
ATMINTINĖ 

Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 (pasireiškus gripui būdingiems ligos simptomams 

– karščiavimui, kosuliui, gerklės skausmui ar apsunkintam kvėpavimui – po kelionės į 

užsienio šalis ar po kontakto su tikėtinu koronaviruso nešiotoju; norint pasikonsultuoti, 

kilus klausimų) – visą parą, visoje Lietuvoje, nemokamai; 

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro karštąja linija tel.+370 618 79984 ir +370 

616 94562(visą parą); Taip pat dėl naujosios koronaviruso infekcijos galima kreiptis 

elektroninio pašto adresu koronavirusas@sam.lt, kuriuo į visuomenės užklausas dėl 

koronaviruso atsakinėja Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) specialistai 

 

 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KONTAKTAI 

 

Apgyvendinimą koordinuoja Violeta Šimkūnienė, Elektrėnų savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja, mob.: 8 650 32 216, 8 652 50 890, el.p. 

violeta.simkuniene@elektrenai.lt, FB „Violeta Šimkūnienė“. 

Pagrindinės sąlygos: atvykstantis apsigyventi asmuo turi užpildyti pateiktą anketą. 

Atvykstant turėti su savimi būtiniausius daiktus 14 dienų laikotarpiui.  Jums suteikiamos 

patalpas gyvenimui. Patalynė, rankšluosčiai taip pat suteikiami, esant poreikiui galite turėti 

savo.Atvykus į apgyvendinimo vietąir užsiregistravus – laikoma, kad asmuo susipažino su 

taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. 
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Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius, Elektrėnų savivaldybės 

ekstremaliųjų situacijų komisijos pirmininkas Gediminas Ratkevičius, mob. 8685 09 886, 

el. p. gediminas.ratkevicius@elektrenai.lt, FB „Gediminas Ratkevičius“; 

 

Už informacijos savivaldybės gyventojams teikimo koordinavimą dėl COVID – 19 

ligos (koronaviruso infekcijos) atsakingas Vaidas Andriejauskas, Elektrėnų savivaldybės 

mero patarėjas, mob. 8 672 13 178, el.p. vaidas.andriejauskas@elektrenai.lt, FB „Vaidas 

Andriejauskas“; 

 

  Už transportavimo paslaugų organizavimą atsakingas Jonas Vainiūnas, UAB „Elektrėnų 

komunalinis ūkis“ atstovas, mob.: 8 686 80 915, 8 616 28 620; 

 

 Už maisto ir kitų būtinųjų priemonių pristatymo užtikrinimą atsakinga Dalytė 

Kutyrevienė,Elektrėnų socialinių paslaugų centro direktorė, tel. 8 652 34 476, el. paštas 

info@soc.elektrenai.lt. 

  

Asmenys bus izoliuojami tuo atveju, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka higienos sąlygų ir 

nėra galimybės izoliuotis nuo kitų kartu gyvenančių asmenų. Asmenų izoliavimui naudoti 

patalpas: 

 Geibonių 5A, Geibonys; 

 Taikos g.13, Elektrėnnai; 

 Bažnyčios g. 9, Beižionys; 

 Bažnyčios g. 6, Vievis; 

 Rungos g. 18A, Elektrėnai 
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Elektrėnų savivaldybėje, kol tęsis karantinas, veikia Elektrėnų savivaldybės karštoji 

linija. Kviečiami skambinti asmenys, kuriems reikia pagalbos ar konsultacijos. 

 

 

 
 

 



PSPC 

PAS ŠEIMOS GYDYTOJUS IR ODONTOLOGUS KREIPTIS KAI REIKALINGA BŪTINOJI PAGALBA, 

KITAIS VISAIS ATVEJAIS SKAMBINTI Į   INFORMACIJĄ TEL.:8528 58220, 

ARBA ŠEIMOS GYDYTOJUI Į KAB. NURODYTAIS TEL.: 

GYD.KAMINSKIENĖ -8528 58230 

GYD.PILKAUSKAITĖ -8528 58226 

GYD. ŠULCIENĖ-8528 58233 

GYD.SEKONAITĖ-8528 58228 

GYD.BAKŠIENĖ-8528 58225 

GYD.ŠAPRANAUSKIENĖ-8528 58225 

GYD.VALEIKIENĖ-8528 58232 

GYD.PABERALIENĖ-8528 58220 

GYD.BATAVIČIUS-8528 32536 

ODONTOLOGŲ KAB. TEL.:8528-58229 

 

ELEKTRĖNŲ MEDICA CLINICA 

El. paštaselektrenai@medicaklinika.lt 

UAB „MediCA klinika“  (8 528) 40142, el. p. elektrenai@medicaklinika.lt (I-V nuo 8:00 iki 

19:00), www.medicaklinika.lt 

 Gyd. J. Liperskytė - 8528 40142; 

 Gyd. A. Aleknienė - 8528 40142; 

 Gyd. L. Ablingienė - 8528 40142; 

 Gyd. Z. Belickas - 8528 40142. 
 

