DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ
OFICIALIŲJŲ UŽSIENIO VALSTYBIŲ DELEGACIJŲ PRIĖMIMO METU
2020-11-12
Atsižvelgiant į nepalankią epidemiologinę situaciją ir paskelbtą karantiną šalyje dėl COVID-19
2020-03ligos (koronaviruso infekcijos), siekdama užkirsti kelią viruso plitimui bei atsižvelgdama į Europos
ligų
prevencijos ir kontrolės centro, Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, Sveikatos apsaugos
ministerija rekomenduoja:
Prieš oficialiosios užsienio valstybės delegacijos (toliau – delegacija) atvykimą, suderinti abiejų
šalių delegacijų narių skaičių, kad susitikimų metu uždarose patalpose būtų užtikrintas ne mažesnis kaip
2 metrų atstumas tarp asmenų. Rekomenduojama į delegacijų sudėtį įtraukti kuo mažiau asmenų.
Užtikrinti, kad delegacijų nariai ir asmenys, pasitinkantys, aptarnaujantys (apgyvendinimo įstaigoje,
susitikimų metu ir pan.) delegacijos Lietuvos Respublikoje narius, vertėjai, Lietuvos delegacijos nariai
neturėtų ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas ir pan.).
Asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz.,
karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant būtų atskirti nuo kitų delegacijos narių,
jiems rekomenduoti konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su šeimos gydytoju
konsultacijai ar kviesti greitąją medicinos pagalbą.
Delegacijos nariui sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) arba gavus
informaciją apie su delegacija ir jos aptarnavimu susijusiam asmeniui nustatytą COVID-19 ligą
(koronaviruso infekciją), susitikimo organizatoriai apie tai turi informuoti Nacionalinį visuomenės
sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant
sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją.
Rekomendacijos oficialiems susitikimams:
Sudaryti galimybę tinkamai delegacijų narių rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai – prie įėjimo į
susitikimui skirtas patalpas ir sanitarinius mazgus gerai matomoje vietoje pakabinti rankų dezinfekcijai
skirtą priemonę, rankų plovimo ir (ar) dezinfekcijos vaizdines rekomendacijas.
Oficialių susitikimų metu uždarose patalpose ir atvirose vietose laikytis vieniems nuo kitų ne mažiau
kaip 2 metrų atstumo ir dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
Oficialių delegacijų susitikimui išnaudoti kviečiančiųjų įstaigų sales, užtikrinant, kad tuo metu
patalpose nebūtų kitų susitikimų.
Organizuojant užsienio delegacijos susitikimus su kitais asmenimis bei valdžios ir Lietuvos
delegacijos atstovais (pvz., vietos verslininkų ar savo šalies diasporos grupės), riboti į susitikimus
atvykstančių asmenų skaičių, užtikrinant, kad susitikimų metu būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų
atstumas tarp žmonių dėvint nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
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Delegacijų susitikimams, pasitarimams skirtos patalpos turi būti vėdinamos ne rečiau kaip 1 kartą
per valandą.
Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, elektros jungikliai, kėdžių atramos ir kt.) valomi
paviršiams valyti skirtu valikliu kaip galima dažniau, bet ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.
Kitas patalpų valymas ir dezinfekcija atliekami vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai
sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (kai galimas užteršimas SARS-CoV-2
virusu) (https://bit.ly/3mWbxzf).
Rekomendacijos užsienio delegacijų apgyvendinimui ir maitinimui:
Užtikrinti, kad apgyvendinant delegacijos narius, šie išvengtų kontakto su kitais viešbučio svečiais.
Prie įėjimo į viešbutį gerai matomoje vietoje pakabinti rankų dezinfekcijai skirtą priemonę.
Viešbučio darbuotojams laikytis ne mažiau kaip 2 metrų atstumo nuo delegacijos narių, dėvėti nosį
ir burną dengiančias apsaugos priemones.
Pusryčius, maistą ir gėrimus delegacijos nariams patiekti į jų kambarius.
Tiekiantys į kambarius maistą darbuotojai turi laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo ir dėvėti
nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
Atsisakyti organizuoto delegacijų maitinimo.
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