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SVEIKATOSLIETUVOS RESPUBLIKOS APSAUGOS MINISTRAS

ISAKYMAS
DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2O2O M. KOVO

12 D. ISAKYMO NR. V-352,,DEL ASMENU, SERGANdTV COVID-lg LrcA
(KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENU, ITARIAMU, KAD SERGA COVID-19 LIGA

(KORONAVIRUSO INF'EKCIJA), IR ASMENU, TUREJUSIU SALYTI, IZOLIAVIMO
NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE AR SAVIVAIDYBES

ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE TAISYKLIU PATVIRTINIMO"
PAKEITIMO

2022 m. vasario 22 d. Nr. V-376
Vilnius

1. P a k e i d i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d.

isakym4 Nr. V-352 ,,Del Asmenq, sergandirl COVID-l9 liga (koronaviruso infekcija), asmenq,

itariamq, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenq, turejusiq s4lyti, izoliavimo
namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybes administracijos numat).tose patalpose
taisykliq patvirtinimo" irji i5destau nauja redakcija:

,,LIETUVOS RESPUELIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

DEL ASMENU, sERGANdTU cov#-if;l1Hil"o*o*our*uso TNFEKCTJA), rR
ASMENU, ITARIAMU, KAD SERGA COVID-l9 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA),

IZOLIAVIMO TAISYKLIU PATVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos prieZilros lstaigq istatymo 9 straipsnio 1

dalies 3 punktu ir 10 straipsnio 6 punktu, Lietuvos Respublikos Zmoniq uZkediamqjq ligq
profilaktikos ir kontroles istatymo 8 straipsniu, 9 straipsniu, 22 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birZelio 13 d. isakymu Nr. 278 ,,Del Pavojingq ir
ypad pavoj ingq uZkediamqjq ligq, del kuriq ligoniai, asmenys, itariami, kad serga pavojingomis ar
ypad pavojingomis uZkrediamosiomis ligomis, asmenys, turejg s4li'ti, ar Siq ligq sukelejq ne5iotojai
turi buti hospitalizuojami, izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, s4raso patvirtinimo"
ir atsiZvelgdamas i tai, kad Lietuvos Respubiikos Vyriausybes 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr.
152 ,,Del valstybes lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo" paskelbta valstybes lygio
ekstremalioji situacija visoje Salyje del COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo gresmes:

i.TvirtinuAsmenq,sergandiqCOVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir a:smenq,

itariamq, kad serga COVID-19liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo taisykles (pridedama).



PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2020 m. kovo 12 d. isakymu Nr. V-352
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2022 m. y asaio 22 d. isakymo
Nr. V-376 redakcija)

ASMENU, SERGANCTU COVrD-19 LrcA (KORONAVTRUSO INFEKCTJA), IR ASMENU,
ITARIAMU, KAD SERGA COVID-r9 LrcA (KORONAVTRUSO INFEKCTJA),

IZOLIAVIMO TAIS}'KLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asmenq, sergandiq COVID-l9 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenq, itariamq, kad
serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo taisykles (toliau - Taisykles) nustato
asmem+, kuriems patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir kuriq sveikatos bflkle leidZia
juos gydlti ambulatori5kai (toliau - ligonis), ir asmenq, itariamq, kad serga COVID-19 liga
(koronaviruso infekcija) (toliau - asmuo, itariamas, kad serga), izoliavimo tvark4, asmens sveikatos
prieZilros istaigq veiksmus iSrasant ligoni ar asmeni, ltariam4, kad serga, i5 stacionarines asmens
sveikatos prieZiiiros istaigos ir stebint jo biiklg, izoliuotq asmenq atsakomybg bei jL1 asmens
duomenq tvarkymo s4lygas ir tvarkq.

2. Taisykles yra privalomos:
2.1. asmens sveikatos prieZiiros istaigoms (toliau - ASP{), kuriose tiriamas, stebimas ar

gydomas ligonis ar asmuo, itariamas, kad serga;
2.2. pirmines ambulatorines asmens sveikatos prieZiiiros Seimos medicinos paslaugas

teikiandioms istaigoms, prie kuriq ligonis ar asmuo, itariamas, kad serga, yra prisira5gs;
2.3. Nacionaliniam visuomends sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos

(toliau - NVSC);
2.4. ligoniams ir asmenims, itariamiems, kad serga.
3. Ligonis at asmuo, itariamas, kad serga, laikomi sergandiais ar galimai sergandiais liga,

ira5lta i Pavojingq ir ypad pavoj ingq ligq s4ra54, patvirtint4 Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2002 m. birZelio 13 d. isakymu Nr. 278 ,,Del Pavojingq ir ypad pavojingq
uZkrediamqiq ligq, del kuriq ligoniai, asmenys, itariami, kad serga pavojingomis ar ypad
pavojingomis uZkrediamosiomis ligomis, asmenys, turejg s4lyti, ar Siq ligg sukelejg nesiotojai turi
biiti hospitalizuojami, izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sqraio patvirtinimo", todel
privalo laikytis Lietuvos Respublikos Zmoniq uZkediamqjq ligq profilaktikos ir kontroles istatymo
ir Siq Taisykliq nuostatq.

4. Taisyklese vartojamos s4vokos ,,asmuo, itariamas, kad serga,,, ,,izo1iavimas,.
suprantamos taip, kaip nurodytos Lietuvos Respublikos Zmoniq uZkrediamqjq ligr+ profilaktikos ir
kontroles istatyme bei pagal kriterijus, nurodytus Sveikatos apsaugos ministerijos intemeto
svetaineje adresu httqflemlry.l1lltlnews&oronavirusas/informaci-ia-sveikatos-prieziuros-
specialistams.

5. Izoliuotas asmuo gali palikti izoliavimo viet4 (devedami nosi ir bum4 dengiandi4
apsaugos priemong (veido kaukg ar respiratoriq), kuri priglunda prie veido ir visi5kai dengia nosl ir
bum4) Siais atvej ais:

5.1. nurykti iASP| sveikatos prieZilros paslaugoms gauti, taip pat nuvykti ar nuvezti kartu
besiizoliuojanti savimi negalinti pasirupinti asmeni imobilqji punkt4 ar ASp{ eminiq ii nosiarykles
ir rykles COVID-i9ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paemimui;



z

5.2. izoliuoti asmenys gali palikti izoliavimo viet4 prireikus uZtikinti laikomq r.rkiniq
glvtinq ar g1vfinq augintiniq gerovg ir fiziologinius poreikius, kai tai imanoma padaryti iivengiant
kontakro su kitais asmenimis.

5.3. glvybi5kai svarbias valstybes fi.rnkcijas vykdantys darbuotojai, nurodyti Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybes lygio ekstremaliosios situacijos valstybes
operacijq vadovo 2022 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. v-l19 ,,Del gyvybiskai svarbias valstybes
fimkcijas rykdandiq darbuotojq, privalandiq dirbti neperhaukiamai fiziniu bldu valstybes lygio
ekstremaliosios situacijos del COVID-l9 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo gresmes metu,
s4raSo patvirtinimo" 2.2 papunktyje, gali palikti izoliavimo viet4 devedami respiratoriq, kuris
priglunda prie veido ir visi5kai dengia nosi ir bum4, darbo metu gali nuvykti ! darbo reikalams
tvarkyti biitin4 viet4 ir atlikti su tuo susijusias funkcijas.

5.4. izoliuotas asmuo turi keiptis !NVSC ir gauti leidim4 nuvykti ikit4 izoliavimo viet4
jei asmuo del pagristq prieZasdiq j4 turi pakeisti (leidimas i5duodamas ne daugiau kaip 2 kartus
izoliacijos laikotarpiu, tik nuvykimui i izoliacijos viet4);

6. Izoliacijos taikyrno terminas:
6.1.ligoniams - taip, kaip numatlta Vaikq ir suaugusiqjq COVID-19 ligos (koronaviruso

infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos apra5e, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. isakymu Nr. V-383 ,,Del Vaikq ir suaugusiqiq COVID-19
ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos apraSo patvirtinimo" ir Asmenq,
k-uriems diagnozuota covlD-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuotq namuose, kitoje
gyvenamojoje vietoje, savivaldybes administracijos numatytose patalpose ar sveikatos prieZi1ros
istaigos, teikiandios stacionarines medicinines reabilitacijos paslaugas, patalpose, ambulatorinio
gydymo tvarkos apraSe, patvifiintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m.
birZelio 16 d. isakymu Nr. V-1480 ,,Del Asmenq, kuriems diagnozuota COVID-I9 liga
(koronaviruso infekcija), izoliuotq namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybes
administracijos numatytose patalpose ar sveikatos prieZiuros lstaigos, teikiandios stacionarines
medicinines reabilitacijos paslaugas, patalpose, ambulatorinio gydymo fvarkos apraso
patvirtinimo", iSskynrs Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybes lygio
ekstremaliosios situacijos valstybes operacijq vadovo 2022 m. sausio 20 d. sprendime Nr. v-l19
,,Del Gyvybi3kai svarbias valstybes funkcijas vykdandiq darbuotojq, privalandiq dirbti
nepertraukiamai fiziniu bfldu valstybes lygio ekstremaliosios situacijos del COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) plitimo gresmes metu, s4raSo patvirtinimo., nustatytus atvejus;

6.2. asmenims, itariamiems, kad serga - kol bus gautas laboratorinio tyrimo del covlD-19
ligos (koronaviruso infekcijos) atsakymas;

6.3. asmenims, kuriq bendrame kaupinyje, atlikus nosies landq tepineliq eminiq kaupiniq
PGR tyrim4, nustatltas teigiamas rezultatas (tokie asmenys laikomi asmenimis, itariamais, kad
serga) - kol bus gautas individualus SARS-cov-2 PGR tyrimo atsakymas, jeigu individualfls
tyrimai yra atliekami. Tolesnis kiekvieno tokios grupes nario izoliacijos terminas nusraromas
atsiZvelgiant i individualiq tyrimq rezultatus. Jeigu individualus PGR tyrimas neatliekamas -
asmeniui, kuris neatliko individualaus PGR tyrimo, taikomas 7 dienq izoliavimas nuo nosiarykles ir
rykles tepinelio, kuri i5tyrus kaupiniq PGR metodu buvo aptiktas sARS-cov-2 virusas, paemimo
dienos;

6.4. jei asmeniui po teigiamo antigeno testo atliekamas patvirtinamasis PGR tyrimas
(uZtikrinant, kad eminio paemimas atliekamas per 48 val. nuo antigeno testo rezultato gavimo),
garus neigiam4 PGR tyrimo atsakym4 izoliacija nutraukiama.

II SKYRIUS
SVETKATOS pRrEzroROS rR KrTV ISrArcV PARETGOS
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7. ASPI, kuriose tiriamas, stebimas ar gydomas ligonis ar asmuo, itariamas, kad serga:
7'l stacionarines ASPf specialistai prieS paleisdami i5 stacionarinds ASPf ligoni, asmen!,

itariam4, kad serga, bei karsdiavimo klinikos, kai imamas tepinelis del coVID-i 9 lisos
(koronaviruso infekcija) nustatymo asmenims, itariamiems, kad serga, informuoj a toki asmeni apie
Taisyklese nustatlt4 izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar 

-paskirtoje 
asmins

sveikatos prieZilros istaigoje, iteikia pasira5yti (jei iki Siol asmuo nebuvo pasira5gs) sutikimo bfiti
izoliuotam form4 ir atitinkam4 atminting:

7.1'1. ligoniui iteikiamas pasiraSlti sutikimas biiti izoliuotarn parengtas pagal Taisykliq
l priede pateikt4 formq ir Namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje izoliuoto asmens, sergandio
COVID-I9 liga (koronaviruso infekcija), armintine (Taisykliq 2 priedas);

7.1 .2. asmeniui, itariamam, kad serga, kurio izoliavimo vieta namuose ar kitoie
gyvenamojoje aplinkoje atitinka Taisykliq reikalavimus, iteikiamas pasiraSl.ti sutikimas biti
izoliuotam, parengtas pagal raisykliq 1 priede pateikt4 fom4, ir Namuose ar kitoje gyvenamojoje
vietoje izoliuoto asmens, itariamo, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infeicija), atmintine
(Taisykliq 3 priedas);

7.2. apie ligonio ar asmens, itariamo, kad serga, pasirasyt4 sutikim4 biiti izoliuotam
namuose' parengt4 pagal raisykliq 1 priede pateiktq form4, paZymi ESpBI IS ir (ar) asmens
sveikatos prieZilros lstaigos informacineje sistemoje asmens medicinos dokumentq formoje E003/a
,,Stacionaro epikrize" arba formoj e E025 ,,Ambulatorinio apsilankymo apradymas,; (toliau - forma
E02s);

7.3. sprendimai del ligonio izoliavimo paskirloje asmens sveikatos prieZiiros istaigoje
priimami ir informacija apie tokius ligonius perduodama atitinkamoms instituciioms. vadovauiantis
specialiais ligoniq izoliavimo ir transportavimo klausimus reglamentuojandiais reis6s aktais; 

"

8. Laisves atemimo istaigos administracija, prie5 paleidZiant i5 laisves atemimo istaigos
ligoni, asmeni, itariam4, kad serga:

8.1. ligoniui ar asmeniui, itariamam, kad serga, nurodZius, kad jo namai ar kita gyvenamoji
vieta neatitinka Taisykliq reikalavimq, apie tok! ligoni ar asmen!, itariam4, kad serga, perduoda
informacijq paskirtajai asmens sveikatos prieZiiros istaigai, vadovauj antis specialiais ligoniq ar
asmenq, itariamq, kad serga, izoliavimo fu transportavimo klausimus reglamentuojandiais teises
aktais;

8.2. informuoja NVSC apie ligoniq ar asmem+, itariamq, kad serga, izoliavimo vietos
pakeitim4 ne veliau kaip prieS 3 dienas iki asmens paleidimo arba per imanomai trumpiausi4 laik4,
kai apie asmens (suimtojo) paleidim4 sprendimas priimamas teiimo proceso metu lpaleidimas
teismo saleje).

9' Pirmines ambulatorines asmens sveikatos prieZitros Seimos medicinos paslaugas
teikianti istaiga, prie kurios yra prisira5gs ligonis, asmuo itariamas, kad serga, privalo:

9.1. konsultuoti ligoni, asmeni, itariam4, kad serga (ei asmuo pais kreipiasi i gydymo
istaigq) ir stebeti del l€tiniq neinfekciniq ligq ir prireikus koreguoti eydymq;

9.2. Seimos gydytojo komandos nariui nustadius, kad ligoniui, asmeniui, itariamam, kad
serga, del sveikatos blkles butina hospitalizacija, skambinti i Bendr4ji pagalbos centr4 telefono
numeriu 1 12;

9.3. suZinojusi, kad ligonis ar asmuo, itariamas, kad serga, paZeide Taisykles, privalo apie
paZeidim4 ar atsisakym4 laikltis Taisykliq irasyti i asmens medicinos dokumentq form4 E025
ESPBI IS ar (ir) asmens sveikatos prieZilros istaigos informacineje sistemoje ii nedelsdama
informuoti NVSC bei atitinkamos savivaldybes gydy.toi4 teises aktq nustaty'ta tvarka;

9.4. informacij4 apie ligoniui ar asmeniui, ftariamam, kad serga, suteiktas paslaugas iraSyti
I asmens medicinos dokumentq form4 E025 ESPBI IS ar (ir) asmens sveikatos prieZiiros istaigos
informacineje sistemoj e;



9.5. iSduodama elektroninj nedarbingumo ar neStumo ir gimdymo atostogq paLymejimq,
ligoni ar asmeni, ltariam4, kad serga, supaiindinti su Taisyklemis.

10. NVSC iSduoda leidim4 palikti izoliavimo viet4 Taisykliq 5.4 papunktyje nurody4ais
atvejais.

III SKYRIUS
LIGONIO PAREIGOS IR BUTINOSIOS ZOLIAVIMO PASKIRTOJE ASMENS

SVETKATOS PRJEZTUROS ISTATGOJE SALYGOS

11. Ligonis privalo laikytis 3iq izoliavimo paskirtoje asmens sveikatos prieZiuos istaigoje
pareigq:

11.1. nepalikti izoliavimo vietos be sveikatos prieZiuros specialisto leidimo. DraudZiama
vykti vie5uoju transportu i izoliavimo viet4 ar i5 jos, kai reikalinga atlikti tyrimus ar kitais atvejais,
kai gautas sveikatos prieZiuros specialisto leidimas. Palikus izoliavimo viet? bfltina deveti nosi ir
bum4 dengiandi4 apsaugos priemong ( medicininE kaukg ar respiratoriq).

