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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ KOLEGIJOS 

 

INFORMACIJA STUDENTAMS  

PATVIRTINUS UŽSIKRĖTIMO COVID-19 LIGA ATVEJĮ ARBA TURĖJUS  

DIDELĖS RIZIKOS SĄLYTĮ SU ASMENIU, KURIAM PATVIRTINTA COVID-19 LIGA 

 

 

1. Jeigu Jums patvirtinta COVID-19 liga 

1.1. Likite namuose ir dėl tolimesnių veiksmų bei gydymo susisiekite su savo gydytoju. 

1.2. Telefonu ir / ar e.paštu informuokite kolegijos padalinio administraciją apie Jums patvirtintą 

susirgimą.  

1.3. Pateikite darbuotojų ir studentų sąrašą, su kuriais turėjote tiesioginį ryšį ilgiau nei 15 min., arčiau 

nei 2 m atstumu be asmeninių apsaugos priemonių 72 val. iki simptomų pradžios (arba teigiamo testo 

rezultato, jei simptomai nepasireiškė) ir visas dienas po to. 

Sąraše pateikite: asmenų vardus, pavardes, kontaktinius telefonų numerius bei laiką, kada buvo 

bendrauta.  

1.4. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (toliau – NVSC) specialistai susisieks su Jumis per 24 

val. nuo informacijos gavimo. Jeigu praėjus parai nesulaukėte skambučio iš NVSC, kreipkitės telefono 

numeriu (8 5) 2649676. Kai su Jumis susisieks NVSC specialistas, pateikite visą prašomą informaciją 

bei vykdykite jo rekomendacijas. 

1.5. Jei Jums pasireikštų ar pasunkėtų bent vienas ūmios virusinės kvėpavimo takų infekcijos požymių 

(karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), atsirastų ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų 

požymių, susisiekite su šeimos gydytoju arba kreiptis į GMP (tel. Nr. 112). 

1.6. Grįžti į kolegiją galima tik po to, kai šeimos gydytojas, atsižvelgdamas į tyrimų rezultatus, nustatys, 

kad Jūs pasveikote. 

1.7. Daugiau informacijos apie saviizoliaciją: Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso 

infekcija), asmenų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, 

izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose 

taisyklėse. 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6863cf50651d11eabee4a336e7e6fdab/asr


2. Jeigu Jūs turėjote didelės rizikos sąlytį su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 liga 

2.1. Likite namuose ir laukite NVSC specialistų skambučio. 

2.2. Telefonu ir / ar e.paštu informuokite kolegijos padalinio administraciją apie Jūsų didelės rizikos 

sąlytį su COVID-19 liga sergančiu asmeniu. 

2.3. NVSC specialistai susisieks su Jumis per 24 val. nuo informacijos gavimo. Jeigu praėjus parai 

nesulaukėte skambučio iš NVSC, užpildykite Sąlytį turėjusių asmenų anketą adresu 

https://nvsc.lrv.lt/salyti-turejusiu-asmenu-anketa arba kreipkitės telefono numeriu (8 5) 264 9676. Kai su 

Jumis susisieks NVSC specialistas, pateikite visą prašomą informaciją bei vykdykite jo rekomendacijas. 

2.4. Saviizaliacijos laikotarpį nustatys su Jumis susisiekęs NVSC specialistas. 

2.5. Jei izoliavimo laikotarpiu pasireikštų bent vienas iš ūmios virusinės kvėpavimo takų infekcijos 

požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), kreiptis į savo šeimos gydytoją arba į 

Karštąją koronaviruso liniją telefono numeriu 1808, informuoti apie susirgimo aplinkybes (turėtą sąlytį 

su sergančiuoju) ir vykdyti medikų rekomendacijas. 

2.6. Daugiau informacijos apie saviizoliaciją: Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso 

infekcija), asmenų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, 

izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose 

taisyklėse. 

 

 

https://nvsc.lrv.lt/salyti-turejusiu-asmenu-anketa
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6863cf50651d11eabee4a336e7e6fdab/asr

