Pacientass

BŪTINOJO HOSPITALIZAVIMO IR (AR) BŪTINOJO IZOLIAVIMO ORGANIZAVIMAS KARANTINO ATVEJU

Ligonis, asmuo, turėjęs sąlytį ar įtariamas, kad serga COVID-19, COVID-19 sukėlėjo nešiotojas (jei jis
nepilnametis arba neveiksnus tam tikroje srityje - vienas iš jo atstovų pagal įstatymą): atsisako arba vengia
hospitalizavimo ir (ar) izoliavimo, pažeidžia nustatytą asmens sveikatos priežiūros įstaigos vidaus
tvarką, užkrečiamųjų ligų profilaktikos taisykles ir tuo sukelia pavojų aplinkinių sveikatai
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