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LINKUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ LANKYMO TVARKA  

I. Bendrosios nuostatos. 

1. Siekiant užtikrinti globos namų gyventojų privatumą ir saugumą, Linkuvos socialinės globos 

namų gyventojų lankytojai privalo laikytis „Linkuvos socialinės globos namų gyventojų lankymo 

tvarkos“ nuostatų. 

2. Pašaliniams asmenims kitais tikslais  globos namuose lankytis draudžiama, jeigu apie tai nėra 

suderinta su įstaigos vadovu. 

3. Ši tvarka reglamentuoja Linkuvos socialinės globos namų gyventojų lankymo tvarką. 

II. Gyventojų lankymo tvarka.  

4. Atvykę į globos namus aplankyti artimojo, lankytojai privalo kreiptis į budintį darbuotoją ir 

painformuoti pas kurį asmenį jis atvyko.  

5. Kol budintis darbuotojas praneša atitinkamam personalui apie lankytojų atvykimą, lankytojai 

laukia gyventojo lankytojų kambaryje.  

6. Bendrauja su artimuoju lankytojai lankytojų kambaryje, jeigu nėra sutarta kitaip. 

7. Jeigu lankomas asmuo nepajėgus ateiti į lankytojų kambarį, į skyrių lankytojus palydi socialinis 

darbuotojas arba socialinio darbuotojo padėjėjas. 

8. Apie savo išvykimą, pasibaigus pasimatymui, lankytojai privalo pranešti socialiniam darbuotojui, 

socialinio darbuotojo padėjėjui ar slaugytojui.  

9. Globos namuose nėra teikiama lankytojų nakvynės paslauga. 

10. Lankytojams draudžiama: 

10. 1. Be globos namų darbuotojų žinios vaikščioti po globos namų gyvenamąsias 

patalpas ir teritoriją.  

10. 2. Be globos namų darbuotojų leidimo išsivežti gyventoją už globos namų 

teritorijos. 

10. 3. Lankomajam atvežti medikamentų, narkotikų, stipriųjų alkoholinių gėrimų, 

aštrių daiktų.  

11. Lankytojai turi teisę: 

                          11. 1. Nedideliais  kiekiais atvežti greitai gendančių maisto produktų politileno  

                           maišeliuose ar vienkartiniuose induose. 

                          11. 2. Informavus personalą, ir užpildžius atitinkamus dokumentus, išsivežti 

                           gyventoją atostogų, 

                          11. 3. Informavus personalą, viešnagės metu išsivežti gyventoją už globos namų 

                           ribų. 

                          11. 4. Savo kontaktinius duomenis, pastebėjimus apie teikiamas paslaugas  

                          globos  namuose užrašyti lankytojų registracijos žurnale, kuris yra lankytojų 

                          kambaryje. 

12. Lankytojai gyvenamosiose patalpose gali būti vasaros metu nuo 8 val. iki 22 val. ir nuo 8 val. iki 

21 val. žiemos metu, jeigu nėra sutarta kitaip.  

13. Lankytojams gali būti neleista lankyti asmens, jeigu lankomasis atsisako su lankytoju bendrauti, 

lankytojas akivaizdžiai neblaivus arba apsvaigęs nuo psichotropinių preparatų ar narkotikų, 

lankytojas agresyvus ir elgiasi nepagarbiai su personalu, gyventojais, lankomu asmeniu, yra pagrįstų 

įtarimų, kad lankytojas daro blogą įtaką lankomajam.   

 

 



Atmintinė lankytojams  

 

Norėdami susitikti su artimaisiais, prašome kreiptis į budintį, 

kuris apie Jūsų atvykimą praneš socialiniam darbuotojui ar 

slaugytojui ir pakvies gyventoją į lankytojų kambarį, kur galėsite 

pabendrauti. 

 

Apie savo išvykimą, pasibaigus pasimatymui, prašome pranešti 

socialiniam darbuotojui ar slaugytojui. 

 

Leidžiama atvežti nedidelius kiekius greitai gendančių maisto 

produktų politileno maišeliuose ar vienkartiniuose induose. 

 

Draudžiama atvežti medikamentų, narkotikų, stipriųjų 

alkoholinių gėrimų, aštrių daiktų. 

 

Be medicinos personalo ar socialinio darbuotojo leidimo 

draudžiama lankytis kambariuose, išsivežti gyventoją už Linkuvos 

socialinės globos namų teritorijos. 

 

Būtume labai dėkingi, jeigu savo kontaktinius duomenis, 

pastebėjimus apie teikiamas paslaugas globos namuose 

užrašytumėte lankytojų registracijos žurnale. Mums labai svarbi 

Jūsų nuomonė.  

 

Linkime malonių pasimatymo akimirkų.  

 

Ačiū, kad lankote.  

 

Linkuvos socialinės globos namų direktorius            Saulius Žaromskis  


