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AKCINE BENDROVE „ORLEN LIETUVA“

PATVIRTNTA 
Generalinio direktoriaus 
2021 m. d.
įsakymu Nr. TV1 (1.2-1

TRIJŲ LYGIŲ REAGAVIMO SISTEMOS, ATSIRADUS RIZIKAI UŽSIKRĖSTI COVID-19 LIGA
TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Trijų lygių reagavimo sistemos, atsiradus rizikai užsikrėsti COVID-19 liga, taisyklės 
(toliau - Taisyklės) nustato I, II, III reagavimo lygius, kuriuos paskelbus taikomos atitinkamos 
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) rizikos valdymo priemonės Akcinės bendrovės „ORLEN 
Lietuva“ (toliau - Bendrovė) darbuotojams ir Bendrovės rangovų darbuotojams, paslaugų 
teikėjams, lankytojams ir vežėjams (toliau tekste - Tretieji asmenys), dirbantiems 
(atvykstantiems) Bendrovės režiminiuose objektuose.

2. Sprendimą įvesti/atšaukti trijų lygių reagavimo sistemą priima bendru sutarimu 
Bendrovės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras (toliau - ESOC), kilus su COVID-19 ligos 
plitimu Lietuvos Respublikoje susijusiomis grėsmėmis, keliančiomis pavojų Bendrovės darbuotojų 
saugai ir sveikatai bei Bendrovės veiklos tęstinumui.

3. ESOC koordinatorius skelbia ir atšaukia su COVID-19 liga susijusios grėsmės 
(reagavimo) lygį.

4. ESOC koordinatorius, įvertinęs riziką, atskiruose Bendrovės režiminiuose 
objektuose (Naftos perdirbimo produktų gamykloje, Būtingės naftos terminale. Biržų 
perpumpavimo stotyje, Joniškio perpumpavimo stotyje, Pardavimo tarnyboje Vilniuje) gali 
nustatyti skirtingą reagavimo lygį.

5. Šiose Taisyklėse nustatytos COVID-19 ligos rizikos valdymo priemonės esant I 
reagavimo lygiui galioja ir nustačius II reagavimo lygį, jeigu nebus nustatyta kitaip, o nustačius III 
reagavimo lygį galioja I ir II reagavimo lygiui nustatytos COVID-19 ligos rizikos valdymo 
priemonės.

6. ESOC koordinatorius atsakingas už ESOC savalaikį sušaukimą siekiant tinkamai 
valdyti riziką dėl COVID-19 ligos grėsmes bei priimti sprendimus šių Taisyklių nustatytais 
atvejais.

7. ESOC gali sugriežtinti šiose Taisyklėse taikomas arba priimti ir kitas. Taisyklėse 
neaptartas, rizikos valdymo priemones.

8. Jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ir tarptautinės teisės aktai nustato 
papildomus COVID-19 ligos profilaktikos ir kontrolės reikalavimus, taikomos ir šių įstatymų bei 
tarptautinių teisės aktų nuostatos, nei nustatyta šiose Taisyklėse.

II. SANTRUMPOS, TERMINAI IR APIBRĖŽTYS

9. Šiose Taisyklėse vartojami terminai ir apibrėžtys:
ESOC - Bendrovės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras.
Tretieji asmenys - ne Bendrovės darbuotojai patenkantys į Bendrovės režiminius objektus 

(Bendrovės rangovų darbuotojai, paslaugų teikėjai, lankytojai, vežėjai ir pan.)
SAM - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.
KOAP - kvėpavimo organų apsaugos priemonė: veido kaukė, respiratorius ar kita nosį ir 

burną dengianti apsaugos priemonė. Šių priemonių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems 
asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens 
sveikatos būklei.
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COVID-19 ligos simptomai (klinikiniai požymiai) - kosulys, karščiavimas, apsunkintas 
kvėpavimas, staigus uoslės, skonio praradimas ar susilpnėjimas.

Asmuo, turėjęs sąlytį - asmuo, turėjęs sąlytį su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) 
sėrgančiu asmeniu, ligos sukėlėjo nešiotoju 3 dienų laikotarpiu iki tol, kol jam pasireiškė 
simptomai ir 10 dienų nuo simptomų atsiradimo arba 72 valandų laikotarpiu iki tepinėlio 
užsikrėtusiajam paėmimo arba 10 diėnų laikotarpiu nuo tepinėlio paėmimo, jei jam simptomai 
nepasireiškė ar ligos sukėlėjus perduodančiais veiksniais arba atvykęs iš užsienio šalies, 
įtrauktos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą COVID-19 ligos paveiktų šalių sąrašą.

