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PLANO TAISYMO LAPAS
pakeitimas. Plano taisymo procedlra 1
kart4 per metus atlieka VS { Vilkijos PSPC ekstremaliq situacijq planavimo komiteto
koordinatorius. Pataisyta informacija iSsiuntinejama plano turetojams. Visos pataisos turi bDti
Plano taisymas

- plane esandios informacijos

registruotos pateiktoj e lentelej e.

Eil.Nr.

Kas pataisyta i derinanti

institucija

Data

Atsakingo asmens
pareigos, vardas,
pavarde, para5as

PLANO TIKSLINIMO LAPAS
Plano tikslinimas - procesas, kai planas yra perZitrimas i5 esmes. Plano tikslinimas
atliekamas ne rediau kaip vien4 kart4 per trejus metus, jeigu iki tol nebuvo atliktas istaigos
reorganizavimas arba neatsirado kitq veiksniq, del kuritl nukentejo plano veiksmingumas.
Plano tikslinimas registruoj amas lentelej e.

Eil.Nr.

Zyma

Data

Atsakingo asmens pareigos,
vardas, pavarde, para5as

pLANo KoprJV (pLANo tSntSU sKyRrMo LArAS
Patvirtinto plano kopijos (plano i5ra5ai), kurios i5siqstos (i5dalintos) visoms
suinteresuotoms institucij oms.

Eil,Nr.

Kam pateiktos plano kopijos
(plano i5ra5ai), pateikimo
biidas

Plano kopijos:

Data

Atsakingo asmens pareigos,
vardas, pavarde, para3as

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Vie5oji istaiga Vilkijos pirmines sveikatos prieZitros centras (toliau vadinama- PSPC arba
{staiga), adresu BaZnydios 23, Vilkija, Kauno rajonas. Ekstremaliqjq situacijq valdymo planas
(toliau-planas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinds saugos istatymo Nr.
XI-635 1Zin., 2009, Nr. 159-7207) 16 straipsnio 9 punktu; Prie5gaisrines apsaugos ir
gelbejimo departamento prie VRM direktoriaus 2010-04-19 isakymu Nr. 1-34 patvirtinti
,,Kriterijai [kio subjektams ir kitoms istaigoms, kuriq vadovai turi organizuoti ekstremaliq
situacijq valdymo planq rengimq, derinim4 ir flkio subjektams, kuriq vadovai turi sudaryti
ekstremaliqjq situacijq operacijq centrq" ir Prie5gaisrines apsaugos ir gelbejimo departamento
prie VRM direktoriaus 2011-02-23 isakymo Nr. 1-70" Del ekstremalirfq situacijq valdymo
planq rengimo metodiniq rekomendacijq patvirtinimo" reikalavimais.

1.1. Plano tikslas

padeti istaigos vadowi organizuoti ir koordinuoti ir,ykiq likvidavimq ir jq padariniq
Salinim4 istaigoje ir pagal atliekamo darbo specifik4 uZ jos ribq;

padidinti istaigos vadovaujandiqjq darbuotojq parengti, pagerinti jq reagavim4 i
ekstremalias situacijas istaigoje ir pagal atliekamo darbo specifik4 uZ jos ribq, kiek
imanoma sumaZinti rizik4 ir kuo veiksmingiau panaudoti civilines saugos pajegas ir
materialinius iSteklius vykdant darbuotojq apsaugos priemones, organizuojant
gelbejimo ir ekstremaliq situacijq padariniq Salinimo darbus.
prognozuoti ekstremalias situacijas ir numatyti prevencines priemones, kad i5 anksto
pasirengus, butq i5vengta ekstremalios situacijos arba sumaZetq galimybe jai kilti, o
susidarius ekstremaliai situacijai, bDtq maZiau pakenkta Zmondms, turtui bei aplinkai
istaigoje ir pagal atliekamo darbo specifik4 uZ jos ribq;
planuoti veiksmus ekstremalioms situacijoms valdyti, numatyti pareigines funkcijas
bei pasiskirstyti atsakomybg ir sukaupti reikiamus materialinius iSteklius galimq
ekstremaliq situacijq padariniams Salinti istaigoje ir pagal atliekamo darbo specifik4
uZ jos ribq;

numatyti bazg, padedandi4 parengti i5sami4 veiksmq sek4 ivykus ekstremaliai
situacijai ir i5mokyti veiksmq istaigos darbuotojus;

a
o

tinkamai reaguoti i ekstremali4 situacij4,.organizuoti gelbejimo ir ekstremaliq situacijq
padariniq Salinimo darbus (perspeti darbuotojus, galindius patekti ipavojingo poveikio
zonq, apie ivyki ar ekstremali4 situacijq informuoti atsakingus darbuotojus, avarines
tamybas ir kitas suinteresuotas institucijas, organizuoti pirminius gelbejimo darbus,
prireikus organizuoti darbuotojq evakavim4, laiku kreiptis reikalingos pagalbos);
ivertinti padarytq Lalq istaigai ir aplinkai.
parengti i5samiE veiksmq sek4 ivykus ekstremaliai situacijai.

,

1.2.

Vilkijos PSPC apibtrdinimas

Vie5oji lstaiga Vilkijos pirminis sveikatos prieiifrros centrus.
Adresas: BaZnydios 9.23, Vilkija

Mob. tel. +370 606 00472
El.pa5tas : info@vilkij ospspc.lt
Steigdjas Kauno r. savivaldybe

Vadovas Dainora Kudzinskiene

Darbo laikas:

-

Poliklinikos 7.30-18.15 val. (pirmadienis -penktadienis).
Palaikomojo gydymo ir slaugos ligonine 24 val.lparcje.

Darbuotojq skaiiius:

84

Maksimalus galimas darbuotojq, pacientq ir lankytojq skaidius vienu metu:

-

Poliklinikoje 50
Palaikomojo gydymo ir slaugos ligonineje 100

PSPC pastatai

ir statiniai. Pastato paskirtis - gydymo istaiga. pastatas - plytq mlras,

auk5tq skaidius 3

PSPC pavojingq cheminiq medZiagq ndra.

Gaisrind sauga. {rengta prie5gaisrine signalizacija (ligonineje). Pirminiam gaisry gesinimui

yra numatytas skaidius:

\_

6 gesintuvai.

Kaimyninis pavojingas objektas

- nera.

Kolektyvines apsaugos statiniai: PSPC kolektyvinio apsaugos statinio nera.
ko

lektyvinei

ap

saugai planuoj ama panaudoti rusio patdlpas.

Asmenines apsaugos priemones: vienkartines piritines, kaukes, vienkartiniai chalatai.
UZ komunikacijq atjungim4 PSPC atsakingas Dkvedys:

: J,il-"::ffH: ii" ffi l,ilx:: l'd#::l*T,llli
.

