
 
Jaunųjų gydytojų asociacijos projekto „PRIGLAUSK MEDIKĄ” taisyklės medikams 

 
Sukūrėme duomenų bazę, kurioje galite rasti viešbučių, hostelių, kaimo turizmo sodybų ir privačių butų sąrašą bei                
kontaktinius duomenis (sąrašą nuolat pildysime). Šiose vietose siūloma apsigyventi nemokamai arba su nuolaida. Kadangi              
rūpinamės Jūsų sveikata ir priimančių įstaigų bei privačių butų sauga bei dezinfekcija, prašome laikytis nurodytų taisyklių. 
Asmeninių butų pasiūlymai galioja TIK sveikatos priežiūros specialistams, turintiems licencijas ar spaudo numerius. 

 
Jeigu norite apsigyventi viešbutyje, hostelyje ar kaimo turizmo sodyboje: 

1. Nurodytais kontaktais asmeniškai susisiekite su pasirinkta įstaiga. 
 
Jeigu norite apsigyventi bute: 

1. Užsiregistruokite specialiai šiam projektui „Priglausk mediką” sukurtoje platformoje: priglauskmedika.lt.         
Registracijai bus reikalinga asmens dokumento kopija ir licencijos ar spaudo numeris. Po registracijos             
turėsite šiek tiek palaukti, kol mes patvirtinsime Jūsų tapatybę. Apie sėkmingą tapatybės patvirtinimą būsite              
informuoti elektroniniu paštu; 

2. Gavę laišką, patvirtinantį Jūsų tapatybę, prisijunkite prie sistemos ir peržvelkite butų sąrašą; 
3. Susisiekite su pasirinkto buto savininku, išsiaiškinkite tikslų buto adresą, sužinokite, ar bute yra visi jums               

reikalingi daiktai, ar nereikia turėti savo patalynės ir susitarkite atvykimo laiką. Nuspręskite, kaip             
saugiai perduoti raktus ir panaudos sutartį; 

4. Sistemoje prie pasirinkto buto pažymėkite, nuo kada iki kada butas užimtas; 
5. Pasirašykite su buto savininku panaudos sutartį (viena kopija lieka Jums, kita – buto savininkui); 
6. Pasibaigus saviizoliacijos laikotarpiui, pasirūpinkite generaline buto dezinfekcija; 
7. Grąžinkite buto raktus savininkui; 

 
Taisyklės gyvenantiems butuose: 

1. Kiekvieno buto savininkas turi teisę Jūsų paprašyti susimokėti komunalinius mokesčius už pragyventą            
laikotarpį. Turėtumėte iš anksto aptarti su buto savininku, ar jūs mokėsite komunalinius mokesčius ir kaip               
pateiksite skaitiklių rodmenis (pvz.: nufotografuosite atvykę į butą ir išsiskraustydami ar pan.), taip pat kokiu               
būdu (pavedimu ar grynaisiais pinigais) bus atsiskaitoma už komunalinius mokesčius; 

2. Siekiant išvengti piktnaudžiavimo, kartu su sutartimi, jei to prašo buto savininkas, prašome pateikti savo              
asmens dokumento kopiją (asmens kodą galima užtušuoti, tačiau turi matytis nuotrauka ir Jūsų vardas              
bei pavardė) ir medicinos darbuotojo licencijos numerį ar spaudo numerį; 

3. Pasibaigus saviizoliacijos laikotarpiui, Jūs įsipareigojate savo lėšomis dezinfekuoti butą, naudodamasis          
įmonių, turinčių Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis kenkėjų kontrole (dezinfekcija,           
dezinsekcija, deratizacija), paslaugomis. Prašome dėl buto dezinfekavimo derinti bent 2-3 dienas iš            
anksto!  
Mūsų partneriai, sutikę medikams pritaikyti nuolaidą (šios dvi įmonės įsikūrusios Vilniuje, už buto             
dezinfekavimą kitame mieste, gali tekti apmokėti kuro išlaidas): 

a. „EVP Projektai” https://www.evpp.lt/ - dėl šios įmonės paslaugų kreipkitės el. paštu: e.a@evpp.lt.            
Kaina su nuolaida: 1,70 € už 1 kv. m. + PVM; 

b. „DezinfekuojamLT” https://dezinfekuojam.lt/ - užsakymai vykdomi telefonu +370 674 24176, el.          
paštu info@dezinfekuojam.lt arba Facebook žinutėmis m.me/dezinfekuojam.  
Kaina su nuolaida: 1.29 € už 1 kv. m. (mokesčiai įskaičiuoti). Jeigu derinama dėl reguliaraus ar                
pakartotinio užsakymo - kainą galima derinti individualiai. 

 
Tačiau galite naudotis ir kitų licencijuotų įmonių paslaugomis (pvz. „Grinda“, „Dezinfa“ ir kt.).  
Atlikę dezinfekciją, patalpų dezinfekciją patvirtinantį dokumentą (pvz.: sąskaitą - faktūrą) išsiųskite elektroniniu paštu             
priglauskmedika@jauniejigydytojai.lt ir buto savininkui. 
 
Ačiū už Jūsų supratingumą! 
Siekiame užtikrinti, kad visi būtų ir sveiki, ir saugūs :)  
 
Jei kiltų klausimų, drąsiai kreipkitės į mus elektroniniu paštu: priglauskmedika@jauniejigydytojai.lt 
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