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Priedas Nr. 1
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
SOCIALINIŲ MOKSLŲ KOLEGIJOS
PASIRENGIMO GALIMAM UŽSIKRĖTIMO COVID-19 LIGA ATVEJUI PRIEMONIŲ IR
VEIKSMŲ, PATVIRTINUS UŽSIKRĖTIMO COVID-19 LIGA ATVEJĮ SOCIALINIŲ
MOKSLŲ KOLEGIJOJE, PLANAS
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Veiksmai

Atsakingi
vykdytojai
Darbuotojo veiksmai kai darbuotojas turėjo sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga
(Koronaviruso infekcija) ar grįžo / atvyko iš šalių, įtrauktų į COVID-19 ligos
(Koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą arba keliavo per jas
Likti namuose ir laukti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ( toliau Visi darbuotojai
– NVSC) specialistų skambučio.
Darbuotojas įtardamas, kad galimai yra užsikrėtęs, informuoja tiesioginį
vadovą ar kitą atsakingą asmenį.
NVSC specialistai turi susisiekti per 24 val. nuo informacijos gavimo.
Jeigu praėjus parai nebuvo susiekta, reikia užpildyti Sąlytį turėjusių
asmenų anketą adresu https://nvsc.lrv.lt/salyti-turejusiu-asmenu-anketa
arba skambinti nurodytu telefono numeriu (8 5) 264 9676. NVSC
specialistui reikia pateikti visą reikiamą informaciją bei vykdyti jo
rekomendacijas.
Saviizoliacijos laikotarpį nustato NVSC specialistai.
Izoliacijos taikymo terminas:
- sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (Koronaviruso infekcija)
turėjusiems asmenims – 14 dienų nuo paskutinės sąlyčio dienos;
- sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio – 14 dienų nuo
atvykimo / grįžimo į Lietuvos Respubliką dienos, jei tyrimas COVID-19
ligai (Koronaviruso infekcijai) nustatyti neatliekamas, arba 10 dienų nuo
paskutinės atvykimo / grįžimo į Lietuvos Respubliką dienos, jei ne
anksčiau kaip 8 izoliavimo dieną atliktas tyrimas COVID-19 ligai
(Koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautas neigiamas rezultatas).
Izoliacijos laikotarpis trumpinamas iki 10 dienų, NVSC gavus informaciją
iš ESPBI IS apie gautą nurodytu laikotarpiu atlikto tyrimo neigiamą
rezultatą.
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.
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Jei izoliavimo laikotarpiu pasireikštų bent vienam 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.
Darbuotojo veiksmai kai jam yra patvirtinta COVID-19 liga
Likti namuose ir dėl tolimesnių veiksmų bei gydymo susisiekti su savo Visi darbuotojai
šeimos gydytoju.
Informuoti tiesioginį vadovą ar kitą atsakingą asmenį apie patvirtintą
susirgimą.
Pateikti darbuotojų ir studentų sąrašą, su kuriais turėjo tiesioginį ryšį ilgiau
nei 15 min., artimiau 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 reikia pateikti: asmenų vardus, pavardes, kontaktinius telefonu
numerius, bei laiką kada buvo bendrauta.
Suteikti informaciją: kuriose kolegijos patalpose buvo dirbta ir lankomasi,
ar buvo dėvimos ir kokios apsaugos priemonės.
Laukti NVSC specialisto skambučio (turi susisiekti per 24 val. nuo
informacijos gavimo). Jeigu praėjus parai po teigiamo atsakymo gavimo
nebuvo susisiekta, reikia kreiptis telefono numeriu (8 5) 2649676. NVSC
specialistui reikia pateikti visą reikiamą informaciją bei vykdyti jo
rekomendacijas.
Pasireiškus ar pasunkėjus bent vienam ūmios virusinės kvėpavimo takų
infekcijos požymiui (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir
pan.), atsiradus ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymiams,
susisiekti su šeimos gydytoju arba kreiptis į GMP (tel. Nr. 112).
Grįžti į darbą galima tik po to, kai šeimos gydytojas, atsižvelgdamas į
tyrimų rezultatus, nustato, kad darbuotojas pasveiko.
Kolegijos veiksmai kai COVID-19 liga patvirtinta darbuotojui
Susisiekti su sergančiu darbuotoju, priminti apie būtinybę izoliuotis bei
Paskirtas
sudaryti sąlytį turėjusių darbuotojų, studentų sąrašą. Jei yra galimybė, kolegijos asmuo,
nustatomas laikas, kada užsikrėtęs darbuotojas bendravo ilgiau nei 15
atsakingas už
min., artimiau nei 2 m atstumu be asmeninių apsaugos priemonių 72 val. COVID-19 ligos
iki simptomų pradžios (arba teigiamo testo rezultato, jei simptomai
valdymą
nepasireiškė) ir visas dienas po to. Sudaryti sąrašą, kuriose kolegijos
patalpose dirbo ir lankėsi darbuotojas, ar dėvėjo ir kokias apsaugos
priemones.