Elektros kirtiklis yra PSPC poliklinikos pastato r[syje.

e

ir ka'fi'Iinej

e;

1.3. Plane vartojamos s4vokos

ir santrumpos

Savokos:

Avarija

-

netiketas ivykis, sukelgs sprogim4, gaisr4, statiniq visiSk4 ar dalini sugriovim4,
technologinio proceso nuostoling4 sutrikim4, sunkq grupini nelaiming4 atsitikim4, pavojingq
medZiagq i5siverZim4

i aplink4, kai padaroma

Lala Zmonems ar aplinkai

lvykio vietoje ar uZ

jo ribq.
Civilin6 sauga - veikla, apimanti valstybes ir savivaldybiq institucijq ir istaigq, kitq istaigq,
[kio subjektq ir gyventojq pasirengim4 ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus joms gresiant
ar susidarius, ekstremaliqjq situacijq likvidavim4 ir jq padariniq Salinimq. Civilines saugos
sistemos parengtis * civilines saugos sistemos subjektq pasirengimas reaguoti i susidariusi4
ekstremali4j4 situacij 4.

Civilinds saugos pratybos - valstybes ir savivaldybiq institucijq ir istaigq, kitq istaigq, Dkio
subjektq mokymas ir civilines saugos sistemos parengties patikrinimas, kai tariamomis
ekstremaliosiomis s4lygomis tikrinami veiksmai ir procedDros, numatytos ekstremaliqjq
situacijq valdymo planuose, tobulinami valdymo igndlia| mokomasi praktiSkai organizuoti
gyventojq ir turto apsaug4 nuo ekstremaliqjq situacijq poveikio ir atlikti gelbejimo, paie5kos
ir neatideliotinus darbus, likviduoti ivykius" ekstremaliuosius ir,ykius ar ekstremaliqsias
situacijas ir Salinti jq padarinius.

Ekstremalioji situacija - del ekstremaliojo ir,ykio susidariusi padetis, kuri gali sukelti staigq
didelipavojq gyventojq gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai arba gyventojq Ziiti, suZalojim4
ar padaryti kitqZal4.
Ekstremalusis ivykis

-

nustatytus kriterijus atitinkantis, pasiekgs ar vir5ijgs gamtinis,
techninis, ekologinis ar socialinis ilykis, kuris kelia pavojq gyventojq gylybei ar sveikatai, jq
socialinems s4lygoms, turtui ir (ar) aplinkai.

Bkstremaliojo ivykio kriterijai - stebejimais ir skaidiavimais nustatyti arba tarptautineje
praktikoje naudojami fizikiniai, cheminiai, geografiniai, medicininiai, socialiniai ar kiti ivykio
mast4, padarinius ar faktq apibUdinantys dydZiai arba aplinkybes (kritines ribos), kuriuos
atitinkantis, pasiekgs ar vir5ijgs ivykis laikomas ekstremaliuoju.

Ekstremaliosios situacijos Zidinys - vieta, kurioje ivyko ivykis ar ekstremalusis ivykis, ir
teritorija, apimanti didZiausio pavojaus sriti apie tq ivykiq viet4, kurioje gresia ivykio ar
ekstremaliojo ivykio veiksniq pavojai ten esandiq gyventojq sveikatai ir (ar) gyrybei, turtui ir
(ar) aplinkai.

Ekstremaliqjq situacijq operacijq centras (toliau - operacijq centras) - i5 valstybes ir (ar)
savivaldybiq instituctjrl ir istaigq valstybes tarnautojq ir (ar) darbuotojq, flkio subjektq
darbuotojq sudaromas organas, vykdantis ekstremaliqjq situacijq prevencij4, uZtikrinantis
ekstremaliq situacijq komisijos priimtq sprendimq igyvendinim4, organizuojantis ir
koordinuojantis irykiq, ekstremaliqjq ivykiq ir ekstremaliqjq situacijq likvidavim4, padariniq
Salinim4, gyventojq ir tufio gelbejim4.
Ekstremaliosios situacijos operacijq vadovas (toliau - operacijq vadovas) * civilines
saugos sistemos subjekto valstybes tamautojas, darbuotojas ar valstybes politikas, paskirtas
8

vadovauti visoms civilines saugos sistemos pajegoms, dalyvaujandioms likviduojant
ekstremalqji ivyki ar ekstremali4j4 situacij4 ir Salinant jq padarinius ekstremaliosios situacijos
Zidinyje.

Ekstremaliqjq situacijq prevencija - kryptingai vykdoma pasirengimo ekstremaliosioms
situacijoms priemoniq visuma, kad bfltq iSvengta ekstremaliqjq situacijq arba maZetq jq
galimybe, o susidarius ekstremaliajai situacijai bltq kuo maZiau pakenkta gyventojams,
valstybes ir savivaldybiq institucijq ir fstaigq, kitq istaigq ir ukio subjektq veiklai, turtui ir
aplinkai.

ekstremaliqjq ivykiq ar ekstremaliqjq situacijq
metu siekiama i5gelbeti gyventojq gyrybes, sveikat4 ir turt4, suteikti jiems pirm4jq medicinos
pagalb4 ir (ar) nugabenti juos i sveikatos prieZiDros istaigas, taip pat apsaugoti aplink4.

Gelb6jimo darbai

- veiksmai, kuriais ivykiq,

Gelbdjimo darbq vadovas - civilines saugos sistemos pajegq valstybes tarnautojas ar
darbuotojas, iki operacijq vadovo paskyrimo ekstremaliosios situacijos Zidinyje vadovaujantis
gelbejimo, paieskos ir neatideliotiniems darbams, taip pat ivykio, ekstremaliojo ivykio
likvidavimo ir jq padariniq Salinimo darbams.
Gyventojas

-

fizinis asmuo, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje.

del gresiandios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos
gyventojq perkelimas i5 teritorijq, kuriose pavojinga gyventi ir dirbti, i kitas

Gyventojq evakavimas
organizuotas

-

teritorij as, laikinai suteikiant jiems gyvenam4sias patalpas.

- pavojingojo

objekto techninis vienetas, kur gaminamos, naudojamos, tvarkomos
ar laikomos pavojingosios medZiagos, iskaitant vis4 irang4, strukttras, vamzdynuso ma5inas,
irankius, atskiras geleZinkelio at3akas, dokus, irenginiams veikti reikalingas krovos krantines,

trenginys

dambas, sandelius

ir kitas sausumoje ar vandenyje

esandias struktUras, butinas irenginio

veiklai.

-

ekstremaliojo ivykio kriterijq neatitinkantis, nepasiekgs gamtinis, techninis,
ekologinis ar socialinis ivykis, keliantis pavojq gyventojq gyvybei ar sveikatai, jq socialinems
s4lygoms, turtui ir (ar) aplinkai.

[vykis

socialineje, Svietimo, mokslo, kulttros, sporto srityse veikiantis juridinis
asmuo, kurio veiklos tikslas - tenkinti tam tikrus vie5uosius interesus, i5skyrus valstybes ir
savivaldybiq institucijas ir istaigas.

Kita istaiga

-

Kolekfivin6s apsaugos statinys - statinys ar patalpa, kuri4 ekstremaliqjq situacijq ar karo
metu galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusiq gyvybei ar sveikatai pavojingq
veiksniq.