1 1.2. vis4 izoiiavimo laik4 nepriimti svediq (lankytojq);
1 1.3. laikytis sveikatos prieZiuros specialisto nurodymq;
1 1.4. nesilankyi pastato bendrose patalpose (pvz., poilsio patalpose, koridoriuose ar pan.),

jeigu jose lankytis yra btitina, buvimo bendrose patalpose metu deveti nosi ir burn4 dengiandi4
apsaugos priemong (veido kaukg ar respiratoriq), kuri priglunda prie veido ir visiSkai dengia nos! ir
bum4;

1 1.5. vengti tiesioginio s4lydio (tiesioginio fizinio kontakto, buvimo maZesniu nei 2 metrai
atstumu ilgiau nei 15 min.) su kitais asmenimis. Perduodant maist4 ar kitais atvejais, kai s4lytis
neiSvengiamas, reikia b[ti su medicinine kauke ar respiratoriumi, kuris priglunda prie veido ir
visi5kai dengia nosi ir bum4, ir turi biiti laikomasi bent 2 metrq atstumo, bendraujama trumpiau nei
15 min. (i5skyrus atvejus, kai teikiamos sveikatos prieZifiros paslaugos);

11.6. kasdien matuotis k[no temperatlr4 ir stebeti savo sveikatos buklg del kosulio ir
pasunkejusio kvepavimo ar kitq umiq virSutiniq kvepavimo takq infekcijq simptomq pasirei5kimo;

11.7. pablogejus sveikatos biiklei ar atsiradus timios vir5utiniq kvepavimo takrl infekcijos
simptomams (staigiai prasidejgs bent vienas i5 5iq simptomq: karsdiavimas, kosulys, pasunkejgs
kvepavimas), kreiptis i sveikatos prieZiiiros specialist4;

1 1.8. suteikti reikaling4 informacij4 NVSC uZpildant NVSC puslapyje esandi4 anket4
asmenims, kuriems patvirtinta COVID-19 liga, https://atvejis.nvsc.ltl irlarba NVSC specialistui,
atliekandiam COVID-19ligos (koronaviruso infekcijos) Zidinio epidemiologing diagnostik4;

11.9. laikytis asmens sveikatos prieZiuros istaigos nurodl'tq aplinkos ir asmens higienos
reikalavimq;

11.10. pasikeitus aplinkyb6ms, kreiptis iNVSC del izoliavimo vietos keitimo.
12. Asmens sveikatos prieZiiiros istaigos, kuriose izoliuotas ligonis, privalo:
12.1. uZtikrinti, kad ligonis nepaliktq izoliavimo vietos be sveikatos prieZifros specialisto

leidimo;
12.2. informuoti, kad ligoniui draudZiama vyktq vie5uoju transportu i izoliavimo viet4 ar i5

jos, kai reikalinga atlikti tyrimus ar kitais atvejais, kai gautas sveikatos prieZifiros specialisto
leidimas;

12.3. uZtikdnti, kad ligonis vis4 izoliavimo laik4 nepriimtq svediq (lankytojq);
12.4. u;Ltllcrlnti, kad ligonis laikytqsi sveikatos prieZiiiros specialisto nurodymq;
12.5. uhikinti, kad ligonis nesilankl'tq pastato bendrose patalpose (pvz., poilsio patalpose,

koridoriuose ar pan.), jeigu jose lankltis pa bDtina, buvimo bendrose patalpose metu deveti nos! ir
burn4 dengiandi4 apsaugos priemong (veido kaukg ar respiratoriq), kuri priglunda prie veido ir
visiSkai dengia nosi ir bum4;
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12.6. uZtikdnti, kad personalas vengtq tiesioginio s4lydio (tiesioginio fizinio kontakto,
buvimo maZesniu nei 2 metrai atstumu ilgiau nei 15 min.) su ligoniu, jei jam nereikia teikti
sveikatos prieZiflros paslaugrl. Perduodant maist4 ar kitais atvejais, kai s4lytis nei5vengiamas, reikia
b[ti su medicinine kauke ir turi bflti laikomasi bent 2 metrq atstumo, bendraujama tnimpiau nei 15
mm.;

12.7' sudarl'ti s4lygas, kad b[tq uZtikrintas Silto maisto, vaistiniq preparatr+, medicinos
pagalbos priemoniq ir kitrl b[tinq priemoniq, kurios butinos ligonio buvimui asmens sveikatos
prieZiuros istaigoje, aprupinimas;

12'8. informuoti ligonius, kad jie kasdien matuotqsi kfno temperat[r4 ir stebetr+ savo
sveikatos buklg del kosulio ir pasunkejusio kvepavimo simptomq pasireiSkimo;

12.9. nustadius, kad pablogejo ligonio sveikatos btkle ar atsiradus flmios kvepavimo taku
infekcijos simptomams (staigiai prasidejgs bent vienas is siq simptomq: karsdiavimas, kosulys,
pasunkejgs kvdpavimas), jei Sie asmenys izoliuoti ne stacionarines asmens sveikatos prieZiiiros
paslaugas teikiandiose istaigose, informuoti Kar5t4j4 koronaviruso linij4 telefono numeriu 1808 ar
organizuoti ligonio perveZim4 i COVID- I 9 ligoning;

12'10. nusta$ti tvark4 ir sudaryti s4lygas, kad ligonis laikytqsi aplinkos ir asmens higienos
reikalavimq.

IV SKYRIUS
LIGONIO PAREIGOS IR BfTTINOSIOS ZOLIA\TMO NAMUOSE ARKITOJE

GWENAMOJOJE VIETOJE SALYGOS

13. Ligonis privalo laikytis Siq izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje pareigq:
13.1. nepalikti izoliavimo vietos, i5skyrus Taisyklese nurodltais atvejais. DraudZiama

vykti vie5uoju transportu i izoliavimo viet4 ar i5 jos, kai reikalinga atlikti t1'rimus ar kitais
Taisyklese nurodytais atvejais;

13.2. visE izoliavimo laik4 nepriimti svediq (lankytojq);
1 3.3. laikytis sveikatos prieZiuros specialisto nurodymq;
13.4. maistu, vaistiniais preparatais ir kitomis bltinomis priemonemis pasirlpinti

nuotoliniu budu arba papra5)'ti, kad tuo pasirupintq kiti asmenys (pvz., seimos nariai, draugai ar
kt.), kuriems nera taikomos izoliavimo priemones;

13.5. kasdien matuotis kuno temperatUr4 ir stebeti savo sveikatos buklg del kosulio ir
pasunkdjusio kvepavimo simptomq pasirei5kimo;

i3.6. atsiradus naujq simptomq nedelsdamas turi kreiptis nuotoliniu br.rdu i savo Seimos
gyd)'toj4 ar slaugltoj4 ar, jei ddl sveikatos bukles reikalinga skubi pagalba ir pacientas negali
susisiekti su savo Seimos gydytoju, - i Bendrqii pagalbos centr4 telefono numeriu 1 i2.

13.7. suteikti reikaling4 informacii4 NVSC uZpildant NVSC puslapyje esandi4 anket4
asmenims, kuriems patvirtinta COVID-I9 liga, https://atvejis.nvsc.lV irlarba NVSC specialistui,
atliekandiam covlD-19 ligos (koronaviruso infekcijos) Zidinio epidemiologing diagnosdl4;

13.8. pasikeitus aplinkybems, kreiptis i NVSC del izoliavimo vietos keitimo.
14. Ligonio izoliavimo namuose ar kitose gyvenamosiose patalpose btitinosios s4lygos:
14.1. ligonis turi biiti izoliuotas atskirame gerai vedinamame kambaryje tr. y. su

atidaromais langais ir sandariai uZdaromomis durimis). Ligonis turi apriboti judejim4 namuose lr
sumaZinti dalijim4si bendra erdve, b[nant bendrose erdvese visada deveti nosi ir buma densiandia
apsaugos priemong (medicining kaukg arba respiratoriq). Jei yra galimybe, ligoniui
rekomenduojama naudotis atskiru sanitariniu mazgu. Jeigu ligonis izoliuojasi bendrabudio tipo
patalpose su atskiru sanitariniu mazgtt, jam draudZiama eiti i ben&as patalpas (koridoriq, virtuvg ir
kt.),jeigujose lantytis yra b[tina, buvimo bendrose patalpose metu deveti nosi ir bum4 dengiandi4
apsaugos priemong (veido kaukg ar respiratoriq), kuri priglunda prie veido ir visi5kai dengia nosi ir
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bum4. Maist4 ir kitas biitinas priemones prie ligonio izoliavimosi patalpos i5oriniq dury tud palikti
kiti asmenys. Jeigu Seimoje yra keli ligoniai, jie visi gali izoliuotis viename kambaryje;

14.2. blttina uztikrinti aplinkos ir asmens higienos reikalavimq, nurodytq Namuose ar
kitoje gyvenamojoje vietoje izoliuoto asmens, sergandio COVID-I9 liga (koronaviruso infekcija),
atmintineje (Taisykliq 2 priedas), laikym4si;

14.3. izoliavimo metu tarne padiame kambaryje kartu su ligoniu negali gyventi kiti sveiki
asmenys, iSskyrus atvejus, kai reikia slaugyti covlD-lg liga (koronaviruso infekcija,r serganrl
vaikq ar negaliq turinti asmeni.