Užsikrėtimo COVID-19 užkrečiamcya liga rizikos iygiai:
Dideiės rizikos sąlytis - be apsaugos priemonių bendravimas su užsikrėtusiuoju 

COVID-19 liga ilgiau nei 15 min. mažesniu nei 2 m. atstumu ar tiesioginis sąlytis su 
užsikrėtusiojo kūno skysčiais (pvz., seilėmis, krauju, kai sergantysis pakosėjo į veidą, plikomis 
rankomis liestos po sąlyčio panaudotos vienkartinės nosinės) ar tiesioginis fizinis sąlytis (pvz., 
rankos paspaudimas), ar buvimas uždaroje patalpoje (darbo kabinete, posėdžių salėje, 
operatorinėje ir pan.), su užsikrėtusiuoju COVID-19 liga ilgiau nei 15 min. Kaip didelės rizikos 
sąlytis vertinamas ir keliavimas su užsikrėtusiuoju COVID-19 liga bet kokioje transporto 
priemonėje, nors visi dalyvaujantys asmenys dėvi asmens apsaugos priemones (t. y. kaukes), 
atstumas tarp asmenų yra mažesnis nei 2 m., kontaktas trunka ilgiau nei 15 min., o asmenys yra 
uždaroje patalpoje.

Mažos rizikos sąiytis - su apsaugos priemonėmis bendravimas su užsikrėtusiuoju 
COVID-19 liga trumpiau kaip 15 min. didesniu nei 2 m. atstumu ir tiesioginio fizinio sąlyčio su 
užsikrėtusiuoju nebuvimas, buvimas uždaroje patalpoje su užsikrėtusiuoju COVID-19 liga 
trumpiau nei 15 min.

Režiminis objektas - taip kaip apibrėžta Bendrovės Leidimų režimo taisyklėse.

III. I REAGAVIMO LYGIO SKELBIMUI BŪTINI KRITERIJAI IR RIZIKOS VALDYMO
PRIEMONĖS

10. I reagavimo iygis įvedamas esant bent vienai iš šių aplinkybių:
10.1. atsirado COVID-19 ligos rizika Bendrovės darbuotojams;
10.2. nustatytas bent 1 (vienas) COVID-19 ligos atvejis Lietuvoje;
10.3. Pasaulio sveikatos organizacija (toliau - PSO) ar kita atitinkama organizacija 

paskelbia COVID-19 ligos plitimą pasauliniu mastu ir tai kelia realų pavojų Bendrovės darbuotojų 
sveikatai ar gyvybei.

Rizikos valdymo priemonės paskelbus I reagavimo lygį 

Patekimo kontrolė

11. Bendrovei apsaugos paslaugas teikianti rangovinė organizacija pasirinktinai vykdo 
Bendrovės darbuotojų ir trečiųjų asmenų patenkančių į Bendrovės režiminius objektus kūno 
temperatūros matavimus.

12. Prie įėjimų į technologinių įrenginių operatorines, dispečerines, kokybės tyrimo 
csntrą, aplinkos tyrimų laboratoriją, padaliniuose įrengtas pirtis ir baseinus, atitinkami padalinių 
vadovai pateikia informaciją apie patenkančių kitų padalinių darbuotojų ir trečiųjų asmenų 
asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.) ir 
rekomendaciją dėvėti KOAP.

13. Prieš išduodant leidimus patekti į Bendrovės teritoriją, duoti užpildyti tretiesiems 
asmenims, atvykstantiems į Bendrovę, anketą, kurios forma pateikiama šių Taisyklių priede. 
Tokios anketos saugomos kartu su tokių asmenų paraiškomis leidimams gauti.

14. Jeigu asmuo anketoje į visus klausimus atsakė „Nė“, įskaitant ir Taisyklių 15 p. 
nurodytą išimtį, kai atsakoma „Taip“, tai tokiam asmeniui esant tinkamam pagrindui pagal
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Bendrovės Leidimų režimo taisykles gali būti išduodamas leidimas ir toks asmuo gali būti 
įleidžiamas į Bendrovės tėritoriją ir objėktus.