VIEVIO PSPC 

VšĮ Vievio sveikatos priežiūros centras: (8528) 26231, 26850, el. p. vieviospc@gmail.com 

(I-V nuo  7:30 iki 19:00, VI – nuo 9:00 iki 13:00); www.vieviospc.lt 

 

Pirmadienį-penktadienį, įstaigos (Bažnyčios g. 6)  darbo laikas 07:30 – 19:00 val. 

 Gyd. V. Šumskienė 8 528 26850 (budi antradieniais ir ketvirtadieniais); 

 Gyd. V. Jogėla - 8 528 26231 (budi pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais); 

 Gyd. A. Kelevišiūtė – Ivanova  - 8 528 26231; 
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Pirmadienį-penktadienį, įstaigos (Liepų g. 16)  darbo laikas 08:00 – 17:00 val., 

šeštadieniais 9:00-13:00 val. 

 Gyd. D. Baliūnienė - 8 528 27237; 

 Gyd. E. Kircūnienė - 8 528 27237. 

 
VŠĮ ELEKTRĖNŲ PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE: 

 

 Gydytojai psichiatrai konsultuoja nuotoliniu būdu; 

 Nevyksta grupiniai užsiėmimai, neveikia psichikos dienos stacionaras; 

 Darbo dienomis, nuo 9 iki 16 val. vykdomos telefoninės psichologo konsultacijos. 

     Iškilus klausimams prašome kreiptis telefonu ar el. paštu: (8 528) 39646, el. p. 

epsspc@elpsichiatrija.lt   (I-V nuo 8:00 iki 17:00) 

 

VŠĮ ELEKTRĖNŲ LIGONINĖJE: 
 

 Atidedamos planinės operacijos ir konsultacijos, išskyrus būtinąją medicininę 

pagalbą; 

 Registracija pas gydytojus specialistus nevykdoma; 

 Atidedamos visos suplanuotos gydytojų-specialistų konsultacijos; 

 Pacientai telefonu nekonsultuojami; konsultacijos telefonu, esant reikalui, teikiamos 

tik šeimos   gydytojams (karantino metu  šeimos gydytojus konsultuoja tik pagrindinių 

specialybių gydytojai: terapeutas, chirurgas, ortopedas-traumatologas, pediatras, 

anesteziologas-reanimatologas); 

 Draudžiamas hospitalizuotų pacientų lankymas. 

Iškilus klausimams prašome kreiptis telefonu ar el. paštu:  registratūra tel.: (8 528) 

39569;  (nuo 8:00– iki 17:00); priimamasis tel.: (8 528) 39297 (visą parą), Administracija 

tel.: (8 528) 39 553; el.p. sekretore@eligon.lt (I-V nuo 8:00 iki 17:00) 

 

VŠĮ ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖJE: 
 

 Ribojamas medicininės reabilitacijos paslaugų teikimas: 

 Atidėtas/nutrauktas ambulatorinių medicininės reabilitacijos paslaugų teikimas; 

 Atidėtas/nutrauktas mokamų reabilitacijos paslaugų ir tyrimų teikimas; 

 Teikiamos stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugos tais atvejais, kai 

paslaugų  nesuteikimas sąlygotų paciento neįgalumą – sprendžia gydytojas; 

 Registracija pas gydytojus specialistus karantino metu nevykdoma, pacientai 

nekonsultuojami; 

 Draudžiamas hospitalizuotų pacientų lankymas. 
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Iškilus klausimams prašome kreiptis telefonu ar el. paštu: nemokamu telefonu 8 800 

00656, (8528) 58360 (I-V nuo 8:00 iki 16:00), El. p. info@abromiskes.lt 

Kardiologijos skyriuje – 8 607 71389; Traumatologijos/artrologijos skyriuje – tel. 8 607 

71365;  

Neurologijos skyriuje – tel8 607 71403; Vaikų skyriuje – (8528) 22279. 

 

Turintys klausimų dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo Elektrėnų savivaldybėje 

organizavimo, gali susisiekti ir pasikonsultuoti su Elektrėnų savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja sveikatos apsaugai (savivaldybės 

gydytoja) Virginija Liepinyte-Medeike, tel. 8 656 72126, el. p. 

virginija.liepinyte@elektrenai.lt 
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ELEKTRONINĖ GYDYTOJŲ KONSULTACIJA – MEDO > 

www.medo.lt 

http://www.medo.lt/


 
Dėl karantino pasikeitus poliklinikų darbo režimui, savanoriškais 

pagrindais susibūrę gydytojai nusprendė įkurti organizaciją 

MEDO, kuri galėtų dėl sveikatos konsultuoti žmones, 

nespėjančius ar negalinčius pasikonsultuoti su šeimos gydytoju. El. 

paštu konsultuoja įvairių sričių gydytojai-specialistai 

 

KREIPTIS > www.medo.lt 
 

 
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MAITINIMO ĮSTAIGOS TIEKIANČIOS 

MAISTĄ IŠSINEŠTI 

 

Viešojo maitinimo įstaigos Elektrėnų savivaldybėje pagal galimybes maistą 

pristatančios į namus ar teikiančios išsinešimui: 

 

 „Papa Jazz“, Rungos g. 4, Elektrėnai. Tel. 8688 14377; 

 Kavinė “Raspa”, Rungos g. 12, Elektrėnai, Tel. 8 68659095, 8609 12015; 

  Kavinė “Gardu”, Rungos g. 10, Elektrėnai, Tel. 8 672 3390; 

 Restoranas “Perkūnkiemis”, Draugystės g. 5, Elektrėnai, Tel. 8 650 95203; 

 Picerija “Trolių pica”, Rungos g. 10, Elektėnai, Tel. 8 630 88811; 

 „Halkio sushi“, Draugystės g. 20, Elektrėnai, Tel. 8675 34220; 

 „Paragauk PATS Bistro“. Draugystės g. 24, Elektrėnai. Tel. 8677 06088; 

 Kavinė “Sėkmės užeiga”, Vilniaus g. 53, Vievis, Tel. 8 603 33692, 8 528 26164, 8 

659 73653. 

