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Sveikatos apsaugos ministerija teikia rekomendacijas asmens sveikatos priežiūros įstaigoms
2020-03(toliau – ASPĮ), jei į įstaigą atvyko pacientas, įtariamas sergant ar sergantis COVID-19.
Siekiant, kad kuo mažiau pacientų, atitinkančių COVID-19 atvejo apibrėžimą, patektų į ASPĮ, prie
įėjimo į įstaigą turi būti paskelbta informacija apie tai, kur turėję riziką asmenys turėtų kreiptis, jei reikia
medicinos pagalbos.
Jei be išankstinio užsirašymo į ASPĮ kreipiasi asmuo, turintis ūmios viršutinių kvėpavimo takų
infekcijos požymių, registratūros darbuotojas turi užduoti jam keletą klausimų:
•

•
•
•

Ar per paskutines 14 d. iki susirgimo buvo išvykęs į COVID-19 plitimo šalis (patikslinti
paveiktų šalių sąrašą http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/informacija-sveikatos-prieziurosspecialistams)?
Ar turėjo artimą sąlytį (bendravo su patvirtintu COVID-19 atveju)?
Ar pakilusi ir kiek kūno temperatūra?
Ar turi kitų nusiskundimų (kosulys, apsunkintas kvėpavimas)?

Jei atvykęs pacientas neturėjo jokios užsikrėtimo COVID-19 rizikos, jis registruojamas įprasta
tvarka pas šeimos gydytoją ar nukreipiamas pas kitą specialistą.
Jei pacientas atitinka įtariamo COVID-19 atvejo apibrėžimą (sekti Sveikatos apsaugos ministerijos
informaciją http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/informacija-sveikatos-prieziuros-specialistams jam
būtina paduoti medicininę kaukę ir palydėti į atskirą, gerai vėdinamą patalpą arba pacientas turi būti
paliekamas gydytojo kabinete, o medicinos personalas išeiti iš kabineto. Kiti veiksmai:
o jei pacientas lydimas į kitą patalpą, palydintis ASPĮ darbuotojas privalo užsidėti filtruojančią
veido kaukę FFP2;
o skambinama 112, kviečiama GMP ir informuojama apie įtariamą COVID-19 atvejį;
o iki GMP atvykimo, jei nebūtina, ASPĮ personalas turi vengti sąlyčio su pacientu;
o jei pacientui būtina skubi pagalba, ją teikiantis ASPĮ personalas privalo dėvėti atitinkamas
asmenines apsaugos priemones (toliau – AAP*).
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o po paciento išvežimo hospitalizavimui, patalpoje, kurioje buvo izoliuotas pacientas,
atliekamas valymas ir dezinfekcija SAM nustatyta tvarka naudojant COVID-19 ligos virusą
paveikias medžiagas.
*Standartinės ir per orą su lašeliais plintančių infekcijų prevencijos priemonės reglamentuotos HN 471:2012 "Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai".
Sveikatos priežiūros darbuotojai, naudojantys darbo vietoje tinkamą individualią apsaugą,
netraktuojami kaip riziką turintys asmenys.

Asmens sveikatos priežiūros specialistai, teikę paslaugas patvirtintam COVID-19 atvejui, turi būti
registruojami ir stebimi infekcijų kontrolės specialisto ar kito asmens, atsakingo už darbo saugą asmens
sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ). Atsižvelgiant į aukštą COVID-19 plitimo riziką ASPĮ,
rekomenduojamos šios specifinės priemonės:
1. Jei asmens sveikatos priežiūros specialistas turėjo sąlytį be AAP ar pažeidus AAP naudojimo
reikalavimus (didelės rizikos sąlytis):
–
aktyvus stebėjimas 14 dienų;
–
nušalinimas nuo darbo/izoliavimasis namuose 14 dienų po paskutinio nesaugaus sąlyčio.
2. Jei asmens sveikatos priežiūros specialistas turėjo sąlytį naudojant rekomenduojamas AAP:
–
asmuo pats stebi savo sveikatos būklę ir izoliuojasi, jeigu atsiranda ūmios kvėpavimo takų
infekcijos simptomai;
–
nėra nušalinimo nuo darbo.

