ASPĮ pasirengimas, srautų perskirstymas, administracinės priemonės
1. Atskirtas „švarus“ ir „užterštas“ srautai, t.y.:
– Išskirti bent 2 atskiri įėjimai ligonių priėmimui („švarus“ ir „užterštas“). Esant galimybei –
galima pasiruošti atskirus įėjimus įtariamiems ir patvirtintiems COVID-19 pacientams.
– Pasirengta pirminį paciento įvertinimą atlikti telefonu, registracijos metu ar jį atvežusiame
automobilyje (svarbu - minimalus kontaktuojančių medikų skaičius) ir nukreipti į atitinkamą
įėjimą.
– Pacientas į ASPĮ turi ateiti jau su uždėta kauke, ją dėvėti koridoriuose, laiptinėse – kelionės į
skyrių metu;
– Įtariamus ir patvirtintus COVID-19 pacientus aptarnaujantis personalas – NIEKADA
nesusitinka pamainos metu su kitu („švarių“ skyrių) personalu;
– Įtariamų ir patvirtintų COVID-19 pacientų keliai ASPĮ pilnai atskirti nuo“švarių“ pacientų
(pvz. liftai, laiptinės, tualetas priėmimo sk.)
2. Užtikrinta, kad su kiekvienu pacientu viso jo buvimo ASPĮ metu (priėmimo sk., palydėjimo į
skyrių metu ir skyriuje) kontaktuotų kaip galima mažiau medikų:
– Suformuotos
stabilios
pamainos,
užtikrinant,
kad
tos
pačios
komandos
(gydytojai/slaugytojai/padėjėjai) aptarnauja tuos pačius pacientus (jei netikėtai patvirtinamas
COVID-19 – mažesnis skaičius medikų turės izoliuotis);
– Rekomenduojama vykdyti pamainose dirbančių medikų ir jų aptarnaujamų pacientų
registraciją – palengvins atsekti kontaktus, jei bus netikėtai nustatytas COVID-19.
3. Apriboti VISI bereikalingi medikų kontaktai:
– Atsisakyta nebūtinų kontaktinių konsultacijų, bendrų vizitavimų ir pan.
– Įvertinamas ir sureguliuojamas medikų, dirbančių skirtingose ASPĮ, darbas.
– Griežtai apribotas bereikalingas medikų judėjimas įstaigoje ir tiesioginiai kontaktai (kava ir
užkandžiavimas, rūkymas, aptarimai ir pan.).
4. Sutvarkytas racionalus asmeninių apsaugos priemonių (AAP) naudojimas užtikrinantis
personalo saugą (problema - ne tik jų trūkumas)
– Personalas apmokytas apsirengti/nusirengti AAP (nepakanka išsiųsti medžiagą – siūloma
įsitikinti ir apmokymą patvirtinti darbuotojo parašu)
– Visose AAP apsirengimo ir nusirengimo vietose – atmintinės su nurodyta veiksmų seka.
– Nustatyta kokiems atvejams/situacijoms kokie AAP rinkiniai reikalingi (svarbu išsaugoti
tinkamus respiratorius būtiniems atvejams)
5. Parengti skyriai COVID-19 pacientų izoliavimui (jau be pacientų, pilnai atlaisvinti):
– pažymėtas įėjimas su ryškiais perspėjančiais užrašais;
– paruoštos palatos su atskiru/priskirtu tualetu (esant lovų trūkumui galima į vieną palatą guldyti
kelis patvirtintus COVID-19 atvejus);
– Sukabintos AAP apsirengimo/nusirengimo atmintinės;
– Paruošti AAP rinkiniai;
– Parengtos dėžės panaudotoms AAP su infekuotų atliekų ženklais.
6. Užtikrintas patalpų vėdinimas, aplinkos valymas ir dezinfekcija:
– Aplinkos ir instrumentų dezinfekcijai tinka įprastos cheminės dezinfekcijos medžiagos ir
metodai. SVARBU – laikytis surašytos ir patvirtintos tvarkos.
– Neieškoti naujų aplinkos dezinfekavimo metodų ir naujų cheminių medžiagų – bereikalingų
naujovių diegimas gali sukelti sumaištį ir turėti neigiamų pasekmių.