15. Jeigu asmuo atsisako pildyti anketą arba nors į vieną klausimą atsakė „Taip“, 
išskyrus atvejus, kai asmuo atsako į klausimą „Taip“ patvirtindamas, kad turi ASPį dokumentą 
patvirtinantį, kad persirgo COVID-19 liga, ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS- 
CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, ne seniau nei prieš 90 dienų iki grįžimo / atvykimo 
į Lietuvos Respubliką, arba ASPį dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba 
tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmens skiepijimas Europos Sąjungos vaistinių 
preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos vakcina pagal skiepijimo schemą yra baigtas, tokiu 
atveju apsaugos darbuotojas turi:

15.1. duoti jam veido kaukę (kaukėmis iš anksto aprūpina Bendrovės Darbuotojų ir 
procesų saugos kontrolės skyrius);

15.2. nurodyti jam nuvykti į Bendrovės nustatytą izoliavimo vietą taip, kad jis neturėtų 
galimybės kontaktuoti su kitais asmenimis, be to, uždrausti jam įeiti į Bendrovės teritoriją ir 
objektus;

15.3. iškviesti skubiąją medicinos pagalbą Bendrovės bėndruoju pagalbos telefono 
numeriu 3333, rekomenduoti asmeniui skambinti į koronaviruso karštąją liniją tel. 1808 ir pranešti 
savo tiesioginiam vadovui;

15.4. informuoti Kontrolės ir saugos skyrių. Darbuotojų ir procesų saugos kontrolės 
skyrių bei Veiklos palaikymo skyrių dėl vietos dezinfekavimo.

16. Šių Taisyklių 15 punkte ir jo papunkčiuose nurodytos nuostatos netaikomos 
krovinius į Bendrovės tėritoriją atvežusiėms vairuotojams (ekipažų ir įgulų nariams), iki to 
momento, kol yra leidžiama asmenims, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus 
vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto 
priemonėmis atvykti į Lietuvos Respublikos teritoriją bei ES piliečiams ar ES teisėtai 
gyvenantiėms asmenims. Vairuotojams turi būti pamatuojama temperatūra nuotolinio termometro 
pagalba, išduodama vienkartinė kaukė (tuo atveju, kai vairuotojas neturi savo kaukės), 
paprašoma vairuotojo laikytis saugaus atstumo nuo aplinkinių, leidžiama nuvykti tik į krovinio 
iškrovimo vietą, nurodoma jam nedelsiant palikti Bendrovės teritoriją po krovinio iškrovimo. 
Leidimų biuras telefonu informuoja krovinio priėmėją apie galimą užsikrėtimo COVID-19 liga 
riziką ir būtinybę laikytis visų nurodytų saugos priemonių užsikrėtimo rizikai sumažinti. 
Patikrinimo, leidimo išdavimo metu tokiems asmenims nustačius pakilusią temperatūrą ar esant 
kitiems negalavimo požymiams, privaloma reaguoti ir elgtis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

17. Patekimo į Bendrovės režiminius objektus patikrinimo metu asmeniui nustačius 
padidintą temperatūrą (37,5 °C);

17.1. asmeniui išduoti veido kaukę ir pareikalauti ją užsidėti (kaukėmis iš anksto 
aprūpina Darbuotojų ir procesų saugos kontrolės skyrius);

17.2. uždrausti asmeniui patekti į Bendrovės režiminį objektą ir nurodyti jam palikti 
Bendrovės teritoriją;

17.3. iškviesti skubiąją medicinos pagalbą Bendrovės bendruoju pagalbos telefonu 
3333, rekomenduoti asmeniui skambinti koronaviruso karštosios linijos tel. 1808 ir pranešti savo 
tiesioginiam vadovui.

18. Draudžiama įvažiuoti ar įeiti į Bendrovės režiminių objektų teritorijas didesnėms 
grupėms asmenų, tiesiogiai nesusijusioms su Bendrovės veikla, rekomenduojama nerengti 
ekskursijų.

19. Bendrovės darbuotojams, grįžusioms iš valstybių, kurios įtrauktos į COVID-19 
ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, kai yra nustatyta privaloma izoliacija, 10 
dienų nuo grįžimo iš jų draudžiama atvykti į Bendrovę, jei tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso 
infekcijai) nustatyti neatliekamas, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta išimtis, 
leidžiančias palikti izoliacijos vietą ir nuvykti į darbo vietą. Izoliavimo terminas gali būti 
trumpinamas, ne anksčiau kaip 7 izoliavimo dieną atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą COVID-19 
ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gavus neigiamą rezultatą (tyrimas atliekamas asmens
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lėšomis), jei asmeniui nepasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomai (staiga 
prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

Asmeninių apsaugos priemonių naudojimas

20. Bendrovės darbuotojams vykimas į Bendrovės teritoriją jos samdomomis transporto 
priemonėmis / autobusais prilyginama vykimui viešuoju transportu vykstantiems į / iš darbo 
autobusais, rekomenduojama dėvėti KOAP, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato 
griežtesnių reikalavimų.

