
REKOMENDACIJOS dė l 
užkrečiamųjų  

ligų prėvėncijos priėmonių  

Prevencinės priemonės: 

• kruops ti rankų higiėna (daž nai plauti 

rankas  skystu muilu ir vė siu vandėniu 20

-40 s., naudoti įvairius alkoholinius 

dėžinfėkcinius skysc ius); 

• nėliėsti nės variomis rankomis vėido 

sritiės– akių, burnos, nosiės; 

• daž nai vė dinti patalpas, dėžinfėkuoti 

pavirs ius (durų rankėnas, laiptų 

turė klus); 

• laikytis c iaudė jimo ir kosė jimo ėtikėto; 

• vėngti masinio susibu rimo viėtų ir 

kontakto su sėrganc iu asmėniu; 

• naudoti saugų ir s varų vandėnį bėi gėrai 

tėrmis kai apdorotą maistą.  



REKOMENDACIJOS  

dė l ugdymo procėso ir darbo organižavimo  

Priemonės: 

• asmėnys, kuriė nėsėniai grįž o is  tėritorijų, kur vyksta 

COVID-19 plitimas visuomėnė jė*, 14 dienų nuo 

paskutinė s buvimo minė tosė s alysė diėnos, turė tų likti 

namuosė ir stėbė ti savo svėikatą; 

• pajutus į pėrs alimo ligas panas ius simptomus 

nedelsiant  kreipkitės 112; 

• s iuo 14 dienų saviizoliacijos laikotarpiu 

organižuojamas nuotolinis ugdymo procėsas, o 

darbuotojams sutėikiama galimybė  dirbti nuotoliniu 

bu du.  Nėpavykus to padaryti, asmėnys krėipiasi į 

Nacionalinį visuomėnė s svėikatos cėntrą priė Svėikatos 

apsaugos ministėrijos, dė l nėdarbingumo is davimo. 

• s iuosė rėgionuosė kėliavę asmėnys turi už pildyti 

ankėtą: http://nvsc.lrv.lt/covid-19  

• saviižoliacijos rėkomėndacijos: http://nvsc.lrv.lt/

uploads/nvsc/documėnts/filės/rėkomėndacijos%

20ižoliavimosi%20laikotarpiui_2(1).pdf  

*Kinija (visos provincijos), Šiaurės Italijos regionas (Lombardijos, Veneto, 

Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionai), Honkongas, Iranas, Japonija, Pietų 

Korėja, Singapūras.  

Teritorijų sąrašas atnaujinamas: http://sam.lrv.lt/koronavirusas.  
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REKOMENDACIJOS  
įtariant koronaviruso infėkciją 

Skambinkite 112 (nevykite patys į gydymo įstaigą) 

jeigu: 

• jauc iatė u mius kvė pavimo takų infėkcijos pož ymius 

(staiga pasirėis kęs bėnt viėnas is  simptomų—

kars c iavimas, kosulys, apsunkintas kvė pavimas) IR 

• 14 dienų laikotarpyje iki simptomų pradž ios  

turė jotė artimą sąlytį su patvirtintu ar tikė tinu COVID-

19 atveju ARBA 

• kėliavotė tėritorijosė, kur vyksta COVID-19 plitimas 

visuomėnė jė* ARBA 

• dirbotė aplinkojė, kuriojė buvo gydomi asmėnys, 

sėrgantys  COVID-19.  

Kreipkitės į savo šeimos gydytoją jeigu: 

• jauc iatė pėrs alimo simptomus (kars c iuojatė, kositė, 

c iauditė, skauda gėrklę) IR 

• nesilankėte tėritorijosė, kur vyksta COVID-19 

plitimas visuomėnė jė* IR 

• neturėjote sąlyc io su is  s ių tėritorijų grįž usiais/ 

atvykusiais asmėnimis.  

*Kinija (visos provincijos), Šiaurės Italijos regionas (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir 

Emilijos-Romanijos regionai), Honkongas, Iranas, Japonija, Pietų Korėja, Singapūras.  

Teritorijų sąrašas atnaujinamas: http://sam.lrv.lt/koronavirusas.  


