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 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – 

NVSC) Panevėžio departamento Rokiškio skyrius informuoja, kad 2021 m. birželio 2 d. Rokiškio  

Senamiesčio progimnazijos 3A klasės mokiniui V.B. patvirtinta Covid – 19 (koronaviruso infekcija).  

Paskutinė jo  lankymosi diena mokykloje – 2021-05-31. 

 NVSC Panevėžio departamento Rokiškio skyrius, vadovaudamasis Užkrečiamosios ligos  

židinio ir protrūkio epidemiologinės diagnostikos ir kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymu Nr.V-1159 „Dėl 

Užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio epidemiologinės diagnostikos ir kontrolės tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ nuostatomis, prašo pateikti darbuotojų, ir vaikų,  turėjusių kontaktą su minėtu mokiniu 

sąrašą su vardais, pavardėmis ir telefonų numeriais, pagal pridedamą lentelę. Užpildytą lentelę siųsti 

el.p. rokiskis@nvsc.lt. 

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 

įstatymu ir Asmenų, sergančiu COVID – 19 liga (koronaviruso infekcija), ar turėjusių sąlytį su 

sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje 

vietoje taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 

12 d. įsakymu Nr.352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, 

įtariamų, kad serga COVID-19 liga ( koronaviruso infekcija), ar turėjusių sąlytį su sergančiuoju 

COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimosi namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje 

taisyklių patvirtinimo“, asmenys, turėję kontaktą su asmeniu, sergančiu COVID-19 liga 

(koronaviruso infekcija) turi būti izoliuoti. Izoliavimas reiškia asmens, sergančio užkrečiamąja liga, 

įtariamo sergančio, turėjusio kontaktą, ar sukėlėjo nešiotojo atskyrimą nuo aplinkinių žmonių, norint 

išvengti užkrečiamosios ligos plitimo.  

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) 

Rekomendacijomis,  sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros patalpų 

dezinfekcijai (kai galimas užteršimas SARS-COV-2 virusu) (prieiga internetu: 

http:sam.lrv.lt/lt/news/prevenciniai-veiksmai-del-naujojo-koronaviruso-informacija-nuolat-

papildoma/koronavirusas/informacija-visuomenei/rekomendacijos), reikalingas aplinkos valymas ir 

dezinfekcija, naudojant 0,1% natrio hipochloritą (skiedimas santykiu 1:50, jei naudojamas buitinis 

baliklis, kurio pradinė koncentracija yra 5%) po valymo neutraliu plovikliu. Paviršius, kuriuos gali 

sugadinti natrio hipochloritas, reikia valyti 70% koncentracijos etanoliu, prieš tai paviršius nuvalius 

neutraliu plovikliu. 

Elektroninio dokumento nuorašas
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Atliekant valymo darbus patalpose, galimai užterštose koronavirusu, siūloma naudoti šias 

asmens apsaugos priemones: medicinines kaukes, akinius arba veido skydelius, vienkartinius 

ilgarankovius skysčiams nepralaidžius chalatus ir buitines pirštines. 

Vienkartinės asmens apsaugos priemonės, kurias naudojo valymą atlikęs asmuo, po 

panaudojimo išmetamos kaip užterštos atliekos. Daugkartinio naudojimo priemonės turi būti 

nukenksminamos (dezinfekuojamos) naudojant turimus produktus (pvz. 0,1% natrio hipochloritą 

arba 70 % koncentracijos etanolį). Kai naudojami kiti cheminiai produktai, reikia vadovautis 

gamintojo rekomendacijomis (tinkamas paruošimas, naudojimas). 

 Daugiau informacijos galima rasti SAM interneto svetainėje, adresu: 

https:/sam.lrv.lt/naujienos/koronavirusas. 

 PRIDEDAMA. 1. Lentelė. 

