
EFEKTYVIAUSIOS PRIEMONĖS KORONAVIRUSO PREVENCIJAI 

Kas yra naujasis koronavirusas? 

• tai nauja koronaviruso padermė, kuri anksčiau žmonėms nebuvo nustatyta 

• tai septintasis žinomas koronavirusas, kuris užkrečia žmones (be jau minėtų SŪRS ir MERS, 

žinomi dar 4 koronavirusai, kurie žmonėms paprastai sukelia nesunkias arba besimptomes 

infekcijas) 

Kaip žmonės užsikrečia naujuoju koronavirusu? 

• Pagrindinis infekcijos šaltinis (gyvūnas) nežinomas. Dar nėra aiškaus atsakymo, koks gyvūnas 

(nepatvirtintais duomenimis – šikšnosparniai) yra šio zoonotinio viruso šaltinis 

• Infekcija gali plisti nuo žmogaus žmogui. Yra įtarimų, kad kai kurie asmenys gali išskirti 

virusą nesant ligos simptomų ar prieš ligos simptomų išsivystymą. 

• Nėra duomenų apie tai, kad virusas gali būti perduodamas per aplinkos daiktus  

• Vienas žmogus užkrečia iki 3 imlių asmenų 

Kaip išvengti naujojo koronaviruso sukeltos infekcijos?  

PSO nerekomenduoja kelionių apribojimų. 

Keliautojams, planuojantiems lankytis Kinijoje ar šalyse, kuriose yra registruoti įvežtiniai ligos atvejai, 

rekomenduojama:  

• vengti kontakto su sergančiais asmenimis, ypač su tais, kuriems pasireiškė respiraciniai 

simptomai 

• vengti lankytis „šlapios rinkos“ turgavietėse (angl. wet markets), kuriose parduodama šviežia 

mėsa, žuvis ar kt. vietose, kuriose yra tvarkomi gyvi ar negyvi gyvūnai 

• bendri rankų (prieš valgymą, po tualeto ir kontakto su gyvūnais, jų išskyromis) bei maisto 

higienos reikalavimai. Prieš vartojant gyvūninės kilmės produktus įsitikinti, kad jie yra 

pakankamai termiškai apdoroti  

Lietuvos Užsienio reikalų ministerija rekomenduoja  

 nevykti į Kiniją.  

 atsižvelgiant į stebimą COVID-19 plitimą Italijos šiauriniame regione atnaujintas atvejo 

apibrėžimas įtraukiant Italijos šiaurinį regioną į paveiktų teritorijų sąrašą. 

Įtariamas atvejis: 

• Asmuo su ūmia kvėpavimo takų infekcija (karščiavimas ir bent vienas iš šių simptomų: kosulys, 

gerklės skausmas, apsunkintas kvėpavimas), kuriam hospitalizacija reikalinga arba nereikalinga 

IR 

• 14 d. laikotarpiu ikisimptomų pradžios atitiko bent vieną iš šių epidemiologinių kriterijų: 

• artimas sąlytis su patvirtintu ar tikėtinu COVID-19 atveju 



ARBA 

• keliavo teritorijose, kur vyksta COVID-19 plitimas visuomenėje Kinijoje (visos 

provincijos),  Šiaurės Italijos regione (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emiljos-Romanijos 

regionai) 

ARBA 

• keliavo teritorijose, kur vyksta COVID-19 plitimas visuomenėje - Kinija (visos provincijos), 

Šiaurės Italijos regionai  (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emiljos-Romanijos regionai) 

ARBA 

• dirbo aplinkoje, kurioje buvo gydomi asmenys sergantys COVID-19 
 
  

Asmenis keliavusius Šiaurės Italijos regione turi  kreiptis į tel. nr. 8 5 2124098 arba el. 
paštu info@nvsc.lt arba užpildyti formą užpildant formą dėl nedarbingumo, kuri 

skelbiama http://nvsc.lrv.lt/covid-19 .  Jei asmuo gali ir nedarbingumas nereikalingas, 

rekomenduojama dirbti nuotoliniu budu. 

PREVENCINĖS PRIEMONĖS: 

• Medicininė kaukė pacientui, kuris kosėja ir čiaudi, kad sulaikytų su lašeliais viruso pasklidimą 

aplinkoje. Šios kaukės viruso nesulaiko ir tuo pačiu neapsaugo nuo užsikrėtimo, jei yra 

artimas kontaktas. Pakeisti kaukę nauja kuomet dėvima tampa drėgna. Vienkartinių kaukių 

pakartotinai nenaudoti. 

• Vengti ilgo (daugiau nei 15 min.) ir artimo (mažesnio nei 1 m. atstumo) bendravimo akis į akį 

su tikėtinu (ypač su tais, kuriems pasireiškė respiraciniai simptomai) ar patvirtintu atveju 

uždaroje patalpoje be rekomenduojamų asmeninių apsaugos priemonių.   

• Vengti masinių žmonių susibūrimo vietų. 

• Dažnai vėdinti ir drėgnu būdu valyti patalpas. 

• Rankų higiena (dažnas su vandeniu ir muilu rankų plovimas, procedūra 40-60 sekundžių). Jei 

muilo ir vandens nėra, taip pat galima naudoti alkoholio pagrindu pagamintą rankų antiseptiką 

su ne mažiau kaip 60% alkoholio.  

• Kad virusas nepatektų į sveiką organizmą, neliesti akių, nosies ir burnos nesnusiplovus 

rankų. 

•  Panaudotas kaukes, servetėles ir kitas medžiagas išmesti ir nedelsiant nusiplauti rankas.  

• Bendri rankų higienos reikalavimai (plovimas) - prieš valgymą, po tualeto ir kontakto su 

gyvūnais, jų išskyromis.  

Informacija sudaryta vadovaujantis PSO ir Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos rekomendacijomis 

Parengė VSS Inga Petrauskienė  

Kaišiadorių r. sav. Visuomenės sveikatos biuras  
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