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Kaunas 

 

Siekdamas užtikrinti tinkamą ir savalaikį išaiškinimą pirminių kontaktų (asmenų, turėjusių 
artimą sąlytį) su patvirtintais COVID-19 atvejais, kai COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) yra nus-

tatoma Kauno klinikų darbuotojui ir (ar) įstaigoje besigydančiam pacientui, tinkamų prevencinių prie-
monių taikymą, maksimaliai užkertant kelią infekcijos plitimui įstaigoje ir visuomenėje, 

1. T v i r t i n u COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinės priežiūros ir 
valdymo grupės sudarymo, aktyvinimo ir veiklