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
1. Sužinoti, ar sergantys asmenys jaučia simptomus. Jei taip, vertinti, kas buvo
darbovietėje 72 val. iki simptomų atsiradimo, jei ne – iki ėminio paėmimo.
2. 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-covid19/imonems/laipsnis
3. Didelės rizikos sąlytį turėję asmenys turi kuo skubiau izoliuotis.
4. Jei mažos rizikos sąlytį turėję asmenys turi galimybę dirbti nuotoliniu būdu, rekomenduoti
jiems nuotolinį darbą 14 dienų po paskutinės sąlyčio su sergančiuoju dienos.
5. 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.
6. 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/informacijavisuomenei-apie-covid-19/imonems

TYRIMŲ ORGANIZAVIMAS SĄLYTĮ TURĖJUSIEMS ASMENIMS
1. 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.
2. 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.
3. Mažos rizikos sąlytį turėję užregistruojami testui NVSC atsakingo darbuotojo ir gauna
SMS žinutę, kada ir kur bus paimtas jų ėminys.

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

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
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. https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/vaizdo-irasas-nuotoliniai-nvsc-mokymai-kaip-valdyticovid-19-gresmes
2. https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/nvsc-mokymuose-kaip-valdyti-koronaviruso-gresmesper-tukstanti-dalyviu
Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus:
1. https://koronastop.lrv.lt/lt/duk
2. https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/salyti-su-serganciuojuturejusiems-asmenims
3. https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas

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.

