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Pasirengimas rudens sezonui Lietuvoje. 
Testavimas

Tyrimai imami tik simptominiams pacientams

• GAT:

• Gydytojo siuntimu ASPĮ registruotiems pacientams ar kaip
būtinoji pagalba

• Savikontrolės testai:

• COVID-19 ligos diagnozė gali būti patvirtinama ir atlikus
savikontrolės testą (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d.
įsakymas Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos
ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“)



Pasirengimas rudens 
sezonui Lietuvoje. 

Vakcinacija (1)

Šiuo metu derinamos papildomos
grupės, informuosime, kai turėsime
galutines formuluotes.

Lietuvoje numatytos grupės
vakcinacijai atitinka ECDC ir EMA
rekomenduojamas.



Pasirengimas rudens sezonui Lietuvoje. 
Epidemijų skelbimas

Epidemija šalies lygiu skelbiama, jei
atitinka bent vienas iš numatytų
rodiklių:

• suminis sergamumas
(gripas+COVID+ŪVKTI) per savaitę:
1500 atvejų 100 tūkst. gyventojų

• ne mažiau kaip savaitę lovų gripui ir
COVID užimtumas siekia 1500 lovų

• ne mažiau kaip savaitę RITS lovų
užimtumas siekia 120 lovų

Epidemijos metu taikomos priemonės:

• Sustiprintas infekcijos plitimo valdymas ASPĮ ir
socialinės globos įstaigose

• Renginių ribojimas (atšaukimas ar dalyvių skaičiaus
ribojimas)

• Galimybė organizuoti nuotolinį mokymą klasei /
daliai įstaigos / įstaigai įvedant IPRR.

Epidemija savivaldybės lygiu
skelbiama, jei:

• suminis sergamumas
(gripas+COVID+ŪVKTI) per savaitę:
1500 atvejų 100 tūkst. gyventojų

Rekomenduojamos priemonės:
• Bendrosios COVID prevencijos

priemonės (įskaitant kaukes)
• Nuotolinis darbas



Pasirengimas rudens sezonui Lietuvoje. 
Ugdymo procesas (1)

• Pradedant naujus mokslo metus tvarka mokyklose nesikeis

• Neplanuojama vykdyti profilaktinio mokinių testavimo

• Savivaldybės ar šalies lygiu paskelbus epidemiją, bus galima taikyti
infekcijų plitimą ribojančio režimo mechanizmą

• Paskelbus epidemiją, kaip ir kitose įstaigose / organizacijose, taip ir
ugdymo įstaigose būtų rekomenduojama sustiprinti visiems jau
įprastas infekcijos prevencijos priemones:
• tinkamos kvėpavimo takų higienos užtikrinimą (čiaudėjimo / kosėjimo

etiketas)
• rankų higieną
• patalpų valymą ir dezinfekciją
• tinkamą patalpų vėdinimą



Pasirengimas rudens sezonui Lietuvoje. 
Ugdymo procesas (2)

Rekomenduojama:

• užtikrinti vėdinimo sistemų tinkamą veikimą

• padidinti oro apykaitą

• kai tik įmanoma vengti oro recirkuliacijos

• natūraliai vėdinamose patalpose užtikrinti dažną patalpų vėdinimą atidarant langus. Bent
jau patalpose, kuriose vėdinama atidarant langus ir orlaides, gali būti naudojami anglies
dvideginio (CO2) indikatoriai

ECDC nerekomenduoja mokyklose ir panašiose įstaigose naudoti oro nukenksminimui ar
paviršių dezinfekcijai tokių metodų kaip UV spinduliuotė ar dezinfekcinių medžiagų
purkštuvai (rūko purkštuvai), kadangi trūksta įrodymų apie šių metodų efektyvumą
panašioje aplinkoje, galimą žalą aplinkai ir dirginantį poveikį žmonėms



Pasirengimas rudens sezonui Lietuvoje. 
Ugdymo procesas (3)

Kitos rekomendacijos:

• dar nepasiskiepijusiems asmenis – pasiskiepyti nuo COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos).

• stebėti sveikatos būklę, susirgus neiti į ugdymo įstaigą

• darbuotojams gyvai organizuojamų posėdžių, pasitarimų ar
susirinkimų metu, jei susirenka nuolat nebendraujantys asmenys,
dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda
prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną



Pasirengimas
rudens sezonui

Lietuvoje. 
Ugdymo procesas

(4)

Infekcijų plitimą ribojantis
režimas (IPRR)



Pasirengimas rudens sezonui Lietuvoje. 
Ugdymo procesas (5)

Laikoma, kad švietimo įstaigoje įvestas IPRR:

• kai švietimo teikėjuose sprendimą dėl IPRR ugdymo įstaigoje arba atskirame sraute
paskelbimo priima ugdymo įstaigos vadovas, vadovaudamasis nustatytais kriterijais

• kai įvertinus bendrą gripo, COVID-19 ligos ir ŪVKTI situaciją savivaldybėje NVSC teikimu
skelbiamas IPRR savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu visose ar dalyje
savivaldybės švietimo įstaigų

• neapibrėžtais atvejais, kai įvertinus bendrą gripo, COVID-19 ligos ir ŪVKTI situaciją
savivaldybėje ir (ar) švietimo įstaigoje, švietimo įstaigose skelbiamas IPRR savivaldybės
administracijos direktoriaus sprendimu gavus švietimo įstaigos vadovo prašymą ir NVSC
teikimą raštu

• kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu, esant gripo ir (ar) COVID-19 ligos
išplitimo pavojui, nustatomas visos ar dalies švietimo įstaigų veiklos ribojimas ir dėl to
visa ar dalis švietimo įstaigų veiklos sustabdoma ir (ar) jose ugdymas organizuojamas
nuotoliniu būdu


