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COVID-19 židiniai ir protrūkiai Klaipėdos apskrityje

COVID-19 (koronaviruso infekcijos) atvejai Klaipėdos apskrities įmonėse 2021 m.

- atvejai nustatyti 422 Klaipėdos apskrities įmonėse/įstaigose, 

- 75 vaikų ugdymo įstaigose, 

- 52 sveikatos paslaugas teikiančiose įstaigose.

COVID-19 protrūkiai įmonėse/įstaigose

• 2021 m. vasario mėn. nustatyta 40 COVID-19 ligos protrūkių;

• 2021 m. kovo mėn. nustatyti 44 COVID-19 ligos protrūkiai;

• 2021 m. balandžio 7 d. aktyvių protrūkių – 29 (iš jų 20 – Klaipėdos mieste)



Pasirengimas COVID-19 atvejo valdymui

• Patvirtinti veiksmų planą COVID-19 atvejo valdymui;

• Periodiškai organizuoti mokymus darbuotojams (kad žinotų, kaip 
turėtų elgtis konkrečiu atveju);

• Parengti komunikacijos strategiją;



Įmonės veiksmai nustačius COVID-19 atvejį 

• Aplinkos valymas ir dezinfekcija: atlikti dezinfekciją su autorizuotais 
biocidais pagal gamintojo instrukcijas bei vėdinimą ugdymo įstaigos 
patalpose, kuriose lankėsi sergantis asmuo. 

• Sąlyčio su sergančiu asmeniu turėjusių darbuotojų sąrašo sudarymas ir 
pateikimas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro departamentui;

• Sąlytį turėjusių asmenų izoliavimas;

• Bendradarbiavimas su NVSC vykdant epidemiologinės rizikos vertinimą, 
sąlytį turėjusių asmenų izoliavimą ir ištyrimą.



Koronaviruso infekcija (COVID-19 LIGA)

• Inkubacinis laikotarpis (laikotarpis nuo asmens užsikrėtimo iki 
susirgimo) – nuo 2 iki 14 d.

• Sergantysis virusą pradeda platinti net 3 dienas iki simptomų 
pasireiškimo, jo užkrečiamasis laikotarpis tęsiasi 8–10 dienų, o 
sergant sunkia forma – iki 2 sav.

• Didžiausia rizika užkrėsti kitus yra sergančiojo simptominiu 
laikotarpiu, net jei simptomai yra lengvi ir nespecifiniai.



Kaip nustatyti sąlyčio rizikos laipsnį

• Laikoma, kad asmuo turėjo sąlytį su užsikrėtusiuoju COVID-19, jeigu su 
juo bendravo:

• 72 val. laikotarpiu iki tol, kol užsikrėtusiajam pasireiškė simptomai, ir (arba) 10 d. 
laikotarpiu nuo simptomų atsiradimo;

• 72 val. laikotarpiu iki tepinėlio užsikrėtusiajam paėmimo ir (arba) 10 d. 
laikotarpiu nuo tepinėlio paėmimo, jei užsikrėtusiajam simptomai nepasireiškė.  

• Jeigu asmuo minėtais laikotarpiais su užsikrėtusiuoju nebendravo, kiti 
kriterijai nevertinami ir toks darbuotojas į sąrašą neįtraukiamas. 



Kaip nustatyti sąlyčio rizikos laipsnį

Didelės rizikos sąlytis:

• Jeigu be apsaugos priemonių su užsikrėtusiuoju:

• bendravo ilgiau kaip 15 min. mažesniu nei 2 m atstumu;

• turėjo tiesioginį sąlytį su jo kūno skysčiais (pvz., seilėmis, krauju);

• turėjo tiesioginį fizinį sąlytį (pvz., rankos spaudimą).

Ugdymo įstaigoje: buvimas vienoje patalpoje su sergančiu pamokos 
metu, net kai buvo išlaikomi tinkami atstumai.



Kaip nustatyti sąlyčio rizikos laipsnį

Mažos rizikos sąlytis:

• Bendravo arba buvo toliau nei 2 m atstumu nuo užsikrėtusiojo;

• Buvo šalia jo trumpiau kaip 15 minučių;

• Neturėjo tiesioginio sąlyčio su užsikrėtusiuoju;

• Visada dėvėjo apsaugos priemones.

Dėl B.1.1.7 viruso atmainos plitimo Lietuvoje svarbu vengti net ir mažos 
rizikos sąlyčio su aplinkiniais



Izoliacijos taikymo terminas

• Ligoniams – taip, kaip numatyta Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 
diagnostikos ir gydymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos 
(koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Pakartotinas ištyrimas dėl COVID-19 ligos nereikalaujamas.

• Sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiems asmenims – 14 dienų 
nuo paskutinės sąlyčio dienos. 

