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Epidemiologinė sergamumo COVID-19 situacija

Lietuvoje nauji atvejai per 14 d. – 2 985,3 atv. 
100 tūkst. gyv.

Teigiamų tyrimų dalis per paskutines 7 dienas  
34,8%

Viso atvejų – 639 527

Klaipėdos m. sav. nauji atvejai per 14 d. – 4 
174,3 atv. 100  tūkst. gyv.

Teigiamų tyrimų dalis per paskutines 7 dienas 
37,0%

Viso atvejų – 45 682

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2022-01-27



COVID-19 protrūkiai Klaipėdos apskrityje

COVID-19 protrūkiai įmonėse/įstaigose

• 2022 m. sausio mėn. nustatyti 189 COVID-19 ligos protrūkiai Klaipėdos 
apskrityje:

- 9 protrūkiai nustatyti asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose 
įstaigose;

- 147 ugdymo įstaigose;

- 3 socialinės globos įstaigose;

- 30 kitose įmonėse/įstaigose.

2022 m. sausio 26 d. aktyvių protrūkių – 137 (iš jų 54 – Klaipėdos mieste)



Įmonės veiksmai nustačius COVID-19 atvejį 

• Aplinkos valymas ir dezinfekcija: atlikti dezinfekciją virusus veikiančiu 
biocidiniu produktu arba 0,1 proc. natrio hipochloritu;

• Nuolatinis patalpų vėdinimas;

• Darbuotojų sveikatos stebėjimas;

• Darbuotojų testavimas (pagal izoliacijos taisyklių V-352 algoritmus);

• Sąlyčio su sergančiu asmeniu turėjusių darbuotojų sąrašo sudarymas 
ir pateikimas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos 
departamentui (klaipeda@nvsc.lt ) (pagal Sveikatos apsaugos ministro 
2020-03-12 įsakymo Nr. V-352 izoliacijos algoritmus).

mailto:klaipeda@nvsc.lt


Įmonės veiksmai nustačius COVID-19 atvejį tam tikroms 
įstaigų grupėms, kai testavimas darbuotojams neatliekamas

• Pagal nustatytus reikalavimus (Sveikatos apsaugos ministro 2020-03-
12 įsakymas Nr. V-352) darbdaviai turi pateikti NVSC sąrašus sąlytį 
turėjusių darbuotojų (t. y. tų, kurie po sąlyčio su COVID-19 sergančiais 
darbuotojais pasirenka ne testuotis, o izoliuotis), dirbančių šiose 
įstaigose ir srityse: 

• asmens sveikatos priežiūros įstaigose, 

• palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančios įstaigose,

• stacionarios ir nestacionarios socialinių paslaugų įstaigose, 
teikiančiose su apgyvendinimu susijusias paslaugas,

• vykdantys gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas.



Įmonės veiksmai nustačius COVID-19 atvejį tam tikroms 
įstaigų grupėms, kai testavimas darbuotojams neatliekamas

Šių sąlytį turėjusių darbuotojų sąrašus NVSC privaloma pateikti tik 
tuomet, kai jie su susirgusiuoju bendravo uždaroje patalpoje ilgiau nei 4 
val. mažesniu nei 1 m atstumu (visos trys sąlygos privalomos) ir 
nesitestuoja, o izoliuojasi, kaip nustatyta įsakymo Nr. V-352 izoliavimo 
taisyklių 6 ir 7 algoritmuose. 

Išimtis: persirgusiems asmenims, kai nuo teigiamo SARS-CoV-2 PGR / 
antigeno testo praėjo ne daugiau nei 90 dienų, izoliavimas netaikomas.



Įmonės veiksmai nustačius COVID-19 atvejį tam tikroms 
įstaigų grupėms, kai testavimas darbuotojams neatliekamas

Izoliuotiems asmenims:

• Privalomu izoliacijos laikotarpiu išduodamas nedarbingumo 
pažymėjimas. Dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo reikia kreiptis 
į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą;

• Rekomenduojama atlikti savikontrolės greituosius antigeno arba 
greituosius antigeno testus iškart sužinojus apie turėtą kontaktą, po 
48 / 72 val. po pirmo testo ir dar po 48 val.;

• Įstaigos vadovo nustatyta tvarka gali būti reikalaujama atlikti 
papildomą tyrimą prieš grįžtant į darbą baigiantis izoliacijos terminui 
(netaikoma gyvybiškai svarbių funkcijų darbuotojams).