21. Bendrovės darbuotojams, bendro naudojimo patalpose ir darbo vietose (kabinetuose ir 
kt. patalpose) aptarnaujant trečiuosius asmenis, išlaikyti ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą, artimo 
kontakto trukmę sumažinti iki minimalaus laiko (ne ilgiau 15 min.), kaip papildomą saugos 
priemonę rekomenduojama dėvėti KOAP.

22. Naudojantis liftu rekomenduojama dėvėti KOAP, liftu vienu metu gali naudotis tiek 
asmenų, kad pakaktų išlaikyti 1 metro atstumą tarp jų.

23. Technologiniuose įrenginiuose pamainų perdavimo - priėmimo metu rekomenduojama 
dėvėti KOAP.

24. Bendrovės teritorijoje atvirose erdvėse (lauke), kai šalia 2 metrų atstumu nėra kitų 
asmenų, leidžiama nedėvėti KOAP.

Sveikatos būklės stebėjimas

25. Darbuotojams turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų 
ligų požymių (pvz., karščiavimas 37,5° C, sloga, kosulys, apsunkintas kvėpavimas, staigus 
uoslės, skonio praradimas ar susilpnėjimas, galvos ir raumenų skausmas, šaltkrėtis, nuovargis, 
vėmimas ir (ar) viduriavimas ir pan.), būtina nedelsiant informuoti padalinio vadovą, kuris 
nedelsiant nušalina darbuotoją nuo darbo ir rekomenduoja konsultacijai kreiptis į koronaviruso 
karštąją linija tel. 1808 arba susiekti su savo šeimos gydytoju.

26. Darbuotojui sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą arba Bendrovės padalinio 
vadovui iš darbuotojo gavus informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą, apie tai informuoti 
ESOC koordinatorių.

27. Darbuotojams darbo vietose ir pagrindiniame apsaugos ir kontrolės poste patenkant į 
Bendrovės režiminių objektų teritorijas mobiliomis kūno temperatūros matavimo priemonėmis 
ir/ar stacionariu termovizoriumi, atliekamas kūno temperatūros matavimas.

Higienos reikalavimai

28. Darbuotojai savo darbo vietose dažnai liečiamus paviršius (darbo stalus, kėdžių 
atramas, kompiuterių klaviatūras ir kt.) turi valyti paviršiams skirtu valikliu, kaip galima dažniau, 
bet ne rečiau kaip 2 kartus per dieną / pamainą. Paviršių dezinfekavimo skystį padaliniai užsako 
per Bendrovės Centrinius sandėlius.

29. Darbuotojai ir kiti asmenys, esantys Bendrovės teritorijose, turi laikytis rankų higienos 
(dažnai plauti rankas skystu muilu ir šiltu tekančiu vandeniu, dezinfekuoti jas rankų 
dezinfekcinėmis priemonėmis), vengti liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytis 
kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo.

30. Visi darbuotojai prieš patekdami į Bendrovės technologinių įrenginių operatorines, 
posėdžių sales, dispečerines ir valgyklas turi dezinfekuoti rankas rankų dezinfekcinėmis 
priemonėmis.

31. Darbuotojams darbo vietose valgymui skirtose patalpose išlaikyti ne mažesnį kaip 2 
metrų atstumą nuo kito asmens, arba valgyti pakaitomis, pavalgius valgymo vietoje esantys 
paviršiai (stalai, kėdžių atlošai, ei. virduliai, mikrobangų krosnelės, kavos aparatai ir pan.) turi būti 
valomi paviršiams skirtais valikliais.
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Mokymai, susirinkimai

32. Organizuojant mokymus Bendrovės patalpose, kai mokymus veda tretieji asmenys, 
klausytojams stengtis išlaikyti ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą iki lektoriaus arba 
rekomenduojama dėvėti KOAP.

33. Organizuojant susirinkimus ir pasitarimus patalpose, kai susirinkime dalyvauja tretieji 
asmenys, išlaikyti ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą nuo trečiųjų asmenų, bendravimo trukmę 
sumažinti iki minimalaus laiko (ne ilgiau 15 min.), riboti vienu metu susirinkime dalyvaujančių 
trečiųjų asmenų skaičių, arba rekomenduojama dėvėti KOAP.