Neatiddliotini darbai - veiksmai, uZtikrinantys gelbejimo, paie5kos darbq vykdym4, turto
i5saugojim4, sanitarini Svarinim4 ir bltiniausiq gyvenimo s4lygrl atklrim4 ivykiq,
ekstremaliqjq ivykiq ar ekstremaliqjq situacijq metu.

Materialiniai iStekliai -nekilnojamasis turtas, transporto priemones, statybines medZiagos ir
kiti, i5tekliai, kurie teises aktq nustatyta tvarka gali blti panaudoti gresiandioms ar

susidariusioms ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jq padariniams Salinti, valstybes ir
savivaldybiq institucijq ir istaigq, kitq istaigq, [kio subjektq veiklai palaikyti ir atkurti.

- medLiaga, mi5inys ar preparatas, nurodytas

Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nustatytame s4ra5e arba atitinkantis nustatytus kriterijus ir esantis Laliavq,
gaminiq, Salutiniq produktq, liekanq ar tarpiniq produktq pavidalo, iskaitant medZiagas, kurios

Pavojingoji medZiaga

gali susidaryti kilus avarijai.

Perspdjimo sistema - visuma organizaciniq ir techniniq priemoniq, kuriomis siekiama
uZtikrinti garsinio perspejamojo civilines saugos signalo davimq ir (ar) informacijos apie

gresiandi4 ar susidariusi4 ekstremaliq1 situacij4, galimus padarinius, jq Salinimo priemones
ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos budus perdavim4 gyventojams, valstybes ir
savivaldybiq institucijoms ir istaigoms, kitoms istaigoms ir [kio subjektams.

Radiacine avarija - bet koks netiketas ivykis, apimantis veiksmo klaid4, irangos trikti arba
kit4 nesekmg, kurios (galimi) padariniai negali bflti ignoruojami radiacines saugos poZifiriu ir
kurie gali sukelti galimqi4 apivit4 arba nekontroliuojamos ap5vitos s4lygas.
Veiklos rykdytojas

- pavojingojo

objekto, irenginio savininkas arba valdytojas.

Kitos Siame istatyme vartojamos s4vokos atitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos nepaprastosios padeties istatyme, Lietuvos Respublikos valstybes
tarnybos istatyme ir kituose istatymuose vartojamas s4vokas.
Santrumpos:
ekstremaliqjq situacijq valdymo planas.

-

ESVP

ESPPP

-

ekstremaliqiq situacijq prevencijos priemoniq planas

GMPS

-

greitosios medicinines pagalbos stotis.

BPC

- Bendrasis pagalbos centras.

PGT

- Prie5gaisrine gelbejimo

ESK

- Ekstremaliqjq

ESOC

- Visuomends

GPIS

-

situacijq operacijq centras.

sveikatos centras

Gyventojq perspejimo ir informavimo sistema

ESVK grupe
PSPC

situacijq komisija.

- Ekstremaliqiq

VSC

tamyba

- Ekstremaliqjq

situacijq valdymo ir koordinavimo grupe

- pirmines sveikatos prieZi[ros

centras
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2. GRESIANCIOS EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS

kilti del ekstremaliq ir,ykiq patvirtintq
Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 "D€l ekstremaliq
jrykiq kiterijq patvirtinimo" Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2011 m. rugpjfldio 24 d.
Ekstremalios situacijos VSl Vilkijos PSPC gali

nutarimo Nr. 988 redakcija.
2.1. Ekstremalios situacijos

ir galimi pavojai:

(1 lentel6)

llenteld Nustatytq galimq pavojq apibudinimas
Eil.
Nustatytas galimas pavojus
Nustatyto galimo
pavojaus padariniq
Nr.
(poveikio) zona ir

Galimos pavojaus kilimo
prieZastys

galimas pavojaus
iSplitimas
t-

4.

{staigos patalpos ir
teritorij a

Sutrinka iprastas darbo

2.

1.

I. GAMTINIO POBUDZIO
1.

Pavojingos uZkrediamosios ligos,
epidemijos, pandemijos ir Centro
personalo susirgimq lygio staigus
padidejimas

(veiklos) ritmas, paslaugq

teikimas
Ypad

pacientams.

apsunkintas

nustatytrl funkcijq ir
uZdaviniq rykdymas, kyla

pavojus

darbuotojq

sveikatai.
2.

Zmoniq uZkrediamos ligos, kiti
lmls Zmoniq sveikatos
sutrikimai, nulemti cheminiq,
biologiniq veiksniq.

lstaigos patalpos ir

UZkrediamos kraujo ir

teritorija

invazines ligos susiZeidus,

kvepavimo

takq

ligos

kontaktuojant

su

sergandiuoju,

uZkrediamos Zamyno ir

parazitines

maisto

ligos

del

ruo5imo
technologijq paZeidimq.
J.

Y abzdLi'4

antpl[dis

{staigos teritorija

Uodq, maSalq, vapsvr]
suaktyvejimas Siltuoju
metq laiku

II..TECHNINIO POBUDZIO
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1.

Transporto lrykis (avarija,
gaisras, sprogimas)

istaigos teritorija

2.

Avarija energetikos sistemoje

{staigos patalpos

o
r
o

t-

Nutraukiamas arba
sutrinka geriamojo
pramoninio vandens
tiekimas vartotoj arns;
Nutraukiamas arba
sutrinka elektros energijos
tiekimas vartojimas;
Nutraukiamas arba
sutrinka Silumos energijos
tiekimas vartotojams;

Komunaliniq sistemq avarijos,
ry5iq paslaugq
nutraukimas(Silumos tiekimo
nutraukimas Sildymo sezono
metu, geriamojo vandens tiekimo

ir

teritorij a

Sutrikdytq ligonirl
transportavimq, maisto
produktq atveZim4 i
palaikomojo gydymo ir
slaugos ligoning.
Del energetiniq sistemq
frenginiq gedimq,
paZeidus energetiniq
sistemq eksploatavimo
taisykles, nepalankiq oro
s4lygq.

Del komunaliniq ir
energetiniq sistemq
irenginiq gedimq,
paZeidus komunaliniq ir
energetiniq sistemq
eksploatavimo taisykles.
{staigos patalpos

teritorija

ir

Komunaliniq ir
energetiniq sistemq
irenginiq gedimq,
paZeidus komunaliniq

ir

energetiniq sistemq
eksploatavimo taisykles,
arba del nepalankiq oro

nutraukimas, intemeto rySio
nutraukimas, rySio nutraukimas
vieiaj ame fi ksuotoj o telefono

s4lvgq.
RySiq sistemq irenginiq
gedimas, paZeidus

rySio tinkle, Lietuvos

nacionalinio radijo ar televizijos
transliavimo nutraukimas)

eksploatavimo taisykles
arba gedimas, paZeidus
eksploatavimo taisykles
arba gedimas del
nepalankiq oro s4lygq.

