei dėl atliekamų funkcijų besilaukiančioms darbuotojoms
nėragalimybių užtikrinti darbo nuotoliniu būdu, jų darbas turi būti organizuojamas taip, kad
būtų maksimaliai išvengta kontakto su kitais asmenimis.
Darbuotojams, pastarosiomis dienomis grįžusiems iš užsienių šalių, privaloma saviizoliuotis
(nedarbingumo pažymėjimas, apmokamos ir neapmokamos atostogos, esant būtinybei ir
galimybei dirbti nuotoliniu būdu). Sprendimą dėl darbuotojo nebuvimo darbe formos priima jo
tiesioginis vadovas.
Pagal galimybes išlaikyti saugų socialinį atstumą (laikytis didesnio nei 1 metras atstumo)
bendraujant su kolegomis, interesantais ir įstaigose laikomis asmenimis.
Bausmių vykdymo sistemos darbuotojams turi būti nenutrūkstamai prieinamos dezinfekavimo
priemonės, muilas, vanduo, užtikrinamas dažnas patalpų vėdinimas.
Bausmių vykdymo sistemos darbuotojų naudojamos bendro naudojimosi patalpos (virtuvės,
tualetai, dušai, laisvalaikio kambariai, durų rankenos, palangės ir t.t.) ir dažniausiai liečiami
paviršiai turi būti reguliariai valomi ne tik drėgnu būdu, bet ir naudojant specialias
dezinfekcines medžiagas.
Bausmių vykdymo sistemos darbuotojai turi būti nuolat instruktuojami kaip saugotis nuo
koronaviruso ir kaip elgtis gavus įstaigoje laikomo asmens ar bendradarbio nusiskundimus dėl
sveikatos būklės.
Nepradėti/stabdyti darbuotojų priėmimų, atrankų, konkursų į laisvas pareigybes paskelbimo
procedūras, jeigu tam nėra neatidėliotino būtinumo. Perkelti pareigūnus į kitas pareigas
tarnybinio kaitumo ar tarnybinio būtinumo atvejais tik esant svarbioms aplinkybėms.

Atšaukiami visi kvalifikacijos tobulinimo, sporto, kultūriniai renginiai, susitikimai, pasitarimai
ar kitokie susibūrimai įstaigų viduje, darbuotojų dalyvavimas kitų institucijų organizuojamuose
renginiuose, pasitarimuose, jei tai nesusiję su neatidėliotinu įstaigos uždavinių atlikimu ar nėra
skirti koronaviruso rizikai ir pasekmėms suvaldyti. Esant būtinybei, komunikuojama
nuotoliniu būdu, kitomis ryšio priemonėmis.
Atšaukiamos visas komandiruotes tiek šalies viduje, tiek į užsienį.
Atidedami darbuotojų profilaktiniai medicinos patikrinimai.
Esant būtinybei ir pritrūkus darbuotojų vienoms funkcijoms vykdyti, pasitelkiami
darbuotojai iš kitų įstaigos struktūrinių padalinių.
Sudaromos sąlygos prašymus, skundus, pareiškimus pateikti kiek įmanoma labiau išvengiant
kontakto su bausmių vykdymo sistemos darbuotojais: pagal galimybes įrengti specialią vietą,
kur asmuo galėtų palikti dokumentą, matomoje vietoje skelbti informaciją apie galimybę
kreiptis elektroninio ryšio priemonėmis.
Įstaigose paskiriami kontaktiniai asmenys, atsakingi už informacijos apie vykdomas priemones
ir esamą situaciją, susijusią su koronaviruso prevenciją ar sklaida, teikimą Kalėjimų
departamentui kiekvieną darbo dieną, kartu su paros įvykių suvestinėmis.