V SKYRIUS
ASMENS, ITARIAMO, KAD SERGA, PAREIGOS IR BOTINOSIOS IZOLIAVIMO

NAMUOSE AR KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE SALYGOS

15. Asmuo, itariamas, kad serga, privalo laikytis siq izoliavimo namuose ar kitoje
gyvenamojoje vietoje pareigq:

15'1. nepalikti izoliavimo vietos, i5skyrus atvejus, kai reikalinga atlikti tyrimus ar kitais
Taisyklese nustatltais atvejais. DraudZiama vykti vie5uoju transportu i izoliavimo viet4 ar iSjos

15.2. vis1 izoliavimo laik4 nepriimti svediq (lankytojq);
1 5.3. laikyis sveikatos prieZiuros specialisto nurodymq;
15.4. maistu, vaistiniais preparatais ir kitomis bttinomis priemonemis pasirupinti

nuotoliniu btdu arba papra3lti, kad tuo pasirtipintq kiti asmenys (pvz., seimos nariai, draugii ar
kt.), kuriems nera taikomos izoliavimo priemones;

15.5. kasdien matuotis kuno temperattu4 ir stebeti savo sveikatos buklg del kosulio ir
pasunkejusio kvepavimo simptomq pasireiSkimo;

15.6. atsiradus naujq simptomq nedelsdamas turi kreiptis nuotoliniu biidu isavo Seimos
gydytoj4 ar slaugJtoj4 ar, jei del sveikatos bukles reikalinga skubi pagalba ir pacientas negali
susisiekti su savo Seimos gydltoju, - i Bendrqii pagalbos centr4 telefono numeriu 1i2;

15.7. suteikti reikalingq informacij4 NVSC specialistui, atliekandiam COVID-19 lieos
(koronaviruso infekcijos) Zidinio epidemiologing diagnostik4;

15.8. pasikeitus aplinkybems, kreiptis iNVSC de1 izoliavimo vietos keitimo.
16. Asmens, itariamo, kad serga, izoliavimo namuose ar kitose gyvenamosiose patalpose

brltinosios s4lygos:
16. 1. asmuo, itariamas, kad serga, tud buti izoliuotas atskirame serai v6dinamame

kambaryje (t. y. su atidaromais langais ir sandariai uZdaromomis durimis):
16.2. butina uZtikrinti aplinkos ir asmens higienos reikalavimq, nurodytq Namuose ar

kitoje gyvenamojoje vietoje izoliuoto asmens, itariamo, kad serga covlD-lg liga lkoronaviruso
infekcij a), atmintine (Taisykliq 3 priedas), laikym4si;.

VI SKYRIUS
LIGONIO IRASMENS, ITARIAMO, KAD SERGA, ATSAKOMYBE

. 17. Siq Taisykliq ir Lietuvos Respublikos Zmoniq uZkrediamqiq ligq profilaktikos ir
kontroles istatymo reikalavimq paZeidimai padaromi tiek veikimu, tiek ir neveikimu. Veikimas yra
tada, kai asmuo aktywiais veiksmais paZeidzia sveikatos apsaugos ar uZkrediamqjq ligq profilaktikos
ir kontroles reikalavimus, o neveikimas - kai asmuo, nors ir turi pareig4, nevykdo teises aktq
nustatS.'tq reikalavimq, susijusiq su sveikatos apsaugos ar uZkediamqjq ligq profilaktikos kontrole.

_ 18. Nesilaikant 5iq Taisykliq reikalavimq, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zmoniq
uZkrediamqjq ligq profilaktikos ir kontroles istatymo 9 straipsniu, gali buti taiko-as bttinasis
hospitalizavimas ir (ar) bitinasis izoliavimas.
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19. Nesilaikant Lietuvos Respublikos Zmoniq uZkrediamqi,l 1ig.] profilaktikos ir kontroles
istatymo reikalavimq del izoliavimo, asmeniui yra taikoma:

19.1. administracine atsakomybe - pagal Lietuvos Respublikos administraciniq
nusiZengimq kodekso 45 straipsni;

19'2. baudZionoji atsakomybe - pagal Lietuvos Respublikos baudZiamojo kodekso 277
straipsni, priklausomai nuo padarinirl. Taip pat pagal padarinius gali bnti taikoma baudZiamoji
atsakomybe uZ nusikaltimus, nr.rmaq'tus Lietuvos Respublikos baudZiamojo kodekso XVIII skyriuje
,,Nusikaltimai Zmogaus sveikatai";

19.3. civiline atsakomybe - turtin€ prievole, atsirandanti del Zalos, kuri nesusijusi su
sutartiniais santykiais. Kiekvienas asmuo turi pareig4 laikytis tokio elgesio taisykliq, kad savo
veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadary.tq kitam asmeniui Lalos. 2a14, padarfi4 asmeniui, turtui, o
istatymq numatltais atvej ais - ir neturting 2a14, plivalo visiSkai atlyginti atsakingas asmuo. Jeigu
fizinis asmuo suluo5intas ar kitaip suZalota jo sveikata, tai ul 2al4 atsakingas asmuo privalo
nukentejusiam asmeniui atlyginti visus Sio patirtus nuostolius ir neturting ZaI4.

20. Administraciniq nusiZengimq teisen4 pradeda, administraciniq nusizengimq tyrim4
atlieka ir administraciniq nusiZengimq protokolus suraSo NVSC, policijos ir kitq igaliotq institucijq
pareigruiai.

21. Del administracines ar baudZiamosios atsakomyb6s taikymo i teisesaugos ir kitas
lgaliotas institucijas gali keiptis kiekvienas suinteresuotas asmuo, turintis duomenq apie galimus
Siq taisykliq paZeidimus ir susirgimo iSpletimo atvejus, ginant savo ir vie54j! interesus.

VII SKYRIUS
LIGONIO, ASMENS, ITARTAMO, KAD SERGA, SALYTI TUREJUSIO ASMENS

DUOMENU TVARKYMO SALYGOS IR TVARKA

22. NVSC vykdydamas uZkrediamqjq ligq profrlaktik4 ir kontrolg pagal Lietuvos
Respublikos Zmoniq uZkediamqirl ligq profilaktikos ir kontroles istatyme ir Taisyklese nustatlt4
kompetencij4 privalo tvarkyti ligonio, asmens itariamo, kad serga, s4lyti su sergandiuoju coVID-19
liga (koronaviruso infekcija) turejusio asmens, s4lyi turejusio asmenims, griZusio ii uzsienio
valstybes (oliau - duomenq subjektas) asmens duomenis. Asmens duomenis NVSC tvarko
UZkrediamqiq ligq, galindiq i5plisti ir kelti gresmg, stebesenos ir kontroles informacinej e sistemoje
(toliau - ULSKIS), vadovaudamasis 2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (ES) 20161679 del fiziniq asmenq apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del laisvo
tokiq duomenq judejimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95l46EB (Bendrasis duomenq apsaugos
reglamentas) (toliau - Reglamentas (ES) 20161679), Lietuvos Respublikos asmens duomenq
teisines apsaugos istatymu ir uZkrediamqjq ligq, galindiq i5plisti ir kelti gresmg, stebesenos ir
kontroles informacinds sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2020 m. geguZes 5 d. isakymu Nr.y-r067 ,,Del UZkrediamqjll ligq, galindiq iiplisti ir kelti
gresmg, stebesenos ir kontrolds informacines sistemos steigimo irjos nuostatq bei duomenq saugos
nuostatq patvirtinimo" (toliau - ULSKIS nuostatai), kitais teises aktais, reglamentuojandiais asmens
duomenq tvarkymq. NVSC ULSKIS nuostatuose nurodytus asmens duomenis renka i5 Taisykliq 23
punkte nurodytq duomenq teikejq, kurie Taisykliq 24 punkte nurodytu tikslu privalo Siuos asmens
duomenis teikti NVSC.

