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PABRADĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ IR 

PASLAUGŲ GAVĖJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS  POLITIKA 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

        1. Pabradės socialinės globos namų (toliau – Globos namų) darbuotojų ir paslaugų gavėjų saugos 

ir sveikatos politika – tai vidinis Globos namų dokumentas, kurio tikslas – apibrėžti įstaigoje taikomas 

darbuotojų ir paslaugų gavėjų saugą ir sveikatą užtikrinančias priemones, vykdant sveikatos ir saugos 

užtikrinimą reglamentuojančius nacionalinius teisės aktus. 

         2. Globos namų darbuotojų ir paslaugų gavėjų saugos ir sveikatos politika yra neatsiejama 

Globos namų Kokybės politikos dalis. 

 

II. DARBUOTOJŲ IR PASLAUGŲ GAVĖJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKOS 

PRIEMONĖS 

 

          3. Darbuotojų saugos ir sveikatos politika įgyvendinama šiomis priemonėmis:  

                3.1. Reikalavimai darbo vietai, profesinės rizikos vertinimas; 

                3.2. Darbuotojų įvadiniai/periodiniai instruktavimai darbo vietoje; 

                3.3. Periodiniai teoriniai bei praktiniai mokymai, žinių patikrinimai (pirmosios pagalbos 

suteikimo mokymai, civilinės ir priešgaisrinės saugos mokymų bei pratybų organizavimas); 

                3.4. Darbuotojų kasmetiniai sveikatos tikrinimai; 

                3.5. Darbuotojų kasmetinės atostogos pagal iš anksto patvirtintą grafiką; 

                3.6. Darbuotojų darbas įstaigoje pagal iš anksto sudarytą ir vadovo patvirtintą grafiką; 

                3.7. Saugos ir sveikatos tarnybos veikla įstaigoje. 

           4. Paslaugų gavėjų sauga ir sveikata užtikrinama šiomis priemonėmis: 

                4.1. Popiečių pravedimas sveikos gyvensenos temomis; 

                4.2. Prevencinių susitikimų organizavimas su Visuomenės sveikatos biuro specialistais, 

bendruomenės policijos pareigūnais, priešgaisrinės tarnybos specialistais.  

                4.3. Periodinių susitikimų su administracija organizavimas saugos ir sveikatos stiprinimo 

temomis; 

                4.4. Paslaugų gavėjų apklausų organizavimas Saugumo tematika (Gyvenimo kokybės 

koncepcijos 1 priedas: Klausimynas paslaugų gavėjams). 

           5.  Darbuotojų ir paslaugų gavėjų saugai ir sveikatai užtikrinančios priemonės kasmet 

išdėstomos ,,Globos namų darbuotojų ir paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos užtikrinimo plane" (žr. 

1 priedą). 

 

 



III. ĮSTAIGOS ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

            6. Globos namų administracija įsipareigoja:  

                 6.1. Sudaryti sveiką ir saugią darbo aplinką įstaigos darbuotojams bei rūpintis paslaugų 

gavėjų sveikų ir saugių gyvenimo sąlygų sudarymu. 

                 6.2. Kasmet vykdyti darbuotojų ir paslaugų gavėjų saugos ir sveikatos politikos priemones, 

paskiriant jų įgyvendinimui atsakingus asmenis. 

                 6.3. Kasmet peržiūrėti darbuotojų ir paslaugų gavėjų saugos ir sveikatos politikos tikslus 

bei priemones, įsivertinant atitikimą teisės aktams bei taikomų priemonių poveikį darbuotojų ir 

paslaugų gavėjų saugai ir sveikatai. 

                  6.4. Vykdyti reikiamus pakeitimus, atsižvelgiant į teisės aktus, darbuotojų/paslaugų 

gavėjų poreikius/pasiūlymus bei kasmet atliekamus darbuotojų ir paslaugų gavėjų saugos ir sveikatos 

įgyvendintų priemonių vertinimus. 

                  6.5. Ekstremalių situacijų, pavojaus atvejais užtikrinti būtinus veiksmus apsaugoti globos 

namų darbuotojų ir paslaugų gavėjų sveikatą ir gyvybę. 

               

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

                7. Globos namų darbuotojų ir paslaugų gavėjų saugos ir sveikatos politika yra peržiūrima ir 

naujai tvirtinama atsižvelgiant į Globos namų veiklos pobūdį, pokyčius pertvarkos laikotarpiu bei 

pasikeitus LR įstatyminei bazei. 

             8. Globos namų darbuotojų ir paslaugų gavėjų saugos ir sveikatos politika skelbiama viešai 

Globos namų internetinėje svetainėje www.pabradesocgloba.lt 

 

 

 

 
 