34. Vykdant savo, kaip darbuotojo, parėigas, riboti einamųjų tiesioginių susitikimų skaičių. 
Rekomenduojama naudoti alternatyvius sprendimus, tokius kaip nuotolinės konferencijos, vaizdo 
konferencijos ir pan.

Nuotolinis darbas

35. Nuotolinis darbas organizuojamas vadovaujantis Bendrovės Nuotolinio darbo 
taisyklėmis.

Reikalavimai darbo vietoms

36. Bendro naudojimo patalpose, kuriose dirba daugiau nei po vieną darbuotoją, esant 
galimybei darbo vietos atskiriamos pertvaromis, arba darbas organizuojamas tarp darbuotojų 
išlaikant ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą.

37. Vėdinti darbo patalpas kaip galima dažniau.

Išorės klientai

38. Bendrovės patalpose trečiuosius asmenis aptarnaujantiems ar su jais bendraujantiems 
Bendrovės darbuotojams išlaikyti ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą, išskyrus atvejus, kai darbo 
vietos nuo trečiųjų asmenų atskirtos pertvaromis arba kai darbuotojai dėvi KOAP

39. Bendrovės darbuotojai privalo neaptarnauti trečiųjų asmenų, jeigu jie nedėvi KOAP ar 
atsisako jas dėvėti, kai Bendrovėje yra patvirtintas toks reikalavimas.

Atliekų tvarkymas

40. Panaudoti respiratoriai, apsauginės veido kaukės, vienkartinės pirštinės, šluostės, 
servetėlės turi būti tvarkomos kaip pavojingos atliekos. Jos turi būti metamos į specialiai tam 
parengtas šiukšlines, pažymėtas pavojingų atliekų kodu 150202.

Fizinis aktyvumas

41. Fizinio aktyvumo užsiėmimų metu ar juos organizuojant Bendrovės sporto salėse turi 
būti užtikrintos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų 
srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, 
asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.

Kiti reikalavimai

42. Atsižvelgiant į nepalankią situaciją dėl COVID-19 ligos, rekomenduojama padalinių 
vadovams priimant sprendimus dėl darbuotojų siuntimo į komandiruotes įvertinti riziką užsikrėsti 
COVID - 19 liga vadovaujantis COVID-19 ligos Paveiktų šalių sąrašu, kurį atnaujina Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, atsižvelgiant į epidemiologinius rodiklius užsienio 
šalyse.
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43. Darbuotojams naudojantis Bendrovėje įrengtomis pirtimis ir baseinais stengtis išlaikyti 
ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą nuo kitų asmenų.

44. Bendrovės Veiklos palaikymo direktorius įpareigojamas leidimų išdavimo, registravimo 
(priimamojo) ir pėsčiųjų praėjimo (įvažiavimo vartų) vietosė įrengti rankų dezinfekavimo vietas ir 
jas aprūpinti dezinfekavimo priemonėmis.

45. Padalinių vadovai jiems priskirtose teritorijose (kiekvienas savo srityje) privalo pateikti 
informaciją Veiklos palaikymo skyriui atitinkamų rankų dezinfekavimo priemonių pirkimui ir įrengti 
tas priemones tualetuose, poilsiui skirtose patalpose, taip pat itin svarbiose gamybos tęstinumo 
požiūriu vietose, tokiose kaip valdymo punktai ar dispečerinės.

46. Bendrovės Veiklos palaikymo direktorius kartu su Pirkimų direktoriumi įpareigojami 
užtikrinti aprūpinimą dezinfekcinėmis rankų ir paviršių, taip pat higienos priemonėmis (skystu 
muilu, popieriniais rankšluosčiais ir kita).

47. Bendrovės Veiklos palaikymo direktorius, konsultuodamasis su Kontrolės ir saugos 
direktoriumi įpareigojamas parinkti ir parengti atitinkamas patalpas, skirtas izoliuoti asmenis, 
įtariamus užsikrėtusius COVID-19 liga bei organizuoti tokių patalpų valymą ir dezinfekavimą. 
Apie tokių izoliavimo patalpų nustatymą Kontrolės ir saugos skyrius informuoja Bendrovės 
apsaugos paslaugas tėikiančią rangovinę organizaciją.

48. Padalinių vadovai įpareigojami nuolat vykdyti darbuotojų neatvykimo į darbą stebėseną, 
o apie visus nustatytus susirgimų skaičiaus didėjimus nedelsiant pranešti Personalo skyriui ir 
elektroniniu paštu kor@orlenlietuva.lt.