Informuoti visus darbuotojus ir studentus, kurie turėjo sąlyti su
sergančiuoju COVID-19 liga, kad jie privalo izoliuotis ir sulaukti NVSC
specialistų skambučio. Nesulaukus skambučio per 24 val. nurodyti šiems
asmenims patiems kreiptis užpildant Sąlytį turėjusių asmenų anketą adresu
https://nvsc.lrv.lt/salyti-turejusiu-asmenu-anketa
arba
skambinant
nurodytu telefono numeriu (8 5) 264 9676.
Sulaukti NVSC specialistų skambučio ir bendradarbiauti dėl tolimesnių
veiksmų. Nesulaukus skambučio per 24 val., kreiptis nurodytu telefono
numeriu (8 5) 264 9676.
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NVSC specialistams nurodžius pateikti sąrašą asmenų, kurie turėjo sąlytį
su sergančiuoju COVID-19 liga.
Informuoti visus darbuotojus ir studentus apie susidarusią situaciją
kolegijoje, atliekamus ir planuojamus atlikti veiksmus. Nurodyti asmenį į
kurį kreiptis dėl kylančių klausimų.
Atlikti dezinfekciją su autorizuotais biocidais pagal gamintojo instrukcijas
bei vėdinimą kolegijos patalpose, kuriose dirbo ir lankėsi sergantis asmuo.
Patalpas vėdinti ne trumpiau nei 15 min. pilnai atidarius langus.
Jei kolegijoje planuojami masiniai renginiai (šventės, koncertai ir pan.)
pasitarti su NVSC specialistais ar yra būtinybė juos atšaukti.
Sergantis COVID-19 liga grįžti į darbą galės tik po to, kai šeimos
gydytojas, atsižvelgdamas į tyrimų rezultatus, nustato, kad darbuotojas
pasveiko.
Kolegijos veiksmai kai kolegijos darbuotojui, studentui pakilo temperatūra ar pasireiškė
ūmioms žarnyno infekcijoms ir kt. užkrečiamosioms ligoms būdingi simptomai
Būtinai kolegijoje iš anksto turi būti numatyta patalpa, skirta asmenų,
Paskirtas
kuriems pasireiškė užkrečiamosioms ligoms būdingi simptomai, kolegijos asmuo,
izoliavimui. Izoliavimui turi būti skirta atskira patalpa, kurioje būtų galima
atsakingas už
atlikti rankų higieną.
COVID-19 ligos
valdymą
Nedelsiant izoliuoti darbuotoją, studentą tam skirtoje patalpoje.
Darbuotojui, studentui, kuriam pasireiškė užkrečiamosioms ligoms
būdingi simptomai, paduoti medicininę kaukę, kad jis užsidėtų (jei buvo
dėvima, turi būti pakeista į naują).
Informuoti, kad darbuotojas, studentas turi nedelsiant organizuoti
išvykimą į izoliavimo vietą namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje
(informuoti, kad į izoliavimo vietą negalima vykti visuomeniniu
transportu).
Dėl tolimesnių veiksmų darbuotojui, studentui, kuriems pasireiškė
užkrečiamosioms ligoms būdingi simptomai, nurodyti konsultuotis su
šeimos gydytoju.
Atlikti dezinfekciją su autorizuotais biocidais pagal gamintojo instrukcijas
bei vėdinimą įstaigos patalpose, kuriose dirbo ir lankėsi sergantis asmuo.
Patalpas vėdinti ne trumpiau nei 15 min. pilnai atidarius langus.
Surinkti informaciją ar nepasireiškė panašūs požymiai kitiems studentams,
darbuotojams.
Kolegijos veiksmai kai kolegijos darbuotojas ar studentas bendravo su asmeniu, kuriam
patvirtinta COVID-19 liga
Susisiekti su kolegijos darbuotoju ar studentu nuotoliniu būdu Paskirtas įstaigos
(elektroniniu paštu arba kitomis nuotolinėmis priemonėmis), informuoti
asmuo,
apie susidariusią situaciją bei apie tolimesnius veiksmus
atsakingas už
Užtikrinti sąlytį su sergančiu COVID-19 liga turėjusio darbuotojo sąlygas COVID-19 ligos
valdymą
saviizoliacijai, esant galimybei - dirbti nuotoliniu būdu. Nesant galimybei
dirbti nuotoliniu būdu, informuoti apie asmens prievolę kreiptis į NVSC ir
šeimos gydytoją, kad būtų galima gauti nedarbingumo pažymėjimą.
Sudaryti sąlygas studentams pagal galimybę tęsti mokymąsi nuotoliniu
būdu.
Nurodyti asmenį, į kurį kreiptis dėl kylančių klausimų.
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Asmens, turėjusio sąlytį su sergančiu, saviizoliacijos laikotarpį nustato
NVSC specialistas. Jei per 14 d. nuo paskutinės sąlyčio su sergančiuoju
asmeniu dienos, darbuotojui, studentui neatsiranda užkrečiamosioms
ligoms būdingų simptomų, jie gali grįžti į įprastą gyvenimo režimą.