 Restoranas “Green town”, Kauno g. 93, Balceriškių k., Vievis. Tel. 8 690 00006. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medo.lt/


PSICHOLOGINĘ, EMOCINĘ PAGALBĄ TEIKIANČIOS ĮSTAIGOS. Kiekvienam 

gali prireikti specialistų psichologinės ar psichiatrinės pagalbos, ištikus emocinei 

krizei. Skubią nemokamą pagalbą teikia: 

Emocinės (psichologinės) pagalbos tarnyba Telefono numeris Darbo laikas 

„Jaunimo linija“ www.jaunimolinija.lt 

Pagalbą teikia savanoriai konsultantai 

8 800 28888 

I-VII visą parą 

(telefonu ir el. paštu); 

pokalbiai internetu 

vyksta nuo I-VI 18:00-

22:00 val. 

„Vaikų linija“ www.vaikulinija.lt 

Pagalbą teikia savanoriai konsultantai 

116 111 

I-VII 11.00-23.00 

(telefonu); į laiškus per 

36 val.atsako savanoriai 

konsultantai;  pokalbiai 

internetu vyksta  nuo I-V 

18:00-21:00 val. 

„Tėvų linija“ www.tevulinija.lt 

Pagalbą teikia Paramos vaikams centro psichologai 
8 800 900 12 

I-V  11:00–13:00 val. ir 

17:00–21:00 val.  

„Vilties linija“, psichologinė pagalba suaugusiems 

www.kpsc.lt 

Pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai 
116 123 I-VII visą parą 

„Pagalbos moterims linija“ 

https://pagalbosmoterimslinija.lt/ 

Pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai 
8 800 66366 I-VII visą parą 

„Sidabrinė linija“ www.sidabrinelinija.lt   

„Sidabrinė linija“ yra nemokama draugystės ir bendravimo 

telefonu paslauga garbaus amžiaus žmonėms. 
8 800 80020 8:00-20:00 

VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos centras 

Nemokamos psichologo konsultacijos 

(8 528) 39646 

I-V 9:00-16:00 

Elektrėnų socialinių paslaugų centras 

Nemokamos psichologo konsultacijos 

8 683 00 871 
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GYVENTOJŲ ATSAKOMYBĖ UŽ SAVIIZOLIACIJOS TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS 

 

 Nesilaikant saviizoliacijos reikalavimų (paliekant izoliavimosi vietą be sveikatos priežiūros 

specialisto leidimo; priimant svečius (lankytojus) namuose; nesilaikant sveikatos priežiūros 

specialisto nurodymų ir kt.) galiojančių teisės aktų šalyje nuostatomis gali būti taikomos šios 

priemonės ir atsakomybės: 

Administracinė atsakomybė – įspėjimas arba bauda, asmenims nuo 60 iki 140 eurų. 

Administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą asmenims nuo 140 iki 

600 eurų, juridinių asmenų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims – nuo 550 iki 1200 

eurų. Jei asmens veikla, sukėlė pavojų išplisti pavojingoms ar ypač pavojingoms 

užkrečiamosioms ligoms, jam gali grėsti bauda nuo 300 iki 560 eurų. 

Baudžiamoji atsakomybė – priklausomai nuo padarinių (tas, kas pažeidė teisės aktų dėl 

sveikatos apsaugos reikalavimus ar užkrečiamųjų ligų profilaktikos kontrolės taisykles, jeigu 



dėl to išplito susirgimas ar kilo epidemija, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu 

iki trejų metų. Tas, kas būdamas medicinos įstaigos informuotas apie savo ligą ir įspėtas dėl 

apsaugos priemonių, kurių jis privalo laikytis bendraudamas su žmonėmis, sukėlė pavojų kitam 

asmeniui užsikrėsti pavojinga infekcine liga, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas 

viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu). 

Civilinė atsakomybė – turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais 

santykiais. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais 

(veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o 

įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. 

Jeigu fizinis asmuo suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, tai už žalą atsakingas asmuo 

privalo nukentėjusiam asmeniui atlyginti visus šio patirtus nuostolius ir neturtinę žalą. 

 

PASTEBĖJUS karantino sąlygas pažeidusius asmenis, apie juos informuoti 112. 