III. EKOLOGINIO POBUDZIO
l.
Oro, vandens, dirvoZemio, grunto fslaigos'
uZter5tumas arba kitas jiems patalpos ir
teritorija

padarytas poveikis.
2.

o

pavojingomis medZiagomis
atvejais.

o ]lykus

lokaline

radiacinems

avarijos kaimyniniq

teritorijos tarsa;
I3orine ap5vita - apSvita,
kuri4 patiria Zmones, kai

juos veika

tarSos

Radioaktyvioji tar5a galima:

Radiacine avarija:

. Bendra arba

Teritorijos

valstybiq

atomines

energetikos

objektuose,

jSorine

aplink4

kai

i

i5siverZia
didelis radioaktyviqjq
medZiagq kiekis:

jonizuojandioji

spinduliuote

del
radioaktyviqjq medZiagq,
patekusiu ant kiino ar
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o

darbuZiq, i5kritusiq ant

Zemes, pastatq

.

i5

praslenkandio
radioaktyvaus debesies ar
esant lokalinei tar5ai
objektuose,
naudojandiuose
radioaktyvi4sias
medZiagas;
Vidine ap5vita - Zmogaus
patiriama ap5vita, kai i jo
organizmq kvepuojant, su
maistu ar vandeniu arba
tiesiog per
od4
patenka radionuklidai.

Nukritus kosminiam
aparatui ar kitam
skraidandiam
objektui, kuriame yra
radioaktyviqjq
medZiagrl;
avarijai
objekte, turindiame
lokalq radioaktyvqji
Saltini;
{rykus branduoliniam
sprogimui

o {r,ykus
o

klno

IV. KITAS IVYKIS, EKSTR.EMALUSIS IVYKIS
1.

Gaisro keliamas

pavojus,

u2sidegimo ar degimo gresme:

o Jvairiq laipsniq Zmoniq

Istaigos
patalpos ir

teritorija

nudegimai;

. lmonrq
o
.

. Del ilgalaikes sausros;
r Del netvarkingq
elektros irenginirl ir

jq

naudojimo taisykliq
paZeidimo;
neatsargaus
elgesio su ugnimi;
neatsargaus
elgesio su prietaisais;

apslnuodlJrmas

o Del

dlmais;
Materialiniai nuostoliai;
Zmonrq mtflles al\ eJal.

. Del

o Del Laibo ir
elektrostatiniq krlviq;
o Del tydiniu padesimu.
Remiantis Lietuvos Respublikos vyriausybes 2006 m. kovo 9 d. nutarime Nr. 241" Del
ekstremaliq irrykiq kiterijq patvirtinimo" (Lin.,2006, Nr.29-1004, 2009, Nr. 153-6929)
nustatytais ir i5vardintais kiterijais bei PrieSgaisrines apsaugos ir gelbejimo departamento
prie Vidaus reikalq ministerijos direktoriaus 2011 m. birlelio 2 d. isakymu Nr. 1-189 ..Ukio
subjekto, kitos istaigos galimq pavojq ir ekstremaliqjq situacijq rizikos analizes netodines
rekomendacijos" buvo atlikta Vilkijos PSPC galimq pavojq ir ekstremaliqjq situacijq rizikos
analize (l priedas.l.

Rizikos analize bus perZitirima ir prireikus atnaujinama ne rediau kaip kart4 per tejus
metus arba atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civiling saug4 reglamentuojantiems teises
aktams, pertvarkius ar modemizavus lrenginius, technologinius procesus ar ir,ykus kitiems
pokydiams, didinantiems pavojq ar ekstremaliqjq situacijq rizikq ir maZinantiems darbuotojq
saugum4.
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Atlikus galimq pavojq ir ekstremaliqjq situacijq rizikos analizg, nustatyta, kad
didZiausius padarinius galindios sukelti
ekstremaliosios situacijos

Eil.
Nr.

ir

labiausiai tik6tinos prioriteto tvarka yra stos

:

Galimo pavojaus ivertinimas

Pasekmirl lygis

Pavojingos ar ypad pavojingos
1.

2.

J.

Didelis

uZkrediamosios ligos protr[kis ar
epidemija
Uraganas, labai smarkus v6jas arba labai
smarki audra.

Didelis

Gaisrai

Didelis

Verlinimo metu atsiZvelgta

i

bendrqiq

ir

klimating charakteristikas, buvusias

ekstremali4sias situacijas ir irykius, jq padarinius, atsirandandias naujas gresmes.

Kitq pavojq ir rizikos Saltiniq rizikos lygis yra nedidelis, tadiau ekstremaliqiq ivykil

'

lsituacij q) galimybe i5lieka.
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3.

PERSPEJTMO rR INFORMAVTMO APIE GR4SIANdIA AR SUSIDARIUSIA

EKSTREMALIAJA SITUACIJA ORGANIZAVIMAS

Gyventoiams, valstybes
istaigoms

ir iikio subjektams

ir

savivaldybiq institucijoms

institucijoms

ir

ir

SI4GP!$.

rekomendacijos gyventojams, valstybes

istaigoms, kitoms istaigoms

ir lkio

jq

apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos bDdus (toliau
perduodami per Lietuvos nacionalini radij4

ir savivaldybiq institucijos ir

ir

ir

savivaldybiq

subjektams apie gresiandi4 ar

susidariusi4 ekstremali4iq situacijq, galimus padarinius,

valstybes

istaigoms, kitoms

perspeti apie gresiandi4 ar susidariusi4 ekstremaliqj4

situaciia naudoiama perspeiimo sistema, kuri4 sudaro

Informacija

ir

Salinimo priemones ir

-

prane5imas apie

televizijq (toliau

istaigos, kitos istaigos,

-

iryki)

LRT)' Papildomai

lkio

subjektai (toliau

-

civilines saugos sistemos subjektai) perspejami ir informuojami naudojant vie5qjq rySiq
tinklus, specialios paskifiies tinklus bei vietines radijo stotis, taip pat per visas kitas
visuomends informavimo ar visuomends naudojamas rySiq priemones.

3.1. Darbuotojq

ir pacientq persp0jimas apie ekstremali4jq situacij4

3.1.1. Darbuotojai, pacientai

ir

lankytojai apie gresiandi4

ar

susidariusi4

ekstremaliqj4 situacijq PSPC perspejami:

3.1.1.1. PSPC administracijai gavus Kauno rajono savivaldybes administracijos
direktoriaus arba

jo

paskirto Savivaldybes ekstremalirjq situacijq operacijq vadovo arba

Savivaldybes ESOC koordinatoriaus (Savivaldybes administracijos direktoriaus pavaduotojo)
nurodymus apie savivaldybes lygio ekstremaliqj4 siruacij4. lstaigos veiksmus ekstremaliqiq
situacijq metu koordinuoja ESVG.

3.1.1.2. Kilus ekstremaliaiai situacijai PSPC teritorijos ribose:

Budintis personalas informuoja direktoriq arba direktoriaus pavaduotoj4.
a

{staigos veiksmus ekstremaliqjq situacijq metu koordinuoja ESVG.
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Eil.

Pareigos

Funkcijos

Valdvmo koordinatorius

|staigos vadovas, jam nesant, direktoriaus
pavaduotojas. Vadovauja ESVG ir yra

Nr.
1

atsakingas uZ

visq neklinikiniq

veiksmq

prieZiDr4 ir koordinavimq.
2.

