
SARS-CoV-2 
viruso B.1.1.529 atmaina 
(Omikron) ir jos 
valdymo priemonės



Bendra informacija

• Imunitetas
• Omikron variantas labiausiai besiskiriantis nuo kitų iki šiol aptiktų

• galimai susijęs su vakcinų veiksmingumo sumažėjimu ir padidėjusia
reinfekcijos rizika

• keletas sekos, koduojančios spyglio baltymą, pokyčių aprašyti anksčiau ir yra
susiję su padidėjusiu užkrečiamumu, imuninio atsako sumažėjimu ar kitomis
savybėmis

• Užkrečiamumas
• plinta gerokai greičiau nei Delta (3-5 kartus)

• Ligos forma
• nėra pakankamai informacijos dėl ligos sunkumo



Omikron plitimas



Omikron plitimas



Situacija Europoje ir pasaulyje
2021-12-20 ECDC duomenimis

• 34 911 patvirtinti atvejai pasaulyje, 95 šalyse

• 4 691 patvirtinti atvejai 28 ES / EEE valstybėse
• tarp jų: Latvija 14, Estija 242 , Lenkija 7

• Šalyse registruojami atvejai, nesusiję su kelionėmis už ES /EEE ribų
• rodo plitimą ES viduje

• Kai kuriose šalyse Omikron atvejai patvirtinami atlikus tik PGR tyrimus
(sekoskaita atliekama tik daliai ėminių)
• pvz. 2021-12-20 Danija – 23 038 (sekoskaita patvirtinta 1 270 atvejai), Norvegija

– 3 397 atvejai, įskaitant patvirtintus PGR



Epidemiologinė situacija Lietuvoje

Šaltinis: Valstybės duomenų valdysenos informacine sistema (VDV IS), 2021-12-21

7 d. vidutinis atvejų skaičius per dieną 1551 atvejai 14 d. sergamumo rodiklis 781,7 / 100 000 gyv.



Sergamumas COVID-19 Lietuvoje pagal amžiaus grupes

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2021-12-21



COVID-19 hospitalizacijos ir RITS užimtumas

Hospitalizuota 1324 RITS 114 , DPV 83, O2 1146 

Šaltinis: Valstybės duomenų valdysenos informacine sistema (VDV IS), 2021-12-21



Situacija Lietuvoje
2021-12-21 duomenys

Reikšmė Rodiklis

1324 Iš viso užimtų COVID-19 gydymui skirtų lovos (iš 2105)

1210 Užimtos COVID-19 gydymui skirtos lovos, be RITS (iš 1895)

114 Užimtos RITS COVID-19 gydymui skirtos lovos (iš 218)

781,8 Naujų atvejų skaičius per 14 dienų, tenkantis 100 000 gyventojų

10,7% Teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per 7 d.

1,7%/sav. Pandemijos pagreitis (R(t)>1)

76,1% Galimai imunitetą turinčių asmenų dalis

14 Patvirtinta Omikron atvejų

(9 įvežtiniai, 1 susijęs su įvežtiniu, 2 šeimoje, 2 užsikrėtimo aplinkybės neaiškios)



Bendrosios Omikron prevencijos priemonės

• Vakcinacija
• vakcinacijos skatinimas
• sustiprinančiosios dozės skatinimas (apsaugą nuo užsikrėtimo Omikron padidina iki 75 proc.)

• neskiepytų asmenų skiepijimas

• Su kelionėmis susiję ribojimai
• reikšmingi ribotą laiką
• galima priemonė šalies viduje nustatant pirmuosius įvežtinius Omikron atvejus

• Nemedicininių priemonių taikymas
• atstumai, nuotolinis darbas, vėdinimas, kaukės, rankų ir kosėjimo higiena, kt.
• renginių (sporto, koncertų, su šventėmis susijusių didelių susibūrimų, naktinių

pasilinksminimo vietų) ribojimas

• Sustiprintas kontaktų atsekamumas ir valdymas

• Sekoskaitos vykdymas



Situacija ASPĮ ir taikomos priemonės

• Užimtos COVID lovos – 1324

• RITS – 114

• Vakcinacija

• Sustiprintos priemonės
• Testavimas

• darbuotojų testavimas nepriklausomai nuo imunizacijos būklės (ne rečiau kaip kas 7 d.)
• hospitalizuojamiems pacientams nepriklausomai nuo imunizacijos būklės

• Reikalavimai dėl asmens apsaugos priemonių dėvėjimo 
• padidintos rizikos skyriuose – respiratoriai

• Rekomendacija rizikos skyriuose dirbti tik pasiskiepijusiems sustiprinančiąją doze

• Galimybė skiepyti sustiprinančiąją doze pacientus stacionarinėse gydymo įstaigose ir 
socialinės globos įstaigose



Lietuvoje taikomos priemonės
VAKCINACIJA

• Skiepijimai 
sustiprinančiąja doze

• Pradėti vaikų 
skiepijimai

• 5-11 m. vaikų grupėje paskiepyta kol
kas 2471 vaikas. Šioje grupėje viso 
yra 203 tūkst. vaikų, nepersirgusių –
162 tūkst.