23. NVSC, teises akq nustatyta tvarka atlikdamas COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) Zidinio epidemiologing diagnostik4 ir igyvendindamas COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) profilaktikos ir kontroles priemones privalo tvarkyti asmens duomenis gautus:

23.1. tiesiogiai i5 duomenq subjekto uZpildltos anketos, elektronines anketos, praSymq ir
pranesimq pateiktq NVSC;
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23.2. iS Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialines apsaugos ir darbo
ministerijos valdomo Lietuvos Respublikos apdraustqjq valstybiniu socialiniu draudimu ir
valstybinio socialinio draudimo i5mokq gavejq registro, asmens duomenis ar asmuo yra nurodyto
draudej o apdraustasis;

23.3. iS Valstybines ligoniq kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Privalomojo
sveikatos draudimo informacines sistemos ,,Sveidra", asmens duomenis apie asmenq prisirasym4
prie asmens sveikatos prieZilros lstaigq;

23.4. i5 Elektroninds sveikatos paslaugq ir bendradarbiavimo infrastrukt[ros informacines
sistemos, asmens duomenis apie COVID-l9 (koronaviruso infekcijos) ligos teigiamus atvejus ir
vakcinuotus asmenis.

24. Esant poreikiui NVSC turi teisg gauti asmens duomenis, reikalingus uZkrediamqjq ligq
diagnostikai ir profilaktikai, i5 kitq, nei Taisykliq 23 punkte nurodytq, valstybes informaciniq
sistemq ar registry, toks poreikis turi b[ti pagristas pasira5ant asmens duomenq teikimo sutarti su
duomenq gaveju, o asmens duomenq teikejai privalo juos teikti.

25. AtsiZvelgiant i tai, kad paskelbta valstybes lygio ekstremalioji situacija visoje Salyje del
COVID-19 (koronaviruso infekcijos) plitimo gresmes, siekiant apsaugoti g) /entojus nuo rimtq
tarpvalstybinio pobldZio gresmiq sveikatai, ULSKIS nuostatuose nurodyus asmens duomenis be
duomenq subjekto sutikimo NVSC teikia:

25.1 . Policijos departamentui prie Vidaus reikalq ministerijos, kai jis asmens duomenis
tvarko siekdamas uZtikrinti duomenq subjektr4 Taisykliq reikalavimq, nustatandiq izoliavimo
reikalavimus, laikym4si ir administracines bei baudZiamosios teisenos lykdym4, jungiantis prie
ULSKIS, leidZiant matyti ir eksportuoti (MS Excel formatu) teikiamus duomenis pagal sudarytq
duomenq teikimo sutarti;

25.2. savivaldybiq administracijoms, kai jos asmens duomenis tvarko siekdamos uztikrinti
duomenq subjektq Taisykliq reikalavimq laikym4si ir Taisyklese savivaldybiq administracij oms
nustatytq pareigq iglvendinim4 (nesant sutarties ar prasymo), jungiantis prie ULSKIS, leidZiant
maty'ti ir eksportuoti (MS Excel formatu) teikiamus duomenis: vard4, pavardg, asmens kod4,
telefono ry5io numeri, elektroninio paSto adresq, nuolatines arba laikinosios gyvenamosios vietos
adres4, izoliacijos rezimo laikymosi period4, duomenis apie reikaling4 izoliacijos galimybg, rizikos
kategorij4, poZymi, kad paZeide izoliacijos reikalavimus. Savivaldybes administracijai suteikiama
prieiga tik prie tde savivaldybeje glvenandiq ar laikinai apsistojusiq duomenq subjektq duomenq;

25.3. asmens sveikatos prieZiuros istaigoms, kai jos asmens duomenis tvarko siekdamos
uZtikrinti pacientr+, kuriems reikalingos neatideliotinos paslaugos (t. y. gydlojui nusprendus, kad
nesuteikus pacientui paslaugos, jam atsirastq biitinosios medicinos pagalbos poreikis arba labai
pablogetq jo bukle), ir pacientq, kuriems taikomas izoliavimas pagal Taisykliq nuostaras, sraun+
atskyrim4 (nesant sutarlies ar pra5ymo), jungiantis prie ULSKIS, leidliant atlikti konkretaus
duomenq subjekto paiesk4 ir matyti teikiamus duomenis: vard4, pavardg, asmens kod4, izoliacijos
reZimo laikymosi period4.

25.4. Lietuvos Respublikos vyriausiajam epidemiologui, kai asmens duomenis tvarko
vykdydamas Lietuvos Respublikos Zmoniq uZkrediamqjq ligq profrlaktikos ir kontroles istatymo 28
straipsnyje nustatytas funkcijas, jungiantis prie ULSKIS;

25.5. Lietuvos statistikos deparlamentui, kai jis asmens duomenis tvarko vykdydamas
COVID-l9 ligos (koronaviruso infekcijos) statistini tyrim4 oficialiosios statistikos programoJe
numatltiems rodikliams skaidiuoti, pagal asmens duomenq teikimo sutarti;

25.6. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialines apsaugos ir darbo
ministerijos, kai ji asmens duomenis tvarko siekdama uZtikrinti iigos i5mokos skyrim4Ir mokejim4,
pagal duomenq teikimo sutarti;
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25.7. kitais Lietuvos Respublikoje galiojardiuose teises aktuose nustatytais atvejais, kai
Siuose teisds aktuose numatyta duomenq gavejo teise gauti NVSC tvarkomus asmens duomenis be
duomenq subjekto sutikimo.

26. Taisykliq 25 punkte nuodyti duomenq gavejai privalo uZtihinti, kad teise teikti
uZklausas ir gauti atsakymus bltq suteikta tik konkretiems duomenq gavejo igaliotiems asmenims
bei taiklti kitas asmens duomenq apsaugos priemones, uZtikrinandias Reglamento (ES) 2016/679 ir
kiq asmens duomenq apsaug4 reglamentuojandiq teisds aktq reikalavimq laikym4si.

27. Asmens duomenys, kurie gaunami i5 duomenq subjektq teikiant pra5ymus ir prane5imus
NVSC, pagal kuriuos siekiama gauti atitinkamas paslaugas nustat)'tas Taisyklese, ir kurie nera
tvarkomi ULSKIS, saugomi Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatlta tvarka. Asmens duomenys
sunaikinami NVSC direktoriaus nustatfia tvaxka.



Asmenq, sergandiq COVID-1 9 liga (koronaviruso
infekcija), asmenq, itariamq, kad serga COVID-l9
liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo taisykliq
1 priedas

(Asmens sutikimo b[ti izoliuotam forma)

SUTIKIMAS BI]TI IZOLIUOTAM NAMUOSE AR KITOJE GYVENAMOJOJII,
VIETOJE / PASKIRTOJE ASMENS SVEIKATOS PRIEZIITROS ISTAIGOJE

(PaZymi sveikatos prieZiiiros specialistas priei paduodamas formq asmeniui)

Esu informuotas, kad:
1. Lietuvos Respublikos Zmoniq uzkrediamqiq ligq profilaktikos ir kontroles istatymo

reikalavimq paZeidimai padaromi tiek veikimu, tiek ir neveikimu. Veikimas yra tada, kai asmuo
aktyviais veiksmais paieidLia sveikatos apsaugos ar uZkrediamqjq ligq profilaktikos kontroles
reikalavimus, o neveikimas - kai asmuo, nors ir turi pareig4, nevykdo teises aktq nustarytq
reikalavimq, susijusiq su sveikatos apsaugos ar uZkrediamqjq ligq profilaktikos kontrole.

2. Nesilaikant Asmenq, sergandiq COVID-l9 liga (koronaviruso infekcija), asmenq,
itariamq, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo taisykliq, patvirtintq
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. isakymu Nr. v-352 (toliau -Taisykl6s), reikalavimq, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zmoniq uZkrediamqjq ligq
profilaktikos ir kontroles fstatymo 9 straipsniu, gali bflti taikomas bfltinasis hospitalizavimas ir (ar)
biitinasis izoliavimas.