Medicinos pagalbos

ir

slaugos

Koordinuoja medicinos pagalbos teikim4
ekstremaliq situacijq metu. Atsakingas uZ

koordinatorius

slaugos personal4

ir kitus

pagalbinius

darbuotoj us
-t-

Vyresnieji

administracijos Atsako uZ pagalbines paslaugas

atstovai

vadybos

ir

pagalbos klinikindje

ir

ir

svarbi

slaugos

hierarchij oj e grandis.
4.

5.

6.

Ekstremaliq situacijq planavimo Atsakingas uZ plano atnaujinim4, pataisym4
komiteto koordinatorius

ir darb4 pasirengimo metu.

Informacijos ir statistikos skyriaus

Atsakingas uZ informacijos perdavim4 jos

darbuotoj as

kaupimq apie irrykio melu esam4 situacij4.

Logistikos valdytojas

Atsakingas uZ transporto priemoniq valdym4,

reikiamq priemoniq transportavim4.

1,6

Vilkijos PSPC informacijos perdavimo ir ekstremalios situacijos valdymo schema

]HF]

\-{

Savivaldybes
ESO

vadovas

koordrnatonus I

lffil
I

oaturotolat
I

Pacientai ir

Pacientai ir

lankytojai

lankytojai

3.2.Darbuotojq ir pacientq evakavimo organizavimas

Pagrindine evakuacijos uZduotis nukreipti Zmones I saugias istaigos teritorijos
vietas arba Zmoniq susirinkimo punktus. UZ

Vilkijos PSPC darbuotojq ir pacientq evakavim4

atsakingas istaigos direktorius, vyresnieji administracijos atstovai, medicinos pagalbos ir

slaugos koordinatorius

ir

logistikos valdytojas. Taip pat

sukonkretintas uZduotis fstaigos darbuotojq
darbuotojai turi

biiti

ir

jie teikia

papildomas arba

pacientq evakuacijos klausimais. Visi

supaZindinti su evakuacijos planais. Jie privalo Zinoti evakavimo

mar3rutus, rykdant evakuacij4 ekstremaliais atvej ais privalo moketi naudotis istaigos

Ekstremaliqjq situacijq valdymo plane numatytomis materialiniq i5tekliq priemonemis

-

gesintuvais.

iryki PSPC teritorijoje (gaisro
Zidini; sprogim4; pastato ar atskiry konstrukcijq griiitl; daikt4, pana5q i sprogmeni;
3.2.1 . Darbuotojas, pirmasis pastebejgs ekstremalqji

vok4 su neaiSkios kilmes milteliais; asmeni, grasinanti ginklu ar sprogmenimis;
nukentejusius PSPC pacientus ar darbuotojus su ai5kiais apsinuodijimo, pavojingos
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ligos, ar kitais paZeidimo poZymiais), nedelsiant apie tai prane5a:

(arbajo pareigas einandiam asmeniui)

-

-

PSPC direktoriui

Bendrajam pagalbos centrui telefonu

1

12.

3.2.2. PSPC direktorius arbajo pareigas einantis asmuo:
3.2.2.1

.ivertina gaut4 informacij4, nusprendZia kokios reikalingos apsaugos

priemones

ir

organizuoja darbuotojq, pacientq, lankytojq, perspejimq ir

informavim4.

3.2.2.2. apie

ivyki informuoja

Informatikos

ir

savivaldybes civilines saugos specialistus.

statistikos skyriau darbuotojas gauna nurodymus i5 PSPC

direktoriaus arba

jo

pareigas einandio asmens, renka informacij4 apie irykio

eigq, j4 ivertina ir nuolat informuoja PSPC direktoriq;
3.2.2.3. nusprendZia kokios apsaugos priemones (priklausomai nuo ekstremalaus

ivykio pobfldZio: evakavimas

i

saugi4 teritorij4

ar kolektyvines

apsaugos

vykdymas PSPC) reikalingos PSPC darbuotojams, pacientams ir lankytojams;
3.2.2.4.Organinoj

a ir vykdo

darbuotojq perspejim4

ir

PSPC ESVK grupes nariq

ir kitq atsakingq

informavim4 (telefonu, siundiant pasiuntinius, ar

perduodant infomacij4 ZodZiu).
3.2.2.5. Apie

iryki informuoja gelbejimo

darbq vadov4, kai ugniagesiq gelbetojq

arba kitos civilines saugos sistemos pajegos (policija, GMP) atryksta

i iirykio

viet4 ( informuoj a LodLi't). Darbuotojq ir pacientq perspejimo ir informavimo
apie lvyki, ekstremalqj! ir.yki, kai pavojus kyla PSPC patalpose ar teritorijoje
perspejimas apie PSPC evakavim4 perduodamas ZodZiu arba iiungus ligonineje
esandi4 gaisro signalizacij4 (skubaus evakavimo atveju). Gaisro signalizacija

ligonineje reiSkia signal4 ,,PSPC evakavimas". Darbuotojai i5girdg signal4
,,PSPC evakavimas" arba Zodini nurodym4 ,,Pacientq apsaug4 organizuoti
PSPC'i baigia uZsiemimus lykdomas veiklas ir lrykdo nurodymus:

-

Evakuojasi

I PSPC susibfirimo viet4 (2 lentel6)'

3.2.2.6.Zmoniqevakuacija

.

i

5 pastato

numatoma dviem erapai s:

Judejimas i3, kabinetq, bei kitq patalpq ikoridorius

laipting;

.

Judejimas laiptine iki i5ejimo i lauk4.

18

ir koridoriais i

(2 lentel6)

Ekstremali
situacija ar

Signalas

Susirinkimo

Evakuacijos

vieta

kryptis

pavojus
Gaisras

- Palaikomojo gydymo

{staigos vidinis

ir slaugos ligonineje

kiemas

-

IS istaigos pastato

skelbiama
prie5gaisrines sirenos

iiungimu;
-Poliklinikoje

-

skelbiama balsu

Poliklinikos

Skelbiama balsu

Uraganas

sale

Palaikomojo

gydymo

ir riisio patalpos

ir

slaugos

ligonines personalas

ir

pacientai

eina

tuneliu i5 skyriq.

Vetra,
Skvalas,

audra,

Poliklinikos

Skelbiama balsu

sale

ir rlsio patalpos

viesulas,

Palaikomojo

gydymo

ir

slaugos

ligonines personalas

kru3a. speigas

ir

pacientai

eina

tuneliu i5 skyriq.

':
3.3 Darbuotojq

ir pacientq persp6jimas ir informavimas apie iryki, ekstremalqji

iryki, ekstremali4j4 situacij4 kai pavojus kyla

uZ PSPC

ribq.

