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Saugumas darbo metu
Elgsenos rekomendacijos pandemijos metu

Priežiūros paslaugų namų aplinkoje poreikis Vokietijoje yra didžiulis ir nuolat auga. Jūsų laukia daug 
patrauklių užsakymų. Slaugos reikalingi žmonės priklauso rizikos grupei, o Jums, kaip  slaugytojams, pade-
dantiems tiems, kam reikia pagalbos, tenka ypatinga atsakomybė. Atsargumas, atstumo laikymasis ir ypatin-
gas dėmesys higienai ir toliau lieka svarbiausi momentai, kurie rodo mūsų sąmoningumą bei pagalbą sau ir 
kitiems. Visiems, dalyvaujantiems slaugos procese, jei tai įmanoma, mes rekomenduojame vakcinuotis.

INFORMACIJA
Nors Vokietijoje Jums kaip savarankiškai dirbantiems slaugytojams namų aplinkoje atliekant savo paslaugas 
negalioja 3G arba 2G prievolė, prašome atkreipti dėmesį:
Atvykimas į šalį galimas tik pateikiant įrodymą (skiepų, persirgimo, arba šiuo metu ir neigiamo testo). Jums 
netaikoma saviizoliacijos prievolė. Tačiau: daugelyje viešų erdvių Vokietijoje galioja 3G-taisyklė, o kai kur 
šiuo metu net jau ir 2G-taisyklė. Vakcinacija Jums palengvina daugelio viešo gyvenimo sričių prieinamumą. 
Užsakovai šiuo metu pirmenybę taip pat teikia pasiskiepijusiems slaugytojams.  

Ką reiškia  3G arba 2G-taisyklė?
Taip vadinama 3G-taisyklė reiškia „paskiepytas, persirgęs arba testuotas“. Asmenys, kurie nėra pilnai pas-
kiepyti ar nėra persirgę, tam tikrais atvejais privalo pateikti neigiamą greitojo testo (ne senesnio kaip 24 val) 
arba neigiamo PGR testo (nesenesnio kaip 48 val) rezultatą.
Kai kuriose Vokietijos žemėse ir regionuose kaip sveikatos apsaugos sistemos sugriežtinimas dėl infekcijų 
buvo įvesta 2G-taisyklė: Ši taisyklė reiškia “paskiepytas arba persirgęs”. Taikant šią  2G-taisyklę,  dalyvavimas 
leidžiamas tik pasiskiepijusiems arba persirgusiems asmenims. Kaip to įrodymas privalo būti pateikiamas 
galiojantis skiepų sertifikatas arba pažyma dėl persirgimo.
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Mūsų rekomendacijos  Jūsų saugumui

Laikydamiesi rekomenduojamų elgsenos ir higienos reikalavimų saugokite save ir savo aplinką. Toliau pateikia-
me informaciją, ką gali padaryti kiekvienas, kad infekcijos rizika būtų sumažinta kiek tai įmanoma:

• Skiepykitės! Vakcina nuo COVID-19 slaugytojams, kurie turi artimą kontaktą su ypatingai pažeidžia-
momis asmenų grupėmis, turi nepaprastai svarbią reikšmę – ne tik siekiant veiksmingai kovoti prieš 
pandemiją, bet ir siekiant apsaugoti savo paties sveikatą.  

• Atvykti iš rytų ar vidurio Europos turėtumėte tik tais atvejais, jei Jums nepasireiškia jokie ligos simpto-
mai ir geriausiai jei turite galiojantį neigiamą koronatesto rezultatą (ne senesnį nei 24 val). 

• Pirmą savo slaugytojo darbo savaitę turėtumėte ne mažiau kaip du kartus atlikti  testą (greitąjį testą 
arba nemokamą piliečių testą). 

• Jei dirbant tenka turėti daug kontaktų su asmenimis iš išorės (slaugos tarnybos, slaugomo žmogaus  
giminaičiai, kaimynai), viso darbo metu rekomenduojame atlikti mažiausiai vieną greitąjį testą per 
savaitę.  

• Prašome visų slaugytojų kartu su užsakovu aptarti, kokių priemonių reikėtų imtis kiekviename 
konkrečiame namų ūkyje.

Mielai atsakysime į Jums kilusius klausimus. Daugiau informacijos rasite mūsų internetiniame puslapyje.

https://www.hausengel.lt/korona-virus/