3. Nesilaikant Lietuvos Respublikos Zmoniq uZkediamqiq ligq profilaktikos ir kontroles
istatymo ar Taisykliq reikalavimq del izoliavimo, asmeniui gali biiti taikoma:

3.1. administracine atsakomybe - pagal Lietuvos Respublikos administraciniq nusiZengimq
kodekso 45 straipsni Lietuvos Respublikos Zmoniq uZkrediamqjq ligq profilaktikos ir kontroles
istatymo paieidimas uZtraukia ispejim4 arba baud4 asmenims nuo SeSiasde5imt iki vieno tfikstandio
penkiq Simtq eury;

3.2. batdLiarnoji atsakomybe - pagal Lietuvos Respublikos baudZiamojo kodekso 277
straipsni, priklausomai nuo padariniq. Taip pat pagal padarinius gali buti taikoma baudziamoji
atsakomybe uZ nusikaltimus, numat)'tus Lietuvos Respublikos baudZiamojo kodekso XVIII skyriuje
,,Nusikaltimai Zmogaus sveikatai";

3.3. civiline atsakomybe - turtine prievole, atsirandanti del Zalos, kuri nesusijusi su
sutartiniais santykiais. Kiekvienas asmuo turi pareig4 laikytis tokio elgesio taisykliq, kad savo
veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytq kitam asmeniui zalos. zal1, padaryt4 asmeniui, turtui, o

istatymi+ numatltais atvejais - ir neturting Zat4, pivalo visiSkai atlyginti atsakingas asmuo. Jeigu
fizinis asmuo suluo5intas ar kitaip suZalota jo sveikata, Iai ti Zal4 atsakingas asmuo privalo
nukentejusiam asmeniui atlyginti visus Sio patirtus nuostolius ir neturting Zal4;

3.4. administraciniq nusiZengimr+ teisen4 pradeda, administraciniq nusiZengimq tyrim4
atlieka ir administraciniq nusiZengimq protokolus suraSo , policija ar kitos igaliotos institucijos;

Asmuo: Teising4 atsakym4 paZymeti

serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)

itariamas, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso
infekcij a)
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3.5. del administracines ar baudZiamosios atsakomybes taikymo i teisesaugos ir kitas
igaliotas institucijas, gindamas savo ir vieSqji interesus, gali kreiptis kiekvienas suinteresuotas
asmuo, turintis duomenq apie galimus siq taisykliq paZeidimus ir susirgimo isplitimo atvejus.

o,, 
,

patvirtinu, kad perskaiiiau ir supratau pateikt4 informacii4, turdjau galimybg uzduoti
klausimq, gavau suprantamus atsakymus ivisus uiduotus klausimus, -
sutinku b[ti izoliuotas:

Galimos izoliavimo vietos (pasirinkti tinkamQ, iraSant izoliavimo vietos adres4)r
Namai ar kita gyvenamoji vieta

Paskirtoji asmens sveikatos prieZitrros istaiga

mano namai ar kita gyvenamoji vieta, kurioje biisiu izoliuotas, atitinka Taisykliq
reikalavimus: (iraiyti ,,Taip" / uNe').**
(**Zymima, kai asmuo pasirenka izoliacijai savo namus ar kit4 gyvenam4j4 viet4)

AS esu informuotas (-a), kad:
1. Kompetentingos asmens sveikatos prieZiiiros istaigos, visuomenOs sveikatos prieZitros

istaigos, savivaldybiq administracijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir kitos
institucijos (toliau - kompetentingos institucijos) epidemijos metu gaus ir tvarkys Siame sutikime
nurodytus mano asmens duomenis.

2. Mano asmens duomenys bus tvarkomi Zmoniq
kontroles valdymo rikslu.

3. Su i5vardltais asmens duomenimis bus atliekami
rinkimas, stebejimas, vertinimas ir analizavimas.

uZkrediamqjq ligq profilaktikos ir

Sie tvarkymo veiksmai: duomenq

Teising4 atsakym E paLymeti
\,'(

Teising4
atsakym4
pa?ymeti

serga COVID-l9 liga
(koronaviruso

iki teises aldais nustatltos izoliacijos pabaigos, gavus
gydandio gydytojo patvirtinim4 apie izoliacijos

itariamas, kad
covID-19
(koronaviruso

kol bus gautas laboratorinio tytimo del COVID-19
ligos (koronaviruso infekcij os) atsakl,rnas
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4. Asmens duomenys bus gaunami i5 mangs, varstybes registrq ar informacines slstemu,
fi ziniq ar juridiniq asmenq.

5. Asmens duomenys gali biiti perduoti teismui, teisesaugos istaigoms ar varstybds
institucijoms tiek, kiek toki teikim4 nustatoleises aktu reikalavimai.
- . 9 Kompetentingos institucijos mano asmens duomenis tvarkys teisetai, s4iiningai ir

skaidriai, laikydamasi teises aktq.nustatytq reikalavimq, tik siame ,"tiH-" n*oaytui. til-rruir.
-_ _ 

7' Duomenq tvarkymo teisinis pagrindas - Lietuvos Respublikos zmoniq"Jtreliamruq rigq
profilaktikos ir kontroles istatymas.

. q Asmens duomenys, surinkti Sio sutikimo pagrindu, saugomi iki izoliavimo ir (ar) biitinojo
hospitalizavimo,.ir (ar) bntinojo izoliavimo termino pabaigos, beLe ilgiau kaip 24 men,

_ sis terminas gali buti pratgstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali buti
naudojami kaip irodymai ar informacijos Saltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyr.ime, civilineje,
administracin6je ar baudZiamojoje byloje arba kitais fstatymq nustatltais atvej;is. Tokiu atveju
asmens duomenys gali buti saugomi tiek, kiek reikalinga'siems duomenq w-iy-o titstams, ir
sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

Zinau' kad turiu iias teises: teisg prasyti, kad b[tq leista susipaZinti su duomenimis irjuos
iStaislti arba i5trinti, teisg apriboti duom"enq tvarkym4. teisg nesutikti, kad duomenys bttr+ tvarkomi,
taip pat teisg i duomenq perkeliamum4. Sias teises galiu igyvendinti teises aktu nustatlta ivarka.

fsipareigoju laikytis Taisykliq reikalavimq.

Asmens kodas:

Telefono numeris kontaktams:

Adresas korespondencijai:

(vardas, pavarde) (para5as) (data)



Asmenq, sergandiq COVID-I 9 liga (koronaviruso
infekcija), asmenrl, itariamq, kad serga COVID-19
liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo taisykliq
2 priedas

NAMUOSE AR KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE IZOLIUOTO ASMENS,
SERGANdTO COVrD-19 LIGA (KORONAVTRUSO TNFEKCTJA), ATMINTINE

Informuojame, jog:
Jums patvirtinta COVID- 19 liga (koronaviruso infekcija). GrieZtai laikydamiesi Sioje

atmintineje nurodltq ligonio izoliavimo namuose ar kitoje glvenamojoje vietoj e taisykliq, Jis
galite toliau gydy.tis ambulatorinemis s4lygomis

Kas yra koronavirusas?
Koronavirusai - tai didele grupe virusq, kurie gali sukelti lvairias kvepavimo takq ligas.

DaZniausiai koronavirusai sukelia lengvas ar net besimptomes infekcijas, tadiau gali sukelti ir
sunkesnes ligas.

Kaip perduodama 5i infekcija?

. Virusas gali br:ti perduodamas per kvepavimo takq sekreto la5elius, kai asmuo koseja,
diaudi. Yra duomenq, jog virusas gali bDti perduodamas ir oraliniu-fekaliniu keliu 1pvz., fer
neSvarias rankas).

Kod6l reikalingas izoliavirnas namuose ar kitoje glvenamojoje vietoje?
Pagrindinis izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje tikslas - uZkirsti keli4

infekcijos plitimui ir naujq atvejq atsiradimui. Sergandiq asmenq izoliavimas ir visuotinai taikomos
bendrosios COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kontroles priemones yra svarbiausi Sios
infekcij os valdymo biidai.

Kiek tai gali uZtrukti?
Viruso iSskyrimo laikotarpis gali uZnukti iki keliq savaidiq. Gydytojas, ivertings Jiisrl

sveikatos bDklg pagal nustatytus kiterijus, informuos Jus apie izoliacijos pabug1

IZOLIAVIMO NAMUOSE AR KITOJE GWENAMOJOJE VIETOJE PRINCIPAI

o Nepalikite izoliavimo vietos, i5skyrus taisyklese nustat).tais atvejais. I izoliavimo viet4 ar iBjos,jei reikalinga atlikti tyrimus ar kitais atvejais, draudziama vykti viesuoju transportu.
_ o Palaikykite reguliarq ry5i su sveikatos prieZiiiros specialistu, kuris iiuo metu riipinasi
Jumrs.

r UZpildykite Nacionalinio visuomenes sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Anket4 asmenims, k'riems patvirtinta COVID- 19 liga: https://atveiis.nvsc.ltlr VisQ izoliavimo laikq nepriimkite sveiiq / lankytojg.

o Maistu ir kitomis bltinomis priemon6mis pasirupintite nuotoliniu budu - papra5ykite
draugq arba giminaidiq ar kreipkites i bntinq priemoniq ar maisto produktq pristatymo paslaugas
teikiandias imones ar pan..

o Jeigu reikia pratgsti vaistq recept4, kreipkites i savo seimos gydytoi4 nuotoliniu biidu.
_ 
r Jei buvote suplanavgs vizitus pas gydy'tojus specialistus, odontolog4, pakeiskite vjzito d,atq i

velesng.

o Kasdien matuokitds kflno temperatiir4 ir stebdkite savo btiklg ddl pasunkijusio
kv6pavimo bei kitus simptonus pagal Seimos gydytojo ar slaugytojo pateikt4 rekomendacij4*.
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Atsiradus naujq simptomq nedelsdamas kreipkites nuotoliniu bldu i savo seimos gydytoj? ar
slaugl'toj4 ar, jei del sveikatos bDkles reikalinga skubi pagalba ir negalite susisiekti su savo Seimos
gydytoju, - | Bendr4ji pagalbos centr4 telefono numeriu 112;.