3.3.1.Apie iryki, ekstremahii i\ryki ar susidariusi4 Valstybes ar savivaldybes lygio
ekstremali4j4 situacijai, PSPC pacientai, darbuotojai ar lankytojai bus perspeti Siais

b[dais:
3.3.1.1.Garsiniu signalu ,,D6mesio visiems" ljungus Kauno rajone
centralizuoto ir vietinio valdymo sirenas.
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3.3.1.2.Garsiniu signalu ,,Ddmesio visiems" panaudojant policijos automobiliq
sirenas

ir

garsiakalbius perduodant balsu skelbiamq signal4 (informacij4 apie

ivvki).
3.3.1.3. Zinute (korinio transliavimo)

i

mobiliuosius telefonus. Telefonq

aktyvavimo atmintine pateikta.
3.3.2.PSPC darbuotojq

ir

Pacientq pirminiai veiksmai i5girdus signal4 ,,Ddmesio

visiems" (sirenq gausmq):
3.3.2.1.Personalas baigia pradet4 darb4, pasilieka istaigos patalpose

ir

laukia

nurodymq del tolesniq veiksmq;
3.3.2.2. ESVG renkasi direktoriaus kabinete;
3.3.3. Darbuotojo, atsakingo uZ perspejim4 ir informavim4 apie gresianti ar ilykusi

iryki (direktoriaus), veiksmai iSgirdus signal4 ,,Ddmesio visiems":
3.3.3.1 I5klauso (gauna) informacij4 apie iq,ki it gresianti pavojq bei

ekstremalq

rekomendacijas tolesniems veiksmams:

-

per Lietuvos nacionalini radij4 ir televizij4;
per vietinius Kauno r. Ziniasklaidos transliuotojus;

specialiqjqtamybqautomobiliniusgarsiakalbius;

i5 Kauno r. savivaldybes administracijos Civilines saugos tamybos

specialistq

(telefonu, faksu, elektroniniu paStu).
3.3.4.Gaut4 informacij4 apibendrina ir, atsiZvelgdamas i ekstremalaus irykio pobldi

parengia rekomendacijas darbuotojams

ir

pacientams, kaip i3vengti ar patirti kuo

maZiau Zalos gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai (Tipines rekomendacijos,

patvirtintos Prie5gaisrines apsaugos ir gelbejimo departamento prie Vidaus reikalq
ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodZio 8 d. isakymu Nr. 1-341).
3.3.5.Apibendrint4 informacij4 perduoda PSPC darbuotojams;
3.3.6.Vykdo darbuotojq, pzicientq ir lankytoj"q perspejim4
3.3.6.1.Jei reikia skubiai evakuoiis iS PSPC ligonines pastato: ijungia gaisro
signalizacij4;

3.3.6.2. Jeigu skubus evakavimas nereikalingas, siundia pasiuntinius arba
telefonu informuoja personal4 ir pacientus apie tolesnius veiksmus.

3.3.7.PSPC direktorius ar

ji

pavaduojantis asmuo nusprendZia del pacientq,

darbuotojq ar lankytojq apsaugos tolesnio organizavimo.
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4. INFORMAVIMO

APIE EKSTREMALUJI IVYKI
GAVIMO IR PERDAVIMO BEI KEITIMOSI INFORMACIJA TVARKA

siame skyriuje pateikiama informacijos perdavimo ir informacijos keitimosi tvarka
apie lr,ykius, ekstremaliuosius ii,ykius ar susidariusias ekstremali4sias situacijas.

4.l.Perspdjimo ir informavimo apie gresianti ar susidariusi
4.

ilyki

organizavimas

1.1. VSI Vilkijos PSPC darbuotojq perspejim4 apie pavojq ir inlormacija

apie

situacij4 organizuoja valdymo koordinatorius.
4.1.2. Gavgs signalq, sukviedia ipasitarim4 atsakingus darbuotojus ir supaZindina
juos su esama ir prognozuojama situacija, patikslinamas veiksmq eili5kumas,
duodamos papildomos uZduotYs.
4.1.3. Darbuotojo, atsakingo uZ perspejimq ir informavim4 veiksmai gresiant ar
susidarius ekstremaliai situacijai:
4.1.3.1.iverlina susidariusiq ekstremali4 situacij4, jos pavojingumo laipsni
darbuotojams, turtui ir aPlinkai;
4.1 .3.2.perspeja ir informuoj a darbuotojus apie susidariusi4 ekstremali4 situacij4
ir bltinus veiksmus;
4.1.3.3.prane5a specialiosioms tamyboms, valstybines prieZilros institucijoms ir
savivaldybes institucijoms apie susidariusi4 ekstremali4 situacij4;
4. I .3.4. .susidarius aplinkybems, organizuoja darbuotojq evakavimq, pirminius
gelbejimo darbus ir jiems vadovauja;
4.1

.4.

Numatomos perspejimo ir informavimo priemonds:

4. 1 .4.1

.Darbuotojai, esantys istaigoje, ir.ykus nelaimei informuoti telefono
aparatais (laidiniais ir mobiliais), ZodZiu perspejimu bei elektroniniu
paStu.
1

4.1.5.

Priedas (istaigos darbuotojq telefonq numeriai)

Taip pat PSPC informuoja kitas pastate esandias istaigas (Klebonij4, Garliavos meno
mokyklq, Vilkijos policijos nuovad4, LPF ,,Nemuno kraSto vaikai") apie ivykusias
ekstremali4sias situacijas PSPC. teritorijoje, kuriLl m4stai gali iSplisti. Informacija
pateikiama telefoninio bei elektroninio pa5to ry5io priemonemis.

4.1

.6.

Kai prognozuojama, kad ekstremalus ii.ykis gali pasiekti, iq'kis pasiekia arba
virSija Vyriausybes patvirtintus ekstremalaus irykio kiterijus (Zin., 2006,
Nr. 291004; 2011, Nr. 107- 5059) PSPC viduje ar PSPC teritorijoje,
inlormacija apie ekstremalq irryki perduodama savivaldybes specialiosioms
tamyboms, Kauno rajono savivaldybes administracijos civilines saugos
darbuotojui:
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Eil.
Nr.

1.

Pareigos

ESOC
Operacinio
vertinimo,
ekstremaliqjq
situacijq
prevencijos ir
informacijos
valdymo grupes
vadovas

(837) 305566;
8612 83056;
Darius.slapikas@krs. lt

Administravimo
ir Elektroniniq
2.

Tel. Nr.,
el. pa5to adresas

Vardas,
pavarde

(837) 30s50e;
8616 00467:'
nijole@krs.lt

ry5iq
organizavimo
grupes vadove

Atsakomybe
RySiq organizavimas
ESK ir ESOC darbo
vietose (rySio, tame
tarpe ir radijo,
organizavimo schemq
sudarymas konkrediais
ekstremaliq irrykiq ar
ekstremaliq situacijil
atvejais) tarp civilines
saugos sistemos
subjektq bei uZ rySio
priemoniq uztikrinim4
savivaldybeie
Telefonq, faksq,
elektroniniq paStq,
radijo Saukiniq s4ra5q
sudarymas, tikslinimas
ir savalaikis pateikim4
ESK ir ESOC nariams

Civilines saugos sistemos subjektq kontaktiniai duomenys 4 Priedas.