IV. II REAGAVIMO LYGIO SKELBIMUI BŪTINI KRITERIJAI IR RIZIKOS VALDYMO
PRIEMONĖS

49. II reagavimo lygis įvedamas esant bent vienai iš šių aplinkybių;
49.1. dėl COVID-19 ligos uždaromos vaikų ugdymo ir priežiūros bei švietimo įstaigos ir dėl 

šios priežasties Bendrovės darbuotojams būtina užtikrinti vaikų priežiūrą;
49.2. Bendrovės veiklai esminę reikšmę turinčiuose objektuose arba regione, kuriame yra 

Bendrovės padalinys, paskelbiamas karantinas:
49.3. kai izoliuojamas Bendrovės darbuotojas, turėjęs sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga 

ir 14 dienų laikotarpyje buvo darbe ir turėjo artimą kontaktą su bendradarbiais ir kai ESOC 
koordinatorius įvertina, kad dėl artimo kontakto su izoliuotu darbuotoju, koronaviruso infekcija gali 
išplisti Bendrovės veiklai esminę reikšmę turinčiame režiminiame objekte ar padalinyje;

49.4. paskelbiama, kad minimalus darbuotojų skaičius, reikalingas užtikrinti tinkamą 
Bendrovės veiklą, sumažėjo daugiau kaip 20 proc.

Papildomos rizikos valdymo priemonės paskelbus II reagavimo lygį

50. I lygio atvejais rekomenduojamas KOAP dėvėjimas tampa privalomas paskelbus II 
reagavimo lygį.

51. Darbuotojai, patenkantys į Bendrovės režiminius objektus ir esant didelės rizikos 
sąlyčiui, turi dėvėti KOAP.

52. Technologiniuose įrenginiuose, esant galimybei, pamainas perduoti - priimti lauke, 
dėvint KOAP ir pirštines, išlaikant ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą.

53. Bendrovės darbuotojams, turintiems artimų kontaktų su išorės klientais, kartu su KOAP, 
jei darbo vieta nuo kliento nėra atskirta pertvara, papildomai privaloma naudoti ir apsauginius 
veido skydelius.

54. Padalinių vadovai, organizuoja darbuotojų kūno temperatūros matavimus darbo 
vietose. Darbuotojus, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,5°C ir daugiau), vadovas turi 
nedelsiant nušalinti nuo darbo.

55. Padalinių vadovai turi nustatyti tinkamai savo vadovaujamo padalinio veiklai užtikrinti 
reikalingą minimalų darbuotojų skaičių.
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56. Padalinių vadovai iki atskiro pranešimo turi kontroliuoti darbe nesančių darbuotojų 
skaičių ir ei. paštu: kor@orlenlietuva.lt informuoti, jei darbuotojų skaičius sumažėja daugiau 
kaip 20 procentų padaiinyje.

57. Bendrovės Personalo direktorius, konsuituodamasis su atitinkamos srities Bendrovės 
direktoriumi, priima sprendimą suteikti galimybę darbuotojams dirbti nuotoliniu būdu bei nustato 
tokio nuotolinio darbo organizavimo padaiinyje maksimaiius terminus bei darbuotojų rotaciją tarp 
darbo Bendrovėje ir darbo nuotoiiniu būdu.

58. Bendrovės Veikios paiaikymo direktorius inicijuoja papildomų paslaugų užsakymą dėl 
bendrojo naudojimo patalpų (koridorių, laiptinių, operatorinių, valdymo pultų ir panašiai) 
dezinfekavimo bei, durų rankenų, šviesos jungiklių ir kitų bendro naudojimo paviršių valymo ir 
dezinfekavimo. Valymo ir/ar dezinfekavimo periodiškumą nustato ESOC atsižvelgdamas j faktinę 
situaciją ir taikomus teisinius reikalavimus.

59. Sveikinantis vengti tiesioginio fizinio kontakto.
60. Atšaukiamos ir neforminamos visos darbuotojų komandiruotes, išskyrus tik būtinus 

atvejus - atsakingas personalo direktorius.
61. Jei įmanoma, darbo klausimai turi būti sprendžiami telefonu, elektroniniu paštu ar 

organizuojant telekonferencijas bei videokonferencijas. Darbuotojai privalo vengti vaikščioti iš 
vieno kabineto į kitą.

62. Mokymai, konferencijos ir panašūs grupiniai susirinkimai atšaukiami, išskyrus atvirame 
lauke organizuojamas civilinės saugos pratybas. Atsižvelgiant į susidariusią situaciją ESOC 
koordinatorius gali nustatyti išimtis dėl mokymų tęstinumo organizavimo.