Izoliacijos taikymo terminas

• Ligoniams – taip, kaip numatyta Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir
suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos
aprašo patvirtinimo“, išskyrus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro,
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2022 m. sausio 20 d.
sprendime Nr. V-119 „Dėl Gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų,
privalančių dirbti nepertraukiamai fiziniu būdu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu, sąrašo patvirtinimo“
nustatytus atvejus;

• asmenims, įtariamiems, kad serga – kol bus gautas laboratorinio tyrimo dėl COVID-19
ligos (koronaviruso infekcijos) atsakymas;

• sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiems asmenims – 7
dienas nuo asmens, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), teigiamo
PGR tyrimo ar laboratorijoje atlikto greitojo antigeno testo atlikimo dienos (t. y. dienos,
kai susirgusiam asmeniui patvirtintas teigiamas PGR tyrimo ar greitojo antigeno testo
rezultatas), kai asmuo turėjo sąlytį su kartu gyvenančiu asmeniu, ar nuo paskutinės
sąlyčio dienos, kai asmuo turėjo sąlytį darbo vietoje ar ugdymo įstaigoje.



Įmonės veiksmai nustačius COVID-19 atvejį tam tikroms 
įstaigų grupėms 

• Visiems sąlytį turėjusiems asmenims pasibaigus izoliacijos terminui ar 
tais atvejais, kai izoliacija netaikoma, kol praeis 10 dienų nuo 
paskutinės sąlyčio su sergančiuoju dienos: darbo metu privaloma 
dėvėti respiratorius FFP2/FFP3/N95 be vožtuvo (kritinių funkcijų 
darbuotojams tinka ir medicininės kaukės), rekomenduojama stebėti 
sveikatos būklę, matuotis kūno temperatūrą, užtikrinti tinkamą rankų 
higieną, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketą ir laikytis kitų COVID-19 ligos 
prevencijos priemonių . 

• Pasireiškus COVID-19 ligai būdingiems simptomams, nedelsiant 
izoliuotis, rekomenduojama atlikti savikontrolės greitąjį antigeno 
testą ir registruotis tel. 1808 ar https://1808.lt/ PGR tyrimo 
atlikimui. 

https://1808.lt/


SĄLYTĮ SU COVID-19 LIGA SUSIRGUSIU DARBUOTOJU TURĖJUSIŲ ASMENŲ, KURIEMS PRIVALOMA IZOLIACIJA, 

SĄRAŠAS 

 

 

Įstaigos 

pavadinimas, 

juridinio 

asmens kodas, 

adresas  

Už bendravimą su 

NVSC atsakingas 

asmuo (vardas 

pavardė, tel. Nr., 

el. p. adresas)  

Susirgusio 

darbuotojo 

vardas, pavardė, 

gimimo data 

Informacija apie sąlytį turėjusius asmenis 

Vardas Pavardė 

Telefono 

numeris 

(3706xxxxxxx) 

Paskutinio sąlyčio su 

sergančiu asmeniu 

data (xxxx-xx-xx) 

1 2 3 4 5 6 7 
  

 
    

    

 

 



Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio 
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2022 m. sausio 20 d. 

sprendimas Nr. V-119 

„Dėl gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų, 
privalančių dirbti nepertraukiamai fiziniu būdu valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 
plitimo grėsmės metu, sąrašo patvirtinimo“



Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios 
situacijos valstybės operacijų vadovo 2022 m. sausio 20 d. sprendimas Nr. V-119

Jei dėl didelio gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų,
sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), skaičiaus neįmanoma
užtikrinti gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų vykdymo (jeigu nėra galimybės
šių funkcijų perduoti kitiems darbuotojams), dirbti gali besimptome COVID-
19 ligos (koronaviruso infekcija) forma sergantys gyvybiškai svarbias valstybės
funkcijas vykdantys darbuotojai, nesilaikydami Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir
suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyto izoliavimo laikotarpio.



Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios 
situacijos valstybės operacijų vadovo 2022 m. sausio 20 d. sprendimas Nr. V-119

Gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdantiems darbuotojams
rekomenduojama darbo metu, neturint kontakto su trečiaisiais asmenimis,
bendraujant tik su kolegomis, dėvėti ne žemesnio kaip FFP2 ar KN95 lygio
respiratorius (toliau – respiratoriai), kurie priglunda prie veido ir visiškai
dengia nosį ir burną. Turint kontaktą su trečiaisiais asmenimis, respiratorių
dėvėjimas privalomas. Respiratorių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems
asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės respiratorių dėvėti negali ar jų
dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti
veido skydelį).



Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios 
situacijos valstybės operacijų vadovo 2022 m. sausio 20 d. sprendimas Nr. V-119

Gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų darbdaviai turi:

• tvirtinti gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių tipinių pareigybių 
grupių arba vardinį darbuotojų sąrašą;

• kai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) susidaro gyvybiškai svarbias 
valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų trūkumas ir negali būti užtikrinamos 
gyvybiškai svarbios funkcijos, priimti sprendimą, kada turi būti pradėtos taikyti 
sprendimo 2.2 papunkčio nuostatos.



Veiksmai nustačius COVID-19 atvejį kitose įmonėse/įstaigose

• Izoliavimas netaikomas (nepriklausomai nuo turėto sąlyčio darbe);

• Rekomenduojama atlikti savikontrolės greituosius antigeno arba 
greituosius antigeno testus iškart sužinojus apie turėtą kontaktą, po 
48 / 72 val. po pirmo testo ir dar po 48 val., darbdaviui 
rekomenduojama organizuoti tyrimų atlikimą po kontakto darbe. 

• Testavimas nerekomenduojamas persirgusiems asmenims, kai nuo 
teigiamo SARS-CoV-2 PGR / antigeno testo praėjo ne daugiau nei 90 
dienų.



Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio 
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. 

vasario 5 d. sprendimas Nr. V-243 

„Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkių valdymo“



Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
veiksmai valdant protrūkius:

• vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento pateikta ataskaita ir 
Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės 
informacinės sistemos duomenimis identifikuoja protrūkius, įvertina, ar įstaigoje 
nustatyti atvejai yra tarpusavyje epidemiologiškai susiję;

• paskiria privalomą izoliaciją (pagal įsakymo Nr. V-352 izoliavimo algoritmus);

• teikia konsultacijas įstaigų/įmonių administracijoms dėl COVID-19 ligos 
(koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių.



Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 
Klaipėdos departamentas

sudarytos sąlygos darbdaviams patiems pranešti apie įstaigoje patvirtintus du ar daugiau 
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejus ir kitą su protrūkiais susijusią informaciją el. 
paštu:

klaipeda@nvsc.lt

Įmonių patogumui, jeigu įmonės veikla apima ne vieną apskritį, informaciją, susijusią su 
protrūkių valdymu, galima siųsti vienu bendru el. paštu 

darbdaviams@nvsc.lt

mailto:klaipeda@nvsc.lt
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Universalios apsaugos priemonės

• Rankų higiena;

• Kosėjimo, čiaudėjimo etiketas;

• Sąlygos darbuotojams likti namuose, jei jaučiasi blogai;

• Fizinio atstumo išlaikymas tarp darbuotojų ir klientų (susibūrimų 
vengimas);

• Nuolatinis aplinkos valymas;

• Srautų valdymas bendro naudojimo patalpose;

• Pašalinių asmenų patekimo į patalpas kontrolė.



Naudingos nuorodos:

• SAM interneto svetainė https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas

• NVSC interneto svetainė https://nvsc.lrv.lt/informacija-visuomenei-
apie-covid-19

https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas
https://nvsc.lrv.lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19


Ačiū už dėmesį