4.1.7. Vilkijos PSPC direktorius gaut4 informacijq apie irykusi ar gresianti irykf
telefonu perduoda 112 Bendrajam pagalbos centrui bei Kauno rajono
savivaldybes atsakingiems asmenims:
4.1,.7 .1.Apie prognozuojam4 arba susidariusi4 ekstremali4jq situacij4 ar ekstremalqji
jvyki perduodami Sie duomenys:
4-1.7.2. prognozuojamos arba susidariusios ekstremalios situacijos ar ekstremalaus
lvykio laikas, adresas, objektas, informacijos Saltinis;

4.1.7.3.trumpas prognozuojamos arba susidariusios ekstremalios situacijos ar
ekstremalaus ivykio apib[dinimas, pirminiai veiksmai, priimti sprendimai;
4.1.7.4. galimi pavojaus Zmoniq glvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai Saltiniai;
4.1.7.5. Asmens, perdavusio infomacij4, pareigos, vardas, pavard€, telefonq numeriai.

5.

RYSIV ORGANTZAVTMAS

5,l.Gresiant ar susidarius valstybes arba savivaldybes lygio ekstremaliajai situacijai, ry5ys
tarp civilines saugos sistemos subjektq palaikomas civilines saugos sistemos subjektq

turimomis rySio priemonemis per vie5uosius ir (ar) Zinybinius rySio tinklus,
panaudojant policijos, ugniagesiq - gelbetojq bei greitosios medicinos pagalbos
automobiliuose irengt4 garso aparat[rq. Vieiqjq rySiq tinklq, elektros tinklq gedimo
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atvejais svarbi informacija perduodama per pasiuntinius, ivertinant, kad mobilaus rySio

tinklas be elektros maitinimo veikia apie 6 valandas.
5.2. privaloma susisiekti su kitais dalyvaujandiais ekstremaliosios situacijos ar ir,ykio
pasekmiq likvidavime civilines saugos sistemos subjektais ir jiems praneSti, kokiomis
rySio priemonemis ir kaip bus keidiamasi informacija.

ir

mobiliojo teleloninio rySio operatoriq
teikiamomis paslaugomis. Informacijos ir perspejimq perdavimui gali blti

5.3. PSPC darbuotojai naudojasi

laidinio

organizuotas elektroninio pa5to, SMS Zinudiq perdavimas'

6 . EVAKAVIMO ORGANIZAVIMAS
PSPC darbuotojq, pacientq

ir lankytojq

apsauga gresiant ar

ii'ykus ekstremaliajam

ir1'kiui '

6,1. PSPC darbuotojq

ir pacientq evakavimo organizavimas

6.1.1. Skubus PSPC darbuotojq, pacientq, lankytojq evakavimo organizavimas PSPC

direktoriaus (am nesant, direktoriaus pareigas vykdandio asmens, arba gelb€jimo
darbq vadovo) sprendimu. Skubiai evakuoti PSPC darbuotojus, pacientus ir lankytojus

i5 pastato, direktorius,

jo

pareigas lykdantis asmuo ar

i

incidento viet4 atr'ykqs

gelbejimo darbq vadovas nusprendZia:
Gaisro ar sprogimo PSPC patalpose atveju;
Nustadius ar itarus, kad patalpose pasklido pavojingos nuodingos medZiagos;
Gavus prane5imE apie teroristinio iSpuolio gresmg;

|rrykus teroristiniam iSpuoliui (ikaitq paemimui);

Aptikus galing4 sprogmeni Salia PSPC.
Sugriuvus pastatams ar atskiroms pastato konstrukcijoms:

6.1 .2.PSPC

direktorius arba jos pareigas einantis asmuo ivertings situacij4 ir

nusprendgs r.ykdyti darbuotojq ir pacientq evakavim4 i5 pastato, rrykdo darbuotojq,

pacientq ir lankytojq perspejim4 ir informavim4 apie rykdom4 evakavim4 i5 patalpq.
6.1.3. Evakavimas iS pastato rykdomas vadovaujantis Evakavimo i3 pastato planu,
Siame plane numatytais marSrutais:

-

Ligoniq, gydomq ligonineje, evakavim4 i5 pastato koordinuoja
Vyresniosios slaugos administratores

(

joms nesant, vyresniqiq

slaugos administratoriq pareigas einantiems darbuotojams),
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-

Poliklinikoje esandiq asmenq (pacientq, personalo ir kt' istaigoje
esandiq asmenq) evakavimq koordinuoja

(ai

nesant ryriausiosios slaugos administratores pareigas einantis

darbuotoj

-

Vyr. Slaugos administratore

as) ;

UZ PSPC patalpq parengim4 evakavimui (lvadiniq vandens sklendZiq
uZsukim4, ivadiniq elektros kirtikliq iSjungim4, patalpq uZrakinim4)
atsakingas PSPC lkvedys (am nesant iikvedZio pareigas einantis
darbuotoi as);

-

UZ saugq pacientq evakavim4 i3 pastato evakavimo marSrutu
atsakingi tuo metu dirbantys PSPC darbuotojai

6.1 .4.Darbuotojq, pacientq

ir lankytojq evakavimo susibiirimo vieta - vidinis PSPC

kiemas fiei tai yra saugu ir evakuacijos metu nenumatyta kitaip).
Evakavimo susiblrimo vietoje organizuojama evakuotq darbuotojq ir

-

evakuotq pacientq registracija, esant poreikiui, apie

iryki

informuoj ami pacientq artimieji.

-

Darbuotojq ir pacientq registracijos s4ra5us parengia ir pateikia i
surinkimo punktq - PSPC referente.

6.1.5.Evakavimo marsruto schema ir evakavimo susiburimo vieta pateikta'
6.2.PSPC direktorius, gavgs informacijq apie Kauno r. administracijos direktoriaus

sprendimq rykdyti evakavim4 i5 PSPC teritorijos, atsiZvelgdamas i Sio plano
nuostatas

ir i esam4 padeti, nurodo:

6.2.1. Stabdyti

bet koki4 veikl4 PSPC (atsakingi vyr. slaugos administratoriai,

trkvedys).

6.2.2. Parengti PSPC

pastatus ir teritorijA evakavimui (atjungti elektros, Silumos

energijos, vandens tiekim4, imtis priemoniq pastatq, patalpq saugumo

uZtikrinimui) (atsakingas ukvedys);

6.2.3.

Organinsoti svarbiq dokumentq ir materialiniq vertybiq evakavimq
(atsakingas sekretorius-referentas, direktoriaus pavaduotojas, r'yr'
finansininkas ir lkvedYs);

6.2.4. Evakuotis i susibflrimo viet4 ir atlikti darbuotojq ir pacientq registracij4
(atsakingi referente ir ryresn. slaugos administratoriai);

6.2.5. Kaip, kokiu

transportu bus r,ykdomas evakavimas (pesdiomis, PSPC

turimais automobiliais, nuosavais darbuotojq automobiliais, savivaldybes
administracijos pateiktu fansportu);
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6.3.PSPC parengimo evakavimui darbus organizuoja ir koordinuoja (nustato

reikalingq personal4, telkia materialinius isteklius, renka ir perduoda informacij4)

(ESVK) grupe'
lstaigos ekstremaliqjq situacijq valdymo ir koordinavimo
6.4.Tikslus Evakavimo marsnrtas ir laikina apgyvendinimo vieta bus nurodyta
administracijos direktoriaus sprendime rrykdyti evakavim4.
6.5.Laikinoje apgyvendinimo vietoje rykdoma evakuotq darbuotojq ir evakuotq
pacientq registracija. Darbuotojq ir pacientq registracijos s4ra3us parengia ir

pristato i laikin4 apgyvendinimo viet4 PSPC referente.
6.6.PSPC materialiniq iStekliq Zinynas pateiktas Plano priede

7.