63. Draudžiama naudotis liftais, išskyrus krovinių kėlimą. Esant galimybei liftai išjungiami, 
už tai atsakingas vyriausiasis mechanikas.

64. Padalinio vadovas arba jo įpareigotas darbuotojas ne rečiau kaip kartą per savaitę prieš 
darbo pradžią praveda trumpus privalomus mokymus apie pagrindines apsaugos priemones 
pamaininių darbuotojų naudojamose patalpose.

V. III REAGAVIMO LYGIO SKELBIMUI BŪTINI KRITERIJAI IR RIZIKOS VALDYMO
PRIEMONĖS

65. III reagavimo lygis įvedamas esant bent vienai iš šių aplinkybių:
65.1. Bendrovės darbuotojui diagnozuojama ir patvirtinama COVID-19 liga, kai darbuotojas 

14 dienų laikotarpyje buvo darbe ir turėjo artimą kontaktą su bendradarbiais ir kai ESOC 
koordinatorius įvertina, kad dėl artimo kontakto su sergančiu darbuotoju, koronaviruso infekcija 
gali išplisti Bendrovės veiklai esminę reikšmę turinčiame režiminiame objekte ar padalinyje;

65.2. kai darbuotojų skaičius atskirame padalinyje sumažėja tiek, kad nebeįmanoma 
užtikrinti tinkamą Bendrovės veiklą ir tokią situaciją patvirtina ESOC koordinatorius;

65.3. darbuotojų patekimas į darbo vietas ribojamas dėl įvesto karantino;
65.4. esant kitoms aplinkybėms, kurios gali turėti esminį neigiamą poveikį Bendrovės 

veiklai.

Papildomos rizikos valdymo priemonės paskelbus III reagavimo lygį

66. Darbuotojai privalo naudoti savo asmeninius arba vienkartinius įrankius ir indus.
67. Darbuotojams draudžiama naudotis Bendrovėje įrengtomis pirtimis ir baseinais.
68. Draudžiama naudotis Bendrais esamais VENDING kavos aparatais gamykloje.
69. Uždraudžiama naudotis bendromis valgymo ir poilsio patalpomis, kuriomis naudojasi 

skirtingų padalinių darbuotojai - atsakingi padalinių vadovai.
70. Draudžiama teikti maitinimo paslaugas valgyklų salėse, maistas darbuotojams 

tiekiamas tik išsinešimui, išskyrus atvejus, kai užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios 
situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, 
būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis 
apsaugos priemonėmis sąlygos.
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71. Nustačius, kad darbo vietoje buvo užsikrėtęs COVID-19 liga asmuo, visos patalpos ir 
erdvės, kur darbuotojas galėjo lankytis izoliuojamos ir dezinfekuojamos (gali būti svarstomas 
darbuotojų aprūpinimas maistu iš išorės, jeigu tai netrukdo darbuotojų vykdomai veiklai - 
atsakingas Bendrovės veiklos palaikymo direktorius.

VI. INFORMAVIMAS

72. Visi su COVID-19 liga rizika susiję klausimai ir pranešimai privalo būti nedelsiant 
siunčiami Bendrovėje sukurtu specialiu elektroninio pašto adresu kor@orlenlietuva.lt.

73. Padalinių vadovai privalo stebėti savo darbuotojų savijautą. Apie galimus užsikrėtimo 
atvejus nedelsiant informuoti Bendrovės bendruoju pagalbos telefono numeriu 3333 ir 
koronaviruso karštosios linijos tel. 1808 bei elektroninio pašto adresu: kor@orlenlietuva.lt. 
Darbuotojo tiesioginis vadovas tokiais atvejais turi nedelsiant informuoti ESOC koordinatorių. 
Pablogėjus sveikatos būklei darbuotojui draudžiama atvykti į darbą, apie pasireiškusius ūmių 
viršutinių kvėpavimo takų infekcijų klinikinius požymius darbuotojas privalo nedelsdamas 
informuoti tiesioginį vadovą. Darbuotojui pasireiškus klinikiniams ligos požymiams darbe, 
darbuotojo tiesioginis vadovas privalo apie tai informuoti Bendrovės bendruoju pagalbos telefono 
numeriu 3333 ir iškviesti skubiąją medicinos pagalbą, informuoti Darbuotojų ir procesų saugos 
kontrolės skyrių ir informuoti į koronaviruso karštąją liniją tel. 1808.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

74. Už šių Taisyklių peržiūros ir atnaujinimo, kai tai reikalinga, organizavimą atsakingas 
Bendrovės kokybės, aplinkosaugos ir saugos darbe direktorius.