 

 

 

 



NAMUOSE AR KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE IZOLIUOTO LIGONIO AR 

ASMENS, ĮTARIAMO, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRO 

INFEKCIJA), 

ATMINTINĖ 

Informuojame, kad Jūs 14 d. laikotarpiu turėjote sąlytį su sergančiuoju COVID-19 

liga (koronaviruso infekcija). Siekdamas (-a) užkirsti kelią galimam infekcijos plitimui, Jūs 

turite izoliuotis 14 d. po paskutinės sąlyčio dienos, griežtai laikytis šioje atmintinėje nurodytų 

izoliavimo paskirtoje vietoje taisyklių ir būti pasiekiamas visą izoliavimo laikotarpį telefonu 

ir el. paštu. 

 

 Kas yra koronavirusas? 

Koronavirusai - tai didelė grupė virusų, kurie gali sukelti įvairias kvėpavimo takų 

ligas. Dažniausiai koronavirusai sukelia lengvas ar net besimptomes infekcijas, tačiau gali 

sukelti ir sunkesnes ligas. 

  

Kaip perduodama ši infekcija? 

Žinoma, kad COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) gali būti perduodama žmogaus 

žmogui, dažniausiai artimo sąlyčio su sergančiuoju ar infekuotuoju koronavirusine infekcija 

metu, pavyzdžiui, namų ar darbo aplinkoje, gydymo įstaigoje. Taip pat virusas gali būti 

perduodamas per kvėpavimo takų sekreto lašelius, kai asmuo kosėja, čiaudi. Yra duomenų, 

jog virusas gali būti perduodamas ir oraliniu-fekaliniu keliu (pvz., per nešvarias rankas). 

 

 Kodėl reikalingas izoliavimas namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje? 

Pagrindinis izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje tikslas – užkirsti kelią 

infekcijai plitimui ir naujų atvejų atsiradimui. Kol nėra efektyvių vakcinų ir vaistų, sergančių 

asmenų izoliacija ir visuotinai taikomos higienos priemonės yra svarbiausi šios infekcijos 

kontrolės būdai. Nors žmonės dažniausiai būna užkrečiami, kai pasireiškia simptomai, 

įtariama, kad kai kurie žmonės gali perduoti virusą dar iki simptomų atsiradimo, todėl 

siekiant užkirsti kelią ligos plitimui, svarbus ir sąlytį su sergančiaisiais COVID-19 liga 

(koronaviruso infekcija) turėjusio asmens izoliavimas. 

 

Ar tai reiškia, kad esate užsikrėtęs? 

Tai nereiškia, kad esate užsikrėtęs, tačiau šios tikimybės atmesti negalima. Kiekvienai 

užkrečiamajai ligai yra būdingas tam tikras inkubacinis periodas, t. y. laikotarpis nuo 

infekcinės ligos sukėlėjo patekimo į organizmą pradžios iki ligos simptomų atsiradimo. 

Dabartiniais duomenimis, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) inkubacinio periodo 

trukmė gali būti iki 14 d. Todėl, siekiant laiku suteikti kvalifikuotą pagalbą ir taikyti tinkamas 

infekcijos kontrolės priemones, sąlytį su sergančiaisiais COVID-19 liga (koronaviruso 



infekcija) turėjusiems asmenims taikomas izoliavimas ir sveikatos stebėjimas 14 dienų nuo 

paskutinės sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) dienos.  

  

Kokie simptomai susirgus? 
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) klinikiniai požymiai: 

Karščiavimas 

Kosulys 

Pasunkėjęs kvėpavimas 

  

Jei pasireiškė bent vienas iš šių požymių, pirmiausia būtina skambinti į visą parą 

veikiančią nemokamą Koronos karštąją liniją trumpuoju telefono numeriu 1808. Esant 

poreikiui, skambinantysis bus sujungiamas su GMP dispečerine. Informuokite apie 

susirgimo aplinkybes (būtina nurodyti, kad 14 dienų laikotarpiu turėjote sąlytį su 

sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)) ir vykdykite medikų rekomendacijas.  

  

Kiek tai gali užtrukti? 

Viruso išskyrimo laikotarpis gali užtrukti iki kelių savaičių. Izoliavimosi namuose ar 

kitoje gyvenamojoje vietoje metu su Jumis kontaktuos pirminės ambulatorinės asmens 

sveikatos priežiūros šeimos medicinos paslaugas teikiančios įstaigos paskirtas 

koordinatorius ir (ar) Jūsų šeimos gydytojas. Jums bus atliekami tyrimai, kuriais bus 

tikrinama, ar jūsų kvėpavimo takuose vis dar yra viruso dalelių. Kai laboratoriniais tyrimais 

bus patvirtinta, kad viruso dalelių nebėra, galėsite pabaigti izoliavimąsi namuose ar kitoje 

gyvenamojoje vietoje ir grįžti į įprastą gyvenimą. 

 

Kaip elgtis praėjus 14 d. laikotarpiui? 
Jei per 14 d. nuo paskutinės ekspozicijos datos dienos ligos neatsiranda simptomų, Jūs 

nebelaikomas turinčiu susirgimo riziką ir galite grįžti į įprastą gyvenimo režimą. 