.*.DaLnu dusulys br.rna psichologines kilmes. Svarbu lverlinti, ar esant ramybes brrsenos i5lieka
padaZnejgs kvepavimas (daugiau nei 20 k/min) ar oro trlkumo poj[tis.

IZOLIAVIMO NAMUOSE AR KITOJE GWENAMOJOJE VIETOJE S,{LYGOS

Butinosios izoliavimo namuose ar kitose g,venamosiose patalpose s4lygos:! Izoliavimo metu tame paiiame kambaryie negali gJ,yenti kiii Jveiki asmenys, iiskyrus
atvejus, kai reikia slaugy'ti COVID-19 liga (koronaviruso inf&cija) serganti vaik4 ar negali4 tqrinti
asmenl.

! Jus turite biti izoliuotas atskirame gerai vedinamame kambaryj e (t. y. su atidaromais langais
ir sandariai uZdaromomis durimis).

! Jei sergate ir esate izoliuotas bendrabuiio tipo patalpose su atskiru sanitariniu mazgu,
Jums draudiiama eiti i bendras patalpas (koridoriq, virtuvg ir kt.), jeigu jose lanky.tis yr.a biitina,
buvimo bendrose patalpose metu deveti nosi ir bum4 dengiandi4 apsiugos-priemong (veido kaukg
ar respiratoriq), kuri priglunda prie veido ir visiSkai dengia nosj ir bumq. Maist4 ii i<itas butinai
priemones prie J[sq izoliavimo patalpos iSoriniq durq turi palikti kiti asmenys.! Jeigu Seimoje yra keli ligoniai, jie visi gali izoliuotis yiename kambaryje.

Izoliacijos metu:
o ligonis turi apriboti judejim4 namuose ir sumaZinti dalijim4si bendra erdve, isitikinti,

kad bendros erdves (pvz., virtuv6, vonios kambarys) yra gerai v6dinamos;
o rekomenduojama apriboti ligoni slaugandirl asmenq skaidiq. Geriausia, kad ligoniu

rupintqsi vienas geros sveikatos ir neturintis letiniq ligq asmuo;
o vis4 laikq, kai bendraujama su ligoniu, tiek ji slaugantis asmuo, tiek ligonis turi

deveti nosi ir bum4 dengiandi4 apsaugos priemong, kiek imanoma islaikyti saugq
atstum4 ir laikytis kitq zemiau pateiktq aplinkos ir asmens higienos reikalavimq;

o ligoniui, jei yra galimybe, rekomenduojama naudotis atskiru sanitariniu mezgu;
o ligonis turi valglti savo kambaryje.

Biitina uitikrinti Siuos aplinkos ir asmens higienos reikalavimus:
1. Buitines atliekas meskite i SiuksliadeZg, i kuri4 idetas skysdiams nepralaidus maiSas.

Atliekamos Salinamos kartu su kitomis buitinemis atliekomis.
2. DrabuZius skalbkite iprastinemis skalbimo priemonemis 60-90 'c temperat[roie.
3. Indus plaukite kar5tu vandeniu ir lprastiniais plovikliais arba naudokite; indapllvc.
4. Dainft liediamus pavir5ius dezinfekuokite alkoholiniu dezinfektantu, kurio koncentracija

yra ne mazesne kaip 70 proc., arba buitiniu balikliu, kuriame chloro koncentracij a yra 0,5 proc.
5. Dainai plaukite rankas su muilu ir vandeniu. Nesant galimybes nusiplauti rankq, gali blti

naudojamos alkoholines rankq dezinfekavimo priemones (rankq alkoholiniai antiseptikai). Rankas
biitina plauti priei ir po maisto ruosos, pries valgant, pasinaudojus tualetu ir kai rankos yra
akiv aizdliai ne5varios.

6. Nusiplovg rankas su muilu ir vandeniu, jas nusausinkite vienkartiniais popieriniais
rank5luosdiais.

, , 7. Siekiant sulaiklti kvepavimo takq i5skyras, rekomenduojama apsirlpinti medicininemis
kaukemis. Jas reiketq deveti kiek imanoma daZniau, ypad jei tenka bendrauti iu kitais asmenimis
(pasiimant maist4, atvykus sveikatos prieZirlros specialistui ar pan.). Jei negalite toleruoti
medicinines kaukes, turite laikytis kosejimo-diaudejimo etiketo - uisidengti savo bumq ir nosi
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servetele, kai kosejate ar diaudite, ir iSmesti panaudot4 servetelg i Siuk5liadeZg. Jei serveteles
netudte, tai kosedami ar diaudedami uZdenkite bum4 alktine, o ne delnu.

8 . Ne maZiau kaip 2-j kartus per dienq vedinkite patalpas ( 1 0 min. pladiai atverkite langus
arba kelet4 minudiq patalpose padarykite skersveji).

9. Kasdien valykite ir dezinfekuokite dalnai naudojamus pavirSius kambaryje, pvz.,
naktinius stalelius, lolrl remus ir kitus miegamojo baldus. Pirmiausia valymui tud buti naudojamas

iprastas muilas ar ploviklis. Po valymo atliekama dezinfekcija, pvz., naudoj ant buitini balikli,
kuriame chloro koncentracija yra 0,5 proc., (skiedZiama 1 : 50 santykiu), arba alkoholio pagrindu
pagamint4 dezinfekcini skyst!.

10. Valykite ir dezinfekuokite vonios kambario ir tualeto pavir5ius maZiausiai kartq per
dien4.

1 1. Jeigu kartu glvena kiti asmenys:
11.i. bendraudami dev6kite medicinines kaukes, uidengiandias burn4 ir nosi, iSlaikykite

saugq (ne maLiau 2 metry) atstum? ir kaip imanoma labiau trumpinkite kontakto laik4;
11.2. budami bendrose erdvese tiek ligonis, tiek kartu gyvenantys asmenys turi deveti

medicinines kaukes, uZdengiandias burn4 ir nosi. Kaukes negalima liesti naudojimo metu. Jei kauke
su3lapo ar tapo suter5ta sekretais, ji tud buti nedelsiant pakeista nauja. Kaukg nuimti, neliediant
priekinio paviriiaus. I5mesti kaukg reikia iSkart po naudojimo ir atlikti rankq higien4;

1 1.3. naudokite atskir4 patalyng, valgymo irankius ir kt.;
11.4. valykite ir dezinfekuokite daLnai liediamus vonios kambario ir tualeto pavir5ius

kiekvienE kartq jais pasinaudojus.
12. Pasibaigus izoliavimui, svarbu pirmiau nurodl.tais bldais pasirtipinti izoliavimo vietos

valvmu ir dezinfekciia..



Asmenq, sergandiq COVID-19 liga (koronaviruso
infekcija), asmenq, itariamq, kad serga COVID-I9
liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo taisykliq
3 priedas

NAMUOSE AR KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE IZOLIUOTO ASMENS"
ITARIAMO, KAD SERGA COVrD_19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA).

ATMINTINE

Informuojame, jog yra itariama, kad Jiis sergate COVID-19 liga (koronaviruso infekcij a). GrieZtai
laikydamiesi Sioje atmintineje nurodytq ligonio ar asmens, itariamo, kad serga, izoliavimo namuose
ar kitoje glvenamojoje vietoje taisykliq, Jtis galite toliau gydytis ambulatorinemis s4lygomis.

Kas yra koronavirusas?
Koronavirusai - tai didele grupe virusq, kurie gali sukelti fvairias kvepavimo takq ligas.

DaZniausiai koronavirusai sukelia lengvas ar net besimptomes infekcijas, tadiau gali sukelti ir
sunkesnes ligas.

Kaip perduodama Xi infekcija?
virusas gali biiti perduodamas per kvepavimo takq sekreto laselius, kai asmuo koseja,

diaudi. Yra duomenq, jog virusas gali bnti perduodamas ir oraliniu-fekaliniu keliu e:v2., per
ne5varias rankas).