Nr.3

PSPC DARBUOTOJV APSAUGOS NUO JU GYVYBET AR SVEIKATAI

PAVOJINGV VEIKSNIU, ATSIRADUSIU DEL GRESIANtTO IN
SUSIDARIUSIO IVYKIO, APRUPINIMO ASMENINES APSAUGOS
PRIEMONEMIS ORGANIZAVIMO TVARKA

7.l.Asmenines apsaugos priemones, turimos istaigoje:

.
o
.

vienkartinespir5tines,
vienkartiniai chalatai.
med. veido kaukes

7.2.U2 asmeniniq apsaugos priemoniq iSdavimo ar asmeniniq apsaugos priemoniq
gamybos organizavimq atsakingas PSPC vyr. slaugos administratores, ikvedys

ir

sandelininkas.

7.3.U2 pacientq teising4 asmeniniq apsaugos priemoniq devejim4 atsakingos
slaugytojos.

8. KOLEKTYVINES

APSAUGOS STATINIAI IR JV PANAUDOJTMO

GALIMYBES

8.1

.Kolektyvines apsaugos statiniq ar i5 anksto lrengtq patalpq PSPC neturi.

8.1.1. Darbuotojq, pacientq ir lankytojq apsaugai ekstremaliq situacijq atvejais
numatoma panaudoti rusio patalpas arba salg'

8.1.2. Gresiant uraganui, vietoves cheminiam uZter3tumui ar uZterStumo
radioaktyviomis medZiagomis pavojui, buqnaudojamos rlsio patalpos, jas
papildomai uZsandarinus.

25

8.1.3. UZ patalpq sandarinimo darbq organizavim4 ir reikiamq materialinir+
iStekliq sandarinimo darbams sutelkim4 atsakingas PSPC iikvedys.
8.2. PSPC darbuotojq, pacientq

ir lankytojq

apsauga kolektyvines apsaugos vietoje

rykdoma:
8.2.1

.

Esant uragano pavojuil

8.2.2.

Esant radiacines tar5os gresmei (vadovaujantis Prie5gaisrines apsaugos ir

gelbejimo departamento, Kauno

r.

savivaldybes administracijos,

Radiacines saugos cenfo specialistq rekomendacijomis);

8.2.3.

Esant kitoms gresmems (vadovaujanti civilines saugos sistemos atsakingq

institucijq rekomendacijomis arba Kauno r. savivaldybes administracijos
direktoriaus sprendimu).
8.3. Darbuotojq, pacientq

ir

lankytojq, at\Tkusirl

priemim4, laikin4 apsaug4, medicinos

i

kolektyvines apsaugos viet4,

ir kitos pagalbos teikim4 organizuoja ir

koordinuoja PSPC Ekstremaliqjq situacijq valdymo ir koordinavimo grupes nariai.
8.4.Del ilgalaikio pacientq, darbuotojq apsaugos organizavimo ir tolesniq veiksmq,
PSPC vadovas keipiasi

i

rajono savivaldybes administracijos Civilines saugos

specialist4.

9.

PIRMOSTOS PAGALBOS TEIKIMO DARBUOTOJAMS, PACIENTAMS,

NUKENTEJUSIEMS IVYKIV METU, ORGANIZAVIMAS
9.1

.PSPC medicinos darbuotojams keliami reikalavimai, kad kasdieniniame darbo
reZime ar susidariusiq ir.ykiq, ekstremalirjq frykiq ar ekstremaliosios situacijos

atveju sugebetq

ir b[tq

pasirengg suteikti pirmqjq medicinos pagalb4

nukentejusiems asmenims. Tam gali

blti

naudojamos med. priemones,

ir

med.

prietaisai ar iranga. Esant poreikiui, neatideliotinai kreipiamasi pagalbos i
Greitosios medicinos pagalbos stoti bendruoju pagalbos telefonu

Teikiant pagalb4 numatoma remtis veiksmq algoritmais.
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12.

10.

GRESIANdIU AR IVYKUSIU IVYKIU LIKVIDAVIMO IR JV PADARINIU
SAr-rNlMo, cnr-eElN{o DARBU oRGANTzAvIMAS IR

KOORDINAVIMAS
10.1.PSPC gelbejimo darbus organizuoja

ir

koordinuoja sudaryta Ekstremaliqjq

situacijq grupe (nariq s4ra5as nurodytas 2 priede).

o
o

Atsakingas uZ perspejimq ir informavim4

-

Valdymo koordinatorius/ Direktorius

Atsakingas uZ informacijos priemim4 ir perdavim4

-

Informaciniq technologiiq

specialistas;

o

Atsakingas uZ energijos tiekimo nutraukim4
paskelbus imones evakuacij4

o

-

ir

imones patalpq parengimq

rlkvedys.

Atsakingas uZ materialini technini gelbejimo

ir

evakuacijos darbq apriipinim4

-

medicinos pagalbos ir slaugos koordinatorius, ryriausias slaugos administratorius

ir ryresnieji slaugos administracijos atstovai.

o

Atsakinga uZ dokumentq administravim4

-

seketore referente.

10.2. ESVK grupes darbo vieta: direktoriaus kabinetas.

11. SAVIVALDYBES EKSTREMALIVJV SITUACIJV VALDYMO PLANE
NURODYTU UZUUOilrT VYKDYMO ORGANTZAVTMAS
1 1.

l.Savivaldybes ekstremaliqjq situacijq valdymo plane PSPC uZduodiq nenumatyta.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12.1.Patvirinto

ir

atnaujinto plano kopija

ir (ar) skaitmenine jo

versija siundiama

savivaldybes administracijos direktoriui ne veliau kaip per 10 darbo dienq nuo
plano patr irtinimo ar atnaujinimo
12.2.PSPC ekstremaliqjq situacijq valdymo plane, Civilines saugos sistemos pajegoms

ekstremaliqjq situacijq atvejais, papildomq uZduodiq

ir

papildomq pajegq

sutelkimo nenumatyta, todel 5is planas su pajegomis nera derinamas.
12.3.Planas perZi[rimas ir prireikus atnaujinamas, atsiZvelgiant i PSPC civilines saugos

sistemos parengdiai uZtikrinti jtakq turindius veiksnius (pvz., irykus fr1'kiui, po

civilines saugos pratybq, atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civiling saug4
reglamentuojantiems teises aktams, ar ir,ykus kitiems pokydiams, didinantiems
galimq ir,ykiq rizik4 ir maZinantiems darbuotojq saugum4), bet ne rediau kaip kar14
per metus.