• 12-15 m. amžiaus grupėje per 
savaitę pirma doze paskiepijama apie 
1 tūkst. vaikų. Šioje grupėje be 
imuniteto dar yra 43 tūkst. vaikų.



Lietuvoje taikomos priemonės
KELIAUTOJAMS

• Priemonių tikslas
• sulėtinti Omikron išplitimą šalyje
• vykstant plitimui šalies viduje priemonių keliautojams reikšmingumas mažėja

• Taikomos sustiprintos priemonės atvykus iš 7 Pietų Afrikos regiono šalių
• testavimas (testas iki atvykimo + 2 testai atvykus) ir izoliacija
• nepriklausomai nuo persirgimo / vakcinacijos statuso

• Rekomendacija atvykus iš raudonų/pilkų šalių atlikti PGR testą
• nepriklausomai nuo persirgimo / vakcinacijos statuso
• atliekama nemokamai mobiliuose punktuose

• Kitų šalių patirtis
• Ribojimai dėl Pietų Afrikos regiono šalių – ES koordinuotai
• Prancūzija – testo reikalavimas atvykstant iš trečiųjų šalių, JK.
• Airija, Malta, Kipras, Italija, Graikija, Portugalija - privalomas testas atvykstant iš 

visų šalių



Lietuvoje taikomos priemonės 
NVSC ATSAKAS, ĮTARUS AR PATVIRTINUS OMIKRON

• retrospektyvi kontaktų paieška (ieškant infekcijos šaltinio), tolesnis pirminio
infekcijos šaltinio kontaktų išaiškinimas

• tyrimų organizavimas kartu su savivaldybių administracijomis: sąlytį turėjusiems
asmenims, taip pat kontaktų kontaktams

• izoliacijos paskyrimas didelės rizikos sąlytį turėjusiems asmenims

• kontaktų kontaktų informavimas dėl papildomų prevencijos priemonių (fizinio
atstumo, kaukių, kt.), kol laukiama sąlytį turėjusių asmenų tyrimų atsakymų

• operatyvaus išplėstinio testavimo organizavimas (židinyje, įstaigoje, geografinėje
teritorijoje, kt.) kartu su savivaldybių administracijomis

• atitinkamos savivaldybės administracijos ir atitinkamoje apskrityje paslaugų
teikimą organizuojančios ASPĮ informavimas



Lietuvoje taikomos priemonės
SĄLYTĮ SU OMIKRON ATVEJU TURĖJĘ ASMENYS

• 10 dienų izoliacija
o turėjus kontaktą su įtariamu ar patvirtintu Omikron atveju

o susiję su protrūkiu, kuriame bent vienam iš asmenų įtariamas ar patvirtintas
Omikron atvejis

• izoliuojami nepriklausomai nuo persirgimo / vakcinacijos statuso

• privalomas PGR testas ne anksčiau, kaip 7 d po paskutinio kontakto

• nėra galimybės susitrumpinti izoliacijos



Lietuvoje taikomos priemonės
NEMEDICININĖS PRIEMONĖS

• Reikalavimas turėti galimybių pasą kontaktinėms veikloms 
o trumpinamas galiojimas (7 mėn.) po vakcinacijos pagal pilną schemą

o sms žinutės asmenims, kurių GP galiojimas baigsis gruodžio 28 d. 

„Primename, kad praėjus 210 d. (7 mėnesiams) nuo pilno pasiskiepijimo nuo COVID-19, jūsų galimybių pasas nustos 
galioti. Lengviausia jį pratęsti pasiskiepijus sustiprinančiąja doze. Registruotis skiepui galite trumpuoju numeriu 
1808 arba www.koronastop.lt “

o GP vaikams nuo 12 m. 2 mėn. iki 16 m.

• Privalomas kaukių dėvėjimas viešose uždarose vietose – respiratoriai rekomenduojami

• Rekomenduojamas nuotolinis darbas

• Visoms veikloms numatyti reikalavimai dėl atstumų, vėdinimo, rankų higienos, aplinkos 
valymo / dezinfekcijos

http://www.koronastop.lt/


Lietuvoje taikomos priemonės
SEKOSKAITA

• Lietuvoje sekoskaitos tyrimus vykdo VU, LSMU, LSMU KK ir VULSK

• NVSPL siunčia mėginius sekoskaitai į ECDC laboratoriją
• rezultatai būna ne anksčiau nei 2-3 sav. po teigiamo PGR

• Per visą pandemijos laikotarpį iš Lietuvos į tarptautinę duomenų bazę 
buvo pateikta 24 003 viruso genomai
• 4,9% nuo visų teigiamų atvejų



Papildomos priemonės 

• Galimybių paso reikalavimų griežtinimas
• serologinių antikūnų tyrimų išbraukimas iš GP

• galiojimo po vakcinacijos trumpinimas iki 6 mėn.

• Renginiai
• Pertraukų metu atsisakyti baro paslaugų ?

• Privalomai dėvėti respiratorius ?

• PGR ar antigeno testo reikalavimas iš visų žiūrovų?

• Pasiekus Covid lovų užimtumą (sveikatos sistemos apkrovos ribą) – 3 sav.
KARANTINAS (lockdown‘as).


