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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, atsižvelgdamas į Valstybinės

darbo inspekcijos parengtas metodines rekomendacijas psichologinio smurto darbo aplinkoje

prevencijai ir psichosocialinių darbo sąlygų gerinimui:

1. S k i r i u Raseinių kūno kultūros ir sporto centro sveikatos priežiūros specialistę

Daivą Gudžiūnienę atsakinga už priešsmurtinę veiklą įstaigoje.

2. N u r o d a u:

2.1. kad darbuotojai, patyrę priekabiavimą, smurtą, mobingą ar kitus psichosocialinius

veiksnius darbe, gali kreiptis į 1 punkte paskirtą atsakingą asmenį tiesiogiai arba elektroniniu

paštu daivikegud33@gmail.com ;

2.2. 1 punkte paskirtam atsakingam asmeniui vadovautis patvirtinta Raseinių kūno

kultūros ir sporto centro psichologinio smurto ir mobingo politika.

3. Į p a r e i g o j u Raseinių kūno kultūros ir sporto centro raštvedę Ramutę

Palubinskytę šį įsakymą paskelbti viešai – įstaigos informaciniame stende ir elektroninėje

svetainėje.
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