Taisykles parengė:

oefi-ucL

Digitally signed by 
SAULIUS POCEVIČIUS 
Date: 2021.03.17 
08:55:51 +02'00'

8-10

mailto:kor@orlenlietuva.lt
mailto:kor@orlenlietuva.lt


Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ Trijų lygių reagavimo sistemos, atsiradus rizikai
užsikrėsti COViD-19 iiga, taisyklės

Priedas
ANKETA

DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PREVENCIJOS

Pateikiama Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ leidimų biurui
1 lentelė

Nr Klausimas Ne Taip

Ar turite asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPį) dokumentą patvirtinantį, 
kad persirgote COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir diagnozė buvo 
patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo 
rezultatu, ne seniau nei prieš 90 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos 
Respubliką, arba ASPį dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba 
tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmens skiepijimas Europos 
Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos vakcina pagal 
skiepijimo schemą yra baigtas? ^

Pastaba: '' Jei turite vieną iš šiame punkte paminėtų dokumentų, viena iš oficialių Europos 
Sąjungos kalbų, pažymėkite atsakymą „Taip", ir į kitus klausimus toliau atsakyti nereikia.

2 lentelė
Nr. Klausimas Ne Taip

1.
Ar per paskutines 10 dienų buvote užsienio šalyje, kuri įtraukta į Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą paveiktų šalių sąrašą iš 
kurios atvykus privaloma izoliacija? ^

2. Ar per paskutines 14 dienų turėjote artimą sąlytį su sergančiu asmeniu, kuriam 
buvo patvirtinta COVID-19 liga?

3. Ar per paskutines 14 dienų turėjote artimą sąlytį su izoliacijoje esančiu (sąlytį 
turėjusiu) asmeniu?

4.
Ar per paskutines 14 dienų turėjote artimą sąlytį su asmeniu atvykusiu ar 
grįžusiu iš užsienio šalies įtrauktos į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro patvirtintą paveiktų šalių sąrašą, iš kurios atvykus privaloma izoliacija?

5.

Ar šiuo metu jums yra pasireiškęs vienas iš šių simptomų: kosulys, 
karščiavimas, apsunkintas kvėpavimas, staigus uoslės, skonio praradimas ar 
susilpnėjimas, galvos ir raumenų skausmas, šaltkrėtis, nuovargis, vėmimas ir (ar) 
viduriavimas?

6.

Ar per paskutines 14 dienų buvo pasireiškęs vienas iš šių simptomų: kosulys, 
karščiavimas, apsunkintas kvėpavimas, staigus uoslės, skonio praradimas ar 
susilpnėjimas, galvos ir raumenų skausmas, šaltkrėtis, nuovargis, vėmimas ir (ar) 
viduriavimas?

7. Ar pastarosiomis dienomis turėjote ūmių uoslės ir skonio sutrikimų?

8. Ar per paskutines 14 dienų turėjote kontaktą su karščiuojančiu ir/arba turinčiu 
kvėpavimo problemų asmeniu (pvz.: čiaudinčiu, kosinčiu, dūstančiu)?

Pastaba: ^ Jei Jūs atvykote iš paveiktos šalies ir turite ne anksčiau nei 72 valandų laikotarpiu 
prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą laboratorinį tyrimą COVID-19 ligai 
(koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą tyrimo atsakymą, tokiu atveju žymėkite „Ne“.

Savo parašu patvirtinu, kad visa anketoje pateikta informacija yra teisinga:

Parašas, vardas pavardė, data____________________________________________________

Darbdavys.
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Bendrovė laikosi įsipareigojimų pagal ES 2016/679 Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Šie 
Jūsų duomenys bus saugomi ne ilgiau nei teisės aktais dėl valstybės lygio ekstremaliosios 
situacijos paskelbimo nustatytą laikotarpį. Informaciją dėl duomenų apsaugos galite rasti mūsų 
bendrovės interneto svetainėje https://www.orlenlietuva.lt/LT/Companv/PuslaDiai/Asmens- 
duomen%c5%b3-apsauQos-politika.aspx Papildomais klausimais kreiptis į Duomenų apsaugos 
pareigūną ei. paštu dapĮgjorlenlietuva.lt

10-10

https://www.orlenlietuva.lt/LT/Companv/PuslaDiai/Asmens-duomen%c5%b3-apsauQos-politika.aspx
https://www.orlenlietuva.lt/LT/Companv/PuslaDiai/Asmens-duomen%c5%b3-apsauQos-politika.aspx

