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DĖL PASIRENGIMO SUVALDYTI GALIMĄ KORONAVIRUSO PLITIMO RIZIKĄ 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją visoje 

šalyje ir nustačius pirmąjį koronaviruso COVID-19 ligos atvejį, Utenos rajono savivaldybės 

administracija su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Utenos departamentu informuoja: 

1. Visa aktualiausia nuolat papildoma informacija pateikiama Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministerijos tinklapyje: 

 http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro tinklapyje: 

http://nvsc.lrv.lt/ 

Užkrečiamų ligų ir AIDS centro tinklapyje: 

        http://www.ulac.lt/lt/covid-19-isplitimas 

2. Veikia karštoji linija – gyventojai gali konsultuotis telefonu 8 618 79984 (visą parą 

konsultuoja NVSC specialistai). 

3. Atsižvelgdama į tarptautinių ekspertų išvadas, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) 

ir NVSC rekomenduoja žmonėms, kurie neseniai grįžo iš Kinijos (visos provincijos), Šiaurės 

Italijos regiono (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionai), Honkongo, 

Irano, Japonijos, Pietų Korėjos, Singapūro, 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse 

dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą. Tuo laikotarpiu darbdavių, kurių įmonėse dirba ar 

siekia įsidarbinti žmonės, neseniai lankęsi minėtose paveiktose teritorijose, prašoma suteikti 

galimybes jiems dirbti namuose nuotoliniu būdu. Jei to nepavyksta padaryti, tuomet asmenys gali 

kreiptis į NVSC, kuris organizuos nedarbingumo išdavimą. Norint pateikti informaciją apie save, 

reikia kreiptis į NVSC šiais būdais: tel. 8 5 2124098, el. paštu info@nvsc.lt arba 

užpildant ANKETĄ   Pajutus į gripą panašius simptomus tokie asmenys nedelsiant turi skambinti 

bendruoju pagalbos tarnybų telefonu 112.  

Daugiau informacijos: http://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/asmenu-keliavusiu-covid-19-

paveiktose-teritorijose-prasome-pateikti-informacija 

4. Rekomenduojame peržiūrėti įstaigos/įmonės ekstremalių situacijų valdymo planus, 

nustatyti tvarką, kaip reikėtų elgtis, jei darbuotojui būtų įtariamas arba nustatytas užsikrėtimas 

naujuoju koronavirusu. 
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5. Medicininės kaukės rekomenduojamos pacientams, kurie kosėja ir čiaudi, kad 

sulaikytų su lašeliais viruso plitimą aplinkoje. Atkreipiame dėmesį, kad medicininės kaukės 

viruso nesulaiko ir tuo pačiu neapsaugo nuo užsikrėtimo, jei yra artimas kontaktas.  

6. Rekomenduojame įstaigose išplatinti atmintines apie rankų plovimą 

(http://www.ulac.lt/uploads/downloads/Svarios%20rankos%20A2_spaudai.pdf), kaip sumažinti 

pavojų užsikrėsti koronavirusais (http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas) (pridedama).  

7. Teikiame Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos  rekomendacijas 

(pridedama). 

PRIDEDAMA:  

1. Atmintinė „Kaip plauti rankas“ (siunčiama pdf formatu), 1 lapas. 

2. Atmintinė „Kaip sumažinti pavojų užsikrėsti koronavirusais“ (siunčiama jpeg 

formatu), 1 lapas.  

3. Atmintinė „Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos“, 

(siunčiama pdf formatu), 1 lapas 

 

 

Administracijos direktorius         Audrius Remeikis 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eligija Židonienė, tel. (8 389) 63 991, el. p. eligija.zidoniene@utena.lt 
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