GALIMAI IMUNITETĄ COVID-19 TURINČIŲ ASMENŲ*
IZOLIACIJOS ALGORITMAS nuo lapkričio 17 d.
Asmuo turėjo didelės rizikos
COVID-19 kontaktą

Paskiepyti nuo COVID-19:

Nuo teigiamo PGR tyrimo
arba antigeno testo praėjo
mažiau nei 210 d.

Asmuo turi teigiamą
antikūnų tyrimo atsakymą
per pastarąsias 60 d.

pagal pilną schemą ir praėjo ne
daugiau kaip 120 d. nuo paskutinės
dozės (netaikoma pagal pilną schemą
paskiepytiems asmenims iki 18 m.)
ARBA
sustiprinančiąja doze

Izoliuotis nereikia, tačiau rekomenduojama ne anksčiau kaip 3 dieną po turėto
kontakto atlikti PGR tyrimą (išskyrus persirgusius asmenis, kuriems mažiau nei
prieš
90 dienų liga diagnozuota atlikus PGR ar antigeno testą).

Visiems sąlytį turėjusiems asmenims bendraujant su kitais asmenimis
rekomenduojama dėvėti asmenines apsaugos priemones, stebėti
sveikatos būklę, matuotis kūno temperatūrą, laikytis fizinio atstumo nuo
kitų asmenų, užtikrinti tinkamą rankų higieną, kosėjimo ir čiaudėjimo
etiketą mažiausiai 14 dienų nuo paskutinės sąlyčio su sergančiuoju
dienos. Pasireiškus COVID-19 ligai būdingiems simptomams, nedelsiant
izoliuotis ir registruotis PGR tyrimo atlikimui.

*Galimai imunitetą COVID-19 ligai turinčiais asmenimis laikomi tie, kurie yra:
persirgę COVID-19 (neatsižvelgiant į buvusius COVID-19 simptomus):
- turintys teigiamą SARS-CoV-2 PGR ar antigeno tyrimą, kai nuo teigiamo SARS-CoV-2 PGR ar antigeno testo praėjo
mažiau nei 210 dienų, ir (arba) turintys teigiamą SARS-CoV-2 kiekybinio arba pusiau kiekybinio serologinio tyrimo
(išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo COVID-19 ligos vakcina) rezultatą,
paskiepyti COVID-19 ligos vakcina pagal pilną schemą*** (praėjus 14 dienų po vakcinacijos),
paskiepyti COVID-19 ligos vakcina sustiprinančiąja doze.****
**Izoliacija būtina iki antikūnų tyrimo rezultato.
Standartizuotas kiekybinis, pusiau kiekybinis ar kokybinis serologinis anti-S, anti-S1 arba anti-RBD SARS-CoV-2 IgG
antikūnų testas, kurio specifiškumas siekia ne mažiau 98 proc. anti-N SARS-CoV-2 IgG turi silpną koreliaciją su viruso
neutralizacijos efektu ir šiai rekomendacijai netinkamas.

Paskiepyti COVID-19 vakcina pagal
pilną schemą ir praėjo daugiau kaip
120 d. nuo paskutinės dozės
(netaikoma pagal pilną schemą
paskiepytiems asmenims iki 18 m.)
ir asmuo neskiepytas
sustiprinančiąja doze

Nepersirgęs COVID-19 ir
nevakcinuotas
pagal pilną schemą

Izoliuotis iki neigiamo PGR tyrimo rezultato
gavimo (tyrimas atliekamas ne anksčiau
kaip 3 dieną po turėto kontakto) arba kaip
įprastu didelės rizikos kontakto atveju
(izoliuotis 10 dienų su galimybe
susitrumpinti izoliaciją, ne anksčiau kaip
7 izoliacijos dieną atliktus PGR tyrimą ir
gavus neigiamą rezultatą)

Atlikti serologinį
antikūnų tyrimą** ARBA

SARS-CoV-2
antikūnų RASTA

Elgtis kaip įprastu
didelės rizikos kontakto
atveju (izoliuotis 10
dienų su galimybe
susitrumpinti izoliaciją,
ne anksčiau kaip 7
izoliacijos dieną atliktus
PGR tyrimą ir gavus
neigiamą rezultatą)

SARS-CoV-2
antikūnų
NERASTA

***Suėjus 14 dienų po COVID-19 vakcinos dozės suleidimo:
antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;
viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;
bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis
teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu.
****Laikoma, kad asmuo buvo paskiepytas sustiprinančiąja doze ir tais atvejais, kai asmuo paskiepytas pagal pilną COVID-19
vakcinos charakteristikų santraukoje nurodytą skiepijimo schemą ir persirgęs COVID-19 liga, kai ji patvirtinta teigiamu
laboratorinio SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu.