                           2. Instrukcija darbdaviui.   

 

 

 

 

 

 

Panevėžio departamento Rokiškio skyriaus   Daivutė Bulovienė 

vyriausioji specialistė, laikinai vykdanti 

Rokiškio skyriaus vedėjo funkcijas 

  

 

 

     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Macijauskienė, tel. (8 458)71 321, el. p. regina.macijauskienė@nvsc.lt 
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Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro,                                                                                                                                  

                            valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės  

 operacijų vadovo 2021 m.  kovo 23  d. sprendimo Nr. V-618 

1 priedas 

 

 

INFORMACIJA APIE SĄLYTĮ SU COVID-19 LIGOS ATVEJU TURĖJUSIUS ASMENIS 

 

 

Įstaigos 

pavadinimas, 

juridinio 

asmens 

kodas, 

adresas  

Už bendravimą 

su NVSC 

atsakingas 

asmuo (vardas 

pavardė, tel. 

Nr., el. p. 

adresas)  

Informacija apie sąlytį turėjusius asmenis 

Sąlyčio rizikos 

laipsnis 

(didelis 

/mažas/reikalingas 

NVSC 

vertinimas) 

Vardas Pavardė 

Telefono 

numeris 

(3706xxxxxxx) 

Paskutinio 

sąlyčio su 

sergančiu 

asmeniu data 

(xxxx-xx-xx) 

Ar sutinka atlikti 

tyrimą COVID-19 

ligos nustatymui  

(taip / ne) 

Asmens kodas 

(nenurodyti tais 

atvejais, kai sąlytį 

turėjęs asmuo 

nesutinka atlikti 

tyrimo) 

Miestas, 

kuriame 

pageidaujama 

atlikti 

tyrimą* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10          
 

       
 

 
*pildoma tuo atveju, jei tyrimai sąlytį turėjusiems asmenims atliekami ne protrūkio vietoje 
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KAIP ELGTIS DARBDAVIUI, JEI ĮMONĖJE AR
ĮSTAIGOJE REGISTRUOTAS COVID-19 LIGOS 
(koronaviruso infekcijos) PROTRŪKIS?

Pirmiausia, svarbu išlaikyti ramybę ir nedelsiant imtis visų reikiamų saugumo priemonių: 

SĄLYTĮ TURĖJUSIŲ ASMENŲ NUSTATYMAS

 Sužinoti, ar sergantys asmenys jaučia simptomus. Jei taip, vertinti, kas buvo
darbovietėje 72 val. iki simptomų atsiradimo, jei ne – iki ėminio paėmimo.
 Buvę darbovietėje asmenys pagal sąlyčio riziką turi būti suskirstyti į didelės ir mažos
rizikos sąlytį turėjusius asmenis. Daugiau informacijos apie sąlytį turėjusių asmenų rizikos
nustatymą galima rasti čia: https://nvsc.lrv.lt/informacija-visuomenei-apie-covid-
19/imonems/laipsnis 
 Didelės rizikos sąlytį turėję asmenys turi kuo skubiau izoliuotis.
 Jei mažos rizikos sąlytį turėję asmenys turi galimybę dirbti nuotoliniu būdu, rekomenduoti
jiems nuotolinį darbą 14 dienų po paskutinės sąlyčio su sergančiuoju dienos.
 Apklausti didelės ir mažos rizikos sąlytį turėjusius asmenis, ar jie pageidautų atlikti testą.
Testai neatliekami asmenims, kuriems 180 dienų laikotarpiu buvo diagnozuota COVID-19
liga (koronaviruso infekcija) bei skiepytiems pagal pilną vakcinacijos schemą.
 Užpildyti duomenis lentelėje, kurią galima rasti čia:
https://nvsc.lrv.lt/uploads/nvsc/documents/files/protrukio%20tyrimo%20lentele.docx ir
lentelę siųsti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (NVSC), nurodant, kad įmonėje
ar įstaigose fiksuotas COVID-19 ligos protrūkis: https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-
visuomenei-apie-covid-19/imonems 

1.

