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Anatomijos ir fiziologijos katedra
Anatomikume esamas drabužių spintelių kiekis gali apsunkinti biosaugos užtikrinimą esant maksimaliam
studentų srautui.
Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika
Reikia paskelbti viešai skelbimų lentoje informaciją apie asmenis, atsakingus už padalinio biosauga.
Rekomenduojama patikslinti raštiškas rekomendacijas registratūrai pacientų priėmimui. Persirengimo patalpos
sunkiai talpina didesnius studentų srautus. Rekomenduojama periodiškai atlikti dezinfekcijos efektyvumo
laboratorinę kontrolę.
Maisto saugos ir kokybė katedra
Rekomenduojama detaliau aprašyti padalinio biosaugos vidinės kontrolės atlikimą.
Mikrobiologijos ir virusologijos institutas
Biosaugos SVP procedūrų pažeidimų ar trūkumų nenustatyta.
Stambiųjų gyvūnų klinikos
Atnaujinti viešą informaciją apie asmenis atsakingus padalinio biosaugą. Rasta keltas atidarytų vaistų buteliukų
be atidarymo datos įrašo. Trūksta konkretaus valymo ir dezinfekcijos aprašo. Taip pat imtis priemonių, kad
susidarius dideliam kiekiui nešvarumų, nedelsiant jie būtų išvalomi.
Veterinarinės patobiologijos katedra ir Patologijos centras
Nevyksta biosaugos reikalavimų ir įgyvendinimo aptarimai.
Patologijos centras
Nepateikti mokymų programų dokumentai, ant dezinfekcinio tirpalo pakuotės nebuvo žymėjimo, vienas
dezinfekcinis kilimėlis buvo sausas ir nenaudojamas kaip dezinfekcinis. Rekomenduojama arba jį naudoti pagal
paskirtį, arba pašalinti. Studentų persirengimo patalpoje pastatyti papildomą šiukšlių dėžę antbačių ir kitų
vienkartinių apsauginių priemonių išmetimui. Apsvarstyti, ar kai kuriose vietose galima nenaudoti geltonos
spalvos šiukšlių maišų, nes ne visur susidaro pavojingos veterinarinės medicininės atliekos.
Viešoji įstaiga LSMU praktinio mokymo ir bandymų centras
Rekomenduojama į mokymus, vykstančius Veterinarijos akademijoje, pakviesti ir PMBC specialistus. Vizito
metu studentų nebuvo.
Pastaba: 1) šalia Smulkių gyvūnų klinikų daug automobilių statoma ant žalios vejos. To pasekoje su avalyne,
ypač palijus, išnešiojamas purvas, todėl klinikose sudėtinga užtikrinti švarą. Rekomenduojama rasti galimybių
įrengti tinkamas stovėjimo aikšteles arba užtverti žalią veją, kad nebūtų galima parkuoti automobilių.
2) pastebėta, kad į laboratorijas pristatyti mėginiai surenkami ar laikomi popierinėse pakuotėse (dėžutės/dėžės).
Kadangi tokias pakuotes sunku ar neįmanoma tinkamai išplauti ir dezinfekuoti, jas reikia pakeisti į plastikines
pakuotes, kuras galima lengvai išplauti ir dezinfekuoti.
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