  
 

IZOLIAVIMO NAMUOSE AR KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE PRINCIPAI 

 

Saviizoliacija privaloma visiems keliautojams, per pastarąsias dvi savaites buvusiems, 

bet kurioje užsienio valstybėje, ar turėjusiems sąlytį su patvirtintu ar tikėtinu COVID-19 

atveju. Griežtai laikydamiesi šioje atmintinėje nurodytų izoliavimo namuose ar kitoje 

gyvenamojoje vietoje taisyklių, Jūs galite toliau gydytis ambulatorinėmis sąlygomis. 

 

Privaloma 14 dienų likti namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje ir griežtai laikytis 

šių principų: 

1. Sutarti su darbdaviu dėl darbo iš namų, nesant galimybės – išduodamas 

nedarbingumo pažymėjimas. Į gydymo įstaigą kreiptis nuotoliniu būdu; 



2. vengti socialinių kontaktų – nesilankyti viešose vietose bei masinio susibūrimo 

vietose, nevažiuoti viešuoju transportu, nepriimti svečių namuose; 

3. su drauge gyvenančiais artimaisiais stengtis išlaikyti saugų atstumą (bent iki 2 

metrų), nepamiršti rankų higienos reikalavimų (plovimas su muilu ir vandeniu), dažnai 

vėdinti ir drėgnu būdu valyti patalpas; 

4. būtinybės dėvėti medicininę kaukę, jei izoliavimosi laikotarpiu asmuo nejaučia ligos 

simptomų, nėra. Ji būtina tik tuo atveju, jei pasireiškia kvėpavimo takų infekcijos simptomai 

– kosulys, dusulys ir kt.; 

5. maistu ir kitais būtinaisiais poreikiais turėtų pasirūpinti šeimos nariai, kuriems nėra 

taikomos izoliavimo priemonės. Jeigu tokios galimybės nėra, rekomenduojama maistą 

užsisakyti į namus arba paprašyti, kad maisto produktų ar maisto atvežtų draugai arba 

artimieji ir paliktų prie durų. Taip pat dėl šių paslaugų galima kreiptis į savivaldybės 

teritorijoje socialines paslaugas teikiančią įstaigą;. 

6. jei žmogus nuolat vartoja vaistus, kuriuos būtina pratęsti – kreiptis į šeimos gydytoją 

nuotoliniu būdu. 

7. nepalikti izoliavimosi vietos be sveikatos priežiūros specialisto leidimo; 

8. palaikyti reguliarų ryšį (ne rečiau kaip kas 48 val.) su sveikatos priežiūros specialistu; 

9. kasdien matuotis kūno temperatūrą ir stebėti savo būklę. Pablogėjus sveikatos būklei, 

kreiptis į Bendrąjį pagalbos centrą telefono numeriu 112. 

 

!!! Visą šį laiką (14 d.) Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai atlieka aktyvų 

asmens stebėjimą. Privaloma, kad asmuo būtų nuolat pasiekiamas telefonu, el. paštu. !!! 

 

 

 

BŪTINA UŽTIKRINTI ŠIUOS APLINKOS IR ASMENS HIGIENOS 

REIKALAVIMUS: 
 

 Buitines atliekas meskite į atskirą (žymėtą) šiukšliadėžę. 

 Drabužius skalbkite su įprastinėmis skalbimo priemonėmis 60–90 °C temperatūroje. 

 Indus plaukite karštu vandeniu ir įprastiniais plovikliais arba naudokitės indaplove. 

 Dažnai liečiamus paviršius dezinfekuokite alkoholiniu dezinfektantu, kurio 

koncentracija yra ne mažesnė kaip 70 proc., arba buitiniu balikliu, kuriame chloro 

koncentracija yra 0,5 proc. 

 Dažnai plaukite rankas su muilu ir vandeniu. Nesant galimybės nusiplauti rankų, gali 

būti naudojamos alkoholinės rankų dezinfekavimo priemonės (rankų alkoholiniai 

antiseptikai). Rankas būtina plauti prieš ir po maisto ruošos, prieš valgant, pasinaudojus 

tualetu ir kai rankos yra akivaizdžiai nešvarios. 



 Nusiplovę rankas su muilu ir vandeniu, jas nusausinkite vienkartiniais popieriniais 

rankšluosčiais. 

 Siekiant sulaikyti kvėpavimo takų išskyras, rekomenduojama apsirūpinti 

medicininėmis kaukėmis. Jas reikėtų dėvėti kiek įmanoma dažniau, ypač jei tenka bendrauti 

su kitais asmenimis (pasiimant maistą, atvykus sveikatos priežiūros specialistui ar pan.). Jei 

negalite toleruoti medicininės kaukės, turite laikytis kosėjimo-čiaudėjimo etiketo – 

užsidengti savo burną ir nosį servetėle, kai kosėjate ar čiaudite, ir išmesti panaudotą servetėlę 

į šiukšliadėžę. Jei servetėlės neturite, tai kosėdami ar čiaudėdami uždenkite burną alkūne, o 

ne delnu. 

 Ne mažiau kaip 2–3 kartus per dieną vėdinkite patalpas (10 min. plačiai atverkite 

langus arba keletą minučių patalpose padarykite skersvėjį. Taip vėdinant patalpas jose neturi 

būti žmonių). 

 Naudokite atskirą patalynę, valgymo įrankius ir kt. Juos plaukite muilu ir vandeniu. 