Izoliavimo terminas sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) 
turėjusiems asmenims gali būti trumpinamas ne anksčiau, kaip 7 izoliavimo dieną atlikus 
SARS-CoV-2 PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą, jei asmeniui nepasireiškia ūmios 
viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomai;



GALIMAI IMUNITETĄ COVID-19 TURINČIŲ ASMENŲ IZOLIACIJOS ALGORITMAS

Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo 
namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių 8 priedas



Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio 
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. 

vasario 5 d. sprendimas Nr. V-243 

„Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkių valdymo“



Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
veiksmai valdant protrūkius:

• identifikuoja protrūkius, įvertinus, ar įstaigoje nustatyti atvejai yra tarpusavyje epidemiologiškai 
susiję;

• išplečia sąlytį turėjusių asmenų paieškos apimtis ir registruoja tyrimui dėl COVID-19 ligos 
(koronaviruso infekcijos) diagnostikos visus didelės ir mažos (tiesioginio sąlyčio neturėjusius, 
tačiau asmens, sergančio COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), užkrečiamuoju laikotarpiu 
buvusius tose pačiose kaip ir jis patalpose, galėjusius liesti tuos pačius paviršius ir pan.)  rizikos 
sąlytį turėjusius asmenis ne vėliau kaip per 24 val. nuo protrūkio ar židinio identifikavimo;

• teikia konsultacijas įstaigų/įmonių administracijoms dėl didelės ir mažos rizikos sąlyčio vertinimo 
kriterijų ir su jais susijusių darbuotojų sąrašo sudarymo klausimais, darbuotojų testavimo 
galimybių, patalpų dezinfekcijos poreikio ir apimčių, veiklos tęstinumo, kitų tikslinių COVID-19 
ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių;



Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
veiksmai valdant protrūkius:

• nurodo įstaigos administracijai ne vėliau kaip per 12 val. nuo nurodymo pateikimo pateikti didelės 
ir mažos rizikos sąlytį turėjusių darbuotojų sąrašą pagal šio sprendimo 1 priede pateiktą formą;

• registruoja tyrimui dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos didelės ir mažos 
rizikos sąlytį turėjusius asmenis;

• paskiria privalomą izoliaciją 14 dienų laikotarpiui ir registruoja tyrimui dėl COVID-19 ligos 
(koronaviruso infekcijos) diagnostikos didelės rizikos sąlytį su kiekvienu patvirtintu atveju 
turėjusius asmenis; 

• esant poreikiui vyksta į įstaigą, kurioje identifikuotas protrūkis kai būtina įvertinti COVID-19 ligos 
(koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių taikymą protrūkio atsiradimo vietoje.



Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro, valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo  

2021 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. V-243 

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) 

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 mažos 

rizikos sąlytį 

turėjęs asmuo 

nesutinka atlikti 

tyrimo) 

Miestas, 

kuriame 

pageidaujama 

atlikti tyrimą 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10          
 

       
 

 



Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 
2021 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. V-243 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkių valdymo“

Įstaigos, kuriose registruojamas protrūkis, per 12 val. nuo nurodymo pateikimo 
privalo pateikti didelės ir mažos rizikos sąlytį turėjusius asmenų sąrašą, nurodant 
asmenų duomenis:

• vardas, pavardė;
• asmens kodas, išskyrus atvejus, kai mažos rizikos sąlytį turėjęs asmuo nesutinka atlikti tyrimo;
• gimimo data (jeigu asmuo neturi Lietuvos Respublikoje išduoto asmens kodo);
• telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas;
• sąlyčio rizikos laipsnis;
• paskutinė sąlyčio su sergančiu asmeniu data;
• sutikimo atlikti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostinį tyrimą faktas (Taip/Ne);
• miestas, kuriame pageidaujama atlikti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostinį tyrimą.

Rekomenduojama nelaukti kol NVSC pradės tyrimą ir paprašys pateikti informaciją, o 
sudaryti sąlytį turėjusių darbuotojų sąrašus iš karto, vos tik sužinojus apie susirgusį 
darbuotoją.



Universalios apsaugos priemonės

• Rankų higiena;

• Kosėjimo, čiaudėjimo higiena;

• Sąlygos darbuotojams likti namuose, jei jaučiasi blogai;

• Fizinio atstumo išlaikymas tarp darbuotojų ir ugdytinių (susibūrimų 
vengimas);

• Nuolatinis aplinkos valymas ir vėdinimas;

• Srautų valdymas bendro naudojimo patalpose;

• Pašalinių asmenų patekimo į patalpas kontrolė.



• Tinkamų prevencinių priemonių derinys (vakcinacija ir testavimas, 
saugaus atstumo laikymasis, „burbulo“ principas, rankų higiena, 
patalpų vėdinimas, valymas, asmeninių apsaugos priemonių 
dėvėjimas, informacijos teikimas mokyklos bendruomenės nariams) 
padeda sumažinti COVID-19 ligos plitimo riziką;



Dėkoju už dėmesį