Kod6l reikalingas izoliavimas namuose ar kitoje gryenamojoje vietoje?
Pagrindinis izoliavimo namuose ar kitoj e gyvenamojoje vietoje tikslas - uZkirsti keli4

infekcijos plitimui ir naujq atvejq atsiradimui. Sergandiq asmenq izoliavimas ir visuotinai taikomos
bendrosios COVID-l9 ligos (koronaviruso infekcijos) kontroles priemones yra svarbiausi Sios
infekcijos valdymo budai. ..

Jei Jls esate itariamas, kad sergate covlD-lg liga (koronaviruso infekcija), kiek gali
uZtrukti Jiisq izoliavimas?

Jeigu Jums laboratoriniais tyrimais bus patvirtinta COVID-I9 liga (koronaviruso infekcija),
atsiZvelgiant i Jlsq sveikatos bt1klg Jiis brlsite hospitalizuotas ar izoliuotas namuose ir Jums bus
suteikta visa reikalinga informacija. Jeigu Jlsq laboratorinis tyrimas bus neigiamas, jiis tudte tgsti
izoliavim4 tol, kol nurodys Jiisq Seirnos gydyoj as.

Koks yra izoliacijos terminas?
Siekiant laiku suteikti kvalifikuot4 pagalb4 ir taikyti tinkamas infekcijos kontroles pr.iemones,

taikomas izoliavimas ir sveikatos stebejimas:
I asmenims, itariamiems, kad serga COVID-l9 liga (koronaviruso infekcija) - kol bus

gautas laboratorinio tyrimo del COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atsakymas;
I asmenims, kuriq bendrame kaupinyje, atiikus nosies landq tepineliq eminiq kaupiniq pGR

tyrim4, nustatytas teigiamas rezultatas, izoliacija taikom4 kol bus gautas individualaus SARS-CoV-
2 PGR tyrimo atsakymas, jeigu individualns PGR tyrimai yra atliekami. Tolesnis kiekvieno tokios
grupes nario izoliacijos teminas nustatomas atsiZvelgiant i individualiq SARS-CoV-2 PGR tyrimq
rezultatus. Jeigu individualus tyrimas neatliekamas - asmeniui, kuris neatliko individualaus PGR
tyrimo, taikomas 7 dienq izoliavimas nuo nosiarykles ir rykles tepinelio, kuri istyrus kaupiniq pGR
metodu buvo aptiktas SARS-CoV-2 virusas, paemimo dienos.

Kokie simptomai susirgus?
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COVID-1 9 ligos (koronaviruso infekcijos) klinikiniai poZymiai:
Kariiiavimas
Kosulys
P as unkej g s ltv ep avimas
Skonio ir kvapo netekimas
Gerkles skausmas
Sloga
Bendras silpnumas
Galvos, raumenq skausmas ir ld.

IZOLIAVIMO NAMUOSE AR KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE PRINCIPAI

o Nepalikite izoliavimo vietos, ibskyrus nurodytus atvejus. i izoliavimo viet4 ar is jos, jei
reikalinga atlikti tyrimus ar kitais numatytais atvejais, draudZiama vykti vieSuoju transporto,
. . o Palaikykite reguliarq ry5i su sveikatos prieZilros specialistu, kuris Siuo metu rupinasi
JUmls.

o VisQ izoliavimo laik4 nepriimkite sveiirl / Iankytojq.
o Maistu ir kitomis britinomis priemondmis pasirupinkite nuotoliniu bidu - papraSykite

draugq arba giminaidiq ar kreipkites i bltinq priemoniq ar maisto produktq pristaty-o pasraugas
teikiandias imones ir pan.

o Jeigu reikia pratgsti vaistq recepta, kreipkites i savo seimos gydytoiQ nuotoliniu biidu.
. o Jei buvote suplanavgs vizitus pas gydytojus specialistus, oaoiiotoga,'t uriuos galite nukelti

velesniam laikui, pakeiskite vizito dat4 i velesng. 
-

o Kasdien matuokitds kiino temperaliira ir steb6kite savo biiklg ddl pasunkijusio
kvdpavimo* bei kitus simptomus pagar *eimos gydytojo a" staugytolo pateikt4
rekomendacij4.;

. . . ,Atsiradus nauiq simptomq nedelsdamas kreipkites nuotoliniu biidu I savo seimos gydltoiE ar,jei del sveikatos biikles reikalinga skubi pa-galba ir negaltei susisiekti su savo Seimos gydytoju arslaugltoju, - i Bendrqii pagalbos centr4 telefono numeriu 1 12;,

. ,. , 
* Dainai dusulys biina psichologines kilmes. Svarbu ivertinti, ar esant ramybes bisenos

iSlieka padaindjgs kvepavimas (daugiau nei 20 k/min) ar oro tdkumo pojUtis.

IZOLIAVIMO NAMUOSE AR KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE SALYGOS

Btitinosios izoliavimo. 
"1T"9!" ar kitose ryvenamosiose patalpose s4lygos: asmuo,

itariamas, kad serga, turi b[ti- izoliuotas atskirarni gerai vedinama-"' k;ffi;t (t. y. suatidaromais langais ir sandariai uidaromomis durimis).

Bltina uitikrinti Siuos aplinkos ir asmens higienos reikalavimus:
1 . Buitines atliekas meskite i siuksliadezg, i kuri4 ldetas skysdiams nepralaidus maisas.
2. DrabuZius skalbkite iprastinemis skalbimo priemonemis 60-90 oc iemperatiroje.
3. Indus plaukite karStu vandeniu !r iprastiniais plovikliais arba naudokites inJupi'o"".4' Dainu plaukite rankas su muilu ir vandeniu. Nesant galimyb"r .ruriptuuti ,i1rtq, gali bltinaudojamos alkoholines rankq dezinfekavimo priemones. Rarikas butina prautl fr;"s i,. po maisto

ruo5os, priei valgant, pasinaudojus tualetu ir kairankos yra akivaizdiiai nesvarios.5 Nusiplovg rankas su muilu ir vandeniu, jas nusausinkite vienkarliniais popieriniais
rankiluosdiais.

. 6.. Jeigu Jums itariama covlD-19 liga (koronaviruso infekcija), siekiant suraik),ti
kvepavimo takq i5skyras, rekomenduojama apsirupinii medicininemis kauklmis. Jas reiketq deveti
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kiek imanoma daZniau, ypad jei tenka bendrauti su kitais asmenimis (pasiimant maist4, atrykus
sveikatos prieZiuros specialistui ar pan.).

7. Laikykites kosejimo-diaudejimo etiketo - uZsidenkite savo
kosejate ax diaudite, ir i5meskite panaudot4 servetelg i Siuk5liadeZg.
kosedami ar diaudddami uZdenkite buma alkrjne. o ne delnu.

8 Ne maZiau kaip 2-3 kartus per dien4 vedinkite patalpas (10 min. pladiai atverkite langus
arba keletq minudiq patalpose padarykite skersveji).

9. Naudokite atskir4 patalyng, valgymo irankius ir kt. Juos plaukite muilu ir vandeniu.
10. Kasdien valykite ir dezinfekuokite dalnai naudojamus pavirsius kambaryje, pvz.,

naktinius stalelius, lovq remus ir kitus miegamojo baldus. Valykite ipraslu muilu ar valikliais.
11. Valykite ir dezinfekuokite vonios kambario ir tualeto pavirsius maZiausiai karta per

dienq.
12. Jeigu kartu gywena kiti asmenys:
12' 1. bendraujant devdkite medicinines kaukes, uZdengiandias bum4 ir nosi, islaikykite saugr.I

(ne maliau 2 metry) atstumq ir kaip imanoma labiau trumpinkite kontakto laik4;
12.2. bnnufi bendrose erdvese tiek ligonis, tiek kartu gyvenantys asmenys turi deveti

medicinines kaukes ar respiratorius, uZdengiandius bum4 ir nosi. Kaukes nlgalima liesti naudojimo
metu' Jei kauke suslapo ar tapo sutersta sekretais, ji tud b[ti nedelsiant pakeista nauja. Kaukg
nuimti, neliediant priekinio pavir5iaus. I5mesti kaukg reikia iSkart po naudojimo ir atlikti rankr.l
nlglen4;

12.3. naudokite atskir4 patalyng, valgymo irankius ir kt.;
l2'4. valykite ir dezinfekuokite dalnai liediamus vonios kambario ir tualeto pavirSius

kiekvienq kartq jais pasinaudo jus.

bum4 ir nosi servetele, kai
Jei serveteles neturite, tai