 Kasdien valykite ir dezinfekuokite dažnai naudojamus paviršius kambaryje, pvz., 

naktinius stalelius, lovų rėmus ir kitus miegamojo baldus. Pirmiausia valymui turi būti 

naudojamas įprastas muilas ar ploviklis. Po valymo atliekama dezinfekcija, pvz., naudojant 

buitinį baliklį, kuriame chloro koncentracija yra 0,5 proc.,(skiedžiama 1:50 santykiu) arba 

alkoholio pagrindu pagamintą dezinfekcinį skystį. 

 Valykite ir dezinfekuokite vonios kambario ir tualeto paviršius mažiausiai kartą per 

dieną. 

 Pasibaigus izoliavimui, svarbu pirmiau nurodytais būdais pasirūpinti izoliavimo 

namų ar kitos gyvenamosios vietos dezinfekcija, prieš juose apsigyvenant kitiems asmenims. 

Izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje reikia vengti kilimų, minkštų baldų ir 

kitų daiktų minkštu porėtu paviršiumi, kuriuos sunku dezinfekuoti. 

 

 

 

 

 
Rekomendacijas, skirtas žmonėms, kurių artimiausi šeimos nariai turėjo 

kontaktą su užsikrėtusiuoju koronavirusu (COVID-19) arba grįžo iš užsienio ir 

šiuo metu yra izoliuoti namuose. Šių žmonių artimiesiems nėra taikomi ypatingi 

apribojimai, tačiau reikėtų imtis atsargos priemonių. 
 

 
      1. Jeigu šeimos nariui, kuris turėjo sąlytį su užsikrėtusiuoju koronavirusu, arba grįžusiam 

iš užsienio, nepasireiškia jokie simptomai, šeimos nariams nėra būtina nešioti 



medicinines kaukes, vis tik rekomenduojama laikytis bent dviejų metrų atstumo, 

stengtis būti atskiruose kambariuose, dažnai vėdinti patalpas. 

 

     2. Labai svarbu laikytis higienos – plauti rankas muilu arba naudoti dezinfekcinį 

rankų skystį. Rankas būtina plauti parėjus namo ir išeinant, prieš maisto ruošą 

ir po jos, prieš valgant, pasinaudojus tualetu ir kai rankos yra akivaizdžiai 

nešvarios. Taip pat laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo – užsidengti burną ir 

nosį servetėle, kurią panaudojus reikia išmesti į šiukšliadėžę. Jei servetėlės 

neturite, tai kosėdami ar čiaudėdami uždenkite burną sulenkta ranka ties vidine 

alkūnės puse, o ne delnu. 

 

        3.Taip pat būtina kiekvieną dieną valyti dažnai naudojamus paviršius, tokius kaip 

durų rankenos, stalų paviršiai, pulteliai, šaldytuvo rankenos ir pan. 

 

     4.Labai svarbu naudoti atskirą patalynę, maisto įrankius su galimai užsikrėtusiu 

žmogumi. Indus plauti karštu vandeniu, drabužius ir patalynę skalbti atskirai 

nuo izoliuoto žmogaus skalbinių. 

 

          5. Jeigu izoliuotam žmogui pasireiškia kokie nors ligos simptomai, reikėtų 

nedelsiant užsidėti medicininę kaukę ir skambinti karštąją linija 1808. Tuo atveju, 

jeigu izoliuotam žmogui būtų patvirtinta koronavirusas, su jo šeimos nariais 

susisieks Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai ir suteiks visą 

reikiamą informaciją apie tolimesnius veiksmus. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Rekomendacijos prekybininkams, 

prekiaujantiems karantino metu 

 Karantino metu prekybą gali vykdyti tik parduotuvės, kurių pagrindinė veikla yra 

prekyba maisto, veterinarijos, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių 

priemonių pardavimas (nurodytos prekės yra visas parduotuvės asortimentas arba 

sudaro didžiąją dalį parduotuvės prekių asortimento). 



 Visos parduotuvės gali vykdyti internetinę prekybą, kai prekės pristatomos 

fiziniams ar juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose, laikantis 

higienos reikalavimų. 

 Vykdant internetinę prekybą, pristatant prekę pirkėjui į namus, prekė užsakovui turi 

būti perduota vengiant tiesioginio kontakto, t. y. pirkėjas informuojamas telefonu, 

kad prekė atvežta ir palikta nurodytu adresu. 

 Jei nėra galimybės perduoti prekę be kontakto, rekomenduojama, kad prekę atvežęs 

asmuo dezinfekuotų rankas prieš perduodamas prekę pirkėjui. Rekomenduojama 

atsiskaitymus vykdyti elektroninėmis priemonėmis. 

 Turgavietėse leidžiama prekiauti tik maisto produktais. 

 Finansines paslaugas galima teikti parduotuvėse, kurių veikla leidžiama (pagrindinė 

veikla yra prekyba maisto, veterinarijos, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos 

techninių priemonių pardavimas). 

 Specializuotų maisto prekių parduotuvių (alkoholinių gėrimų, kavos, arbatos, aliejų, 

prieskonių ir kt.), kurių pagrindinė veikla yra maisto produktų pardavimas, nėra 

draudžiama. 