2.

3.
4.

5.

6.

TYRIMŲ ORGANIZAVIMAS SĄLYTĮ TURĖJUSIEMS ASMENIMS

 Sąlytį turėjusių asmenų ištyrimą organizuoja NVSC, kai gauna iš darbdavio užpildytą
lentelę. Sąlytį turėję asmenys tiriami greitaisiais antigeno testais mobiliuosiuose
punktuose arba organizuojant mobilių komandų atvykimą į įstaigą.
 Didelės rizikos sąlytį turėję asmenys gauna SMS žinutes su nuoroda į anketą, kurioje
klausiama apie izoliacijos vietos sąlygas, nedarbingumo išdavimo poreikį bei prašoma
patvirtinti sutikimą atlikti COVID-19 testą. Užregistruotas asmuo gauna SMS žinutę su
informacija, kada ir kur bus paimtas jų ėminys.
 Mažos rizikos sąlytį turėję užregistruojami testui NVSC atsakingo darbuotojo ir gauna
SMS žinutę, kada ir kur bus paimtas jų ėminys.

1.

2.

3.

PATALPŲ VĖDINIMAS IR DEZINFEKCIJA

Visos patalpos, kuriose užkrečiamuoju laikotarpiu lankėsi susirgęs asmuo, turi būti vėdinamos
ir nedelsiant organizuojama šių patalpų dezinfekcija. SAM Rekomendacijos sveikatos
priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros patalpų dezinfekcijai (kai galimas
užteršimas SARS-CoV-2 virusu):
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%20
20200327%20(1).pdf 
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SVEIKATOS BŪKLĖS STEBĖJIMAS

Didelės ir mažos rizikos sąlytį turėjusiems asmenims rekomenduojama atidžiai stebėti savo
sveikatos būklę 14 dienų po paskutinės kontakto dienos. Atsiradus COVID-19 ligai
būdingiems simptomams, nedelsiant kreiptis tel. 1808 dėl tyrimo atlikimo. COVID-19 ligai
būdingi simptomai: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, staigus uoslės, skonio
praradimas ar susilpnėjimas. Papildomi mažiau specifiški simptomai gali būti galvos ir
raumenų skausmas, šaltkrėtis, nuovargis, vėmimas, viduriavimas.

BENDRADARBIAVIMAS SU NVSC IR NAUDINGOS NUORODOS

https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/vaizdo-irasas-nuotoliniai-nvsc-mokymai-kaip-valdyti-
covid-19-gresmes 
https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/nvsc-mokymuose-kaip-valdyti-koronaviruso-gresmes-
per-tukstanti-dalyviu

https://koronastop.lrv.lt/lt/duk 
https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/salyti-su-serganciuoju-
turejusiems-asmenims 
https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas

Pagal įstaigos ar įmonės veiklos specifiką ir sutarimą su darbdaviu, NVSC gali organizuoti ir
teikti nuotolinę konsultaciją internetu įstaigos atskiriems darbuotojams ar visai jų
bendruomenei, siekiant suteikti informaciją dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
valdymo ir dėl tyrimo atlikimo eigos, sąlygų bei kitų su tyrimu susijusių aplinkybių.
Individualiais atvejais NVSC vyksta į įstaigą ar įmonę ir teikia konsultacijas protrūkio
atsiradimo vietoje.
Aktuali informacija apie COVID-19 ligos atvejo valdymą įmonėje:
1.

2.

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus:
1.
2.

3.

Asmenims, kuriems patvirtinta COVID-19 liga, rekomenduojama
nedelsiant užpildyti anketą: https://atvejis.nvsc.lt/ 

Jei kiltų papildomų klausimų, konsultacijas teikia NVSC tel. (8 5) 264 9676. 
Konsultuojama: I–IV 8:00–17:00; V 8:00–15:45; VI 8:00–17:00. 
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