 Nerekomenduojama prekiauti vartojimui paruoštais nefasuotais maisto 

produktais (produktais, kurie prieš juos vartojant nebus plaunami, termiškai 

apdorojami, lupami, gliaudomi ar kt.), parduodamais savitarnos skyriuose. 

  Išskyrus atvejus, kai: o savitarnos skyriuose vartojimui paruošti nefasuoti maisto 

produktai tiekiami vartotojams tinkamai apsaugoti nuo galimos taršos (pvz., savitarnos 

skyriuje pateikiami nefasuoti maisto produktai yra iš anksto sudėti į maišelius, 

suvynioti į maistinę plėvelę ir pan.) arba, o savitarnos skyriuje, siekiant vartojimui 

paruoštus nefasuotus maisto produktus apsaugoti nuo taršos, taikomos sustiprintos 

apsaugos priemonės: naudojami nuo taršos apsaugantys stelažai ar kita įranga, 

užtikrinamas pakankamas įrankių ar pirštinių, pakavimo medžiagų kiekis ir tinkamas 

(dažnesnis nei įprastai) jų valymas (prireikus ir dezinfekcija). 

  Pateikiama informacija (instrukcija) pirkėjui apie tai, kaip elgtis karantino metu ir 

saugiai įsigyti vartojimui paruoštus nefasuotus produktus (pvz., kokių asmens 

higienos reikalavimų laikytis, kaip saugiai įsidėti į maišelius produktus ar pan.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DĖL PARDUOTUVIŲ IR TURGAVIEČIŲ VEIKLOS KARANTINO METU 



 

 Prekybos subjektams, neužtikrinantiems sustiprintos vartojimui paruoštų nefasuotų 

maisto produktų apsaugos nuo galimos taršos, rekomenduojama vykdyti prekybą 

tik iš anksto supakuotais vartojimui paruoštais nefasuotais maisto produktais. 

 

  Parduotuvėms, kurių veikla leidžiama (pagrindinė veikla yra prekyba maisto, 

veterinarijos, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių pardavimas), 

išskyrus internetinę prekybą, rekomenduojama nenaudoti bet kokias pardavimus 

skatinančias priemones (akcijas, nuolaidų valandas, išpardavimus, degustacijas, 

pristatymus ir pan.), kurios didina gyventojų srautus prekybos vietoje. 

  Parduotuvės privalo: organizuoti lankytojų srautus, atsižvelgiant į parduotuvės 

plotą ir siekiant išvengti grūsčių; o sudaryti galimybę tinkamai lankytojų rankų 

higienai; o prie įėjimo pateikti informaciją lankytojams apie asmens higienos 

laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.); 

  sudaryti sąlygas ir užtikrinti, kad darbuotojai reguliariai (ne rečiau kaip kas 2 

val.) ir kruopščiai plautų rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu, 

dezinfekuotų jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis; 

  prekybos vietose užtikrinti tinkamą aplinkos valymą ir dezinfekciją  ( skatinti 

gyventojus eilėse prie kasų ar savitarnos kasų laikytis saugaus ne mažesnio kaip 1 

metro atstumo; 

  drausti prekybos vietose dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, 

izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu. 

 

 

 

 

 

 

REIKALAVIMAI PARDUOTUVĖMS 
 

 Parduotuvės turi taikyti griežtesnes nei įprastai higienos užtikrinimo priemones 

visuose prekybos, gamybos, perdirbimo, sandėliavimo, paskirstymo, 

transportavimo ir tiekimo į rinką etapuose; 

 Rekomenduojama užtikrinti, kad veiklą vykdytų tik sveiki darbuotojai, neturintys 

viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymių 

(pvz., sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir 

pan.); 



 Užtikrinti, kad darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima ir, jei reikia, darbuotojų 

sveikatos klausimais konsultuojamasi su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru 

prie Sveikatos apsaugos ministerijos; 

 Rekomenduojama imtis maksimalių priemonių, siekiant apsaugoti parduotuvės 

darbuotojus (įrengti pertvaras tarp darbuotojo ir pirkėjo, aprūpinti darbuotojus 

apsaugos priemonėmis ir kt.); 

  Užtikrinti, kad dažnai liečiami paviršiai prekybos įmonių patalpose (durų 

rankenos, prekių susidėjimo krepšiai, vežimėliai, prekių laikymo lentynos, dėžės, 

stelažai ir kt.) ir prekėms vežti skirtos transporto priemonės būtų dezinfekuojamos 

dažniau nei įprasta; 

  Darbuotojai rankas turi plauti: prieš pradedant darbą; prieš tvarkant termiškai 

apdorotą ar vartoti paruoštą maistą; tvarkant žalią mėsą, žuvį ar kt. termiškai 

neapdorotą maistą; prieš apsimaunant, keičiant ir nusiėmus pirštines; sutvarkius 

atliekas; pabaigus valymo, dezinfekcijos darbus; pasinaudojus tualetu; pavalgius, 

parūkius; nusičiaudėjus, išsipūtus nosį; dirbus su pinigais; 

 Tvarkydami maistą darbuotojai turi vengti liesti rankomis veidą, akis, nosį, 

burną ir kt., laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus 

vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę); 

  Darbuotojai, vykdantys nefasuoto maisto tvarkymą, rankas turi 

dezinfekuoti ne rečiau kaip kas 2 val., o esant poreikiui ir dažniau. 

 

 

 

 

 



 

 

 

         



 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKOMEDUOJAMA 



 Dėl daugiabučių namų dezinfekcijos 

 
1. Už daugiabučių namu dezinfekciją atsakingi namo administratoriai, 

nepriklausaomai nuo valdymo formos(JVS, Bendrija, paskirtas adminnistratorius) 

2. Rekomenduojama reguliariai dezinfekuoti bendrojo naudojimo objektus, kurie yra 

daugiabučių namų viduje( pvz: laiptines, koridorius, liftus). 

3. Paviršius pirmiausia nuvalyti neatraliu plovikliu ir tik tada dezinfekuoti tam tikrais 

skysčiais. Visas priemones griežtai naudoti taip, kaip nurodyta ant gamintojo etiketės. 

Po atliktų veiksmų patalpos turi būti išvėdinamos. 

4. Dezinfekciją atliekantis žmogus privalo vilkėti darbo drabužius, naudoti asmenines 

apsaugos priemones(akinius, respiratorius, gumines pirštines) 

5. Po darbų atlikimo vienkartinės asmens apsaugos priemonės išmetamos, darbo 

drabu-iai gerai išvėdinami, daukartinio naudojimo priemonė dezinfekuojama 

 
 

 

 

NEGALIOS TERMINĄ PRATĘSIME AUTOMATIŠKAI 
 

 

Jeigu karantino metu baigiasi Jums nustatytas neįgalumo ar darbingumo lygių arba 

specialiųjų poreikių terminas į NDNT kreiptis nereikia – negalios terminas bus pratęstas 

automatiškai iki karantino galiojimo pabaigos ir dar 30 kalendorinių dienų pasibaigus 

karantinui (nuo termino pasibaigimo dienos). Atkreipiame dėmesį, kad pratęsus negalios 

terminą nauji dokumentai išduodami nebus. Apie pratęstą terminą išmokas mokančios 

institucijos bus informuotos, asmenims tuo rūpintis nereikia. 

 

Karantino metu gydymo paslaugos nėščiosioms ir 

gimdyvėms privalo būti teikiamos toliau 

1)  Paslaugos užtikrinančios būsimos mamos ir vaisiaus sveikatą, turi būti suteiktos 

nedelsiant arba pagal planą net ir karantino laikotarpiu. Partneriai nei gimdymo, nei 

pogimdyminiu laikotarpiu nedalyvauja. 

2) Nėštumas nėra būklė, galinti laukti, todėl šiuo metu labai svarbu, kad šeimos gydytojai, 

akušerės, gydytojai akušeriai-ginekologai bendrautų. Pirmiausia – telefonu su nėščiosiomis, 

paaiškintų, nuramintų, paskirtų nuotoliniu būdu reikiamus tyrimus, ir, svarbiausia – nuolat 

vertintų riziką. 



3) Kai nėštumo ir gimdymo rizikos neįmanoma įvertinti nuotoliniu būdu arba kai rizika yra 

padidėjusi – patikros ir tyrimai turi būti atliekami, nėščiosios, turinčios riziką, privalo būti 

tiriamos, o esant reikalui – nedelsiant gydomos. 

4) Įstaigos turėtų paskirti būsimai mamai vizito laiką tokiu periodiškumu, kad būtų galima 

atlikti kabineto, kuriame buvo suteiktos paslaugos pacientui, pilną dezinfekciją bei užtikrinti, 

kad personalas dėvėtų asmenines apsaugos priemones . 

5) Ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu elektroniniai nėštumo ir gimdymo 

atostogų pažymėjimai išduodami nuotoliniu būdu. 

        6) Siekiant išvengti bet kokios virusinės infekcijos, nėščiosioms rekomenduojama itin 

atsakingai vykdyti koronaviruso COVID-19 prevencijos rekomendacijas karantino 

laikotarpiu: vengti socialinių kontaktų ar išlaikyti saugų atstumą nuo kitų asmenų, 

nepriiminėti svečių namuose, stiprinti imunitetą, laikytis tinkamo dienos režimo, sveikai 

maitintis, laikytis rankų higienos (plauti rankas su šiltu vandeniu ir muilu, jei nėra galimybės 

nusiplauti rankų, – naudoti antiseptikus (dezinfekavimo priemones) ir kt. 

 

REKOMENDACIJOS TVARKOS PARKOSE  IR KITOSE  VIEŠOSE ERVĖSE 

 

➢ Parkuose ir kitose viešose erdvėse nuo šiandien žmonės turėtų vaikščioti, būriuotis 

mažomis – ne didesnėmis nei penkių žmonių – grupelėmis, o vaikų žaidimų aikštelėse – 

žaisti tik vienos šeimos vaikai. 

 Parkuose ir kitose atvirose viešose erdvėse besilankantieji yra įpareigoti laikytis 

saugaus – 2 metrų – atstumo, vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis tinkamos asmens 

higienos. 

 Sveikatos apsaugos ministerija taip pat ragina vyresnio amžiaus žmones dabar 

apskirtai vengti bet kokio išėjimo iš namų, jei nėra būtinybės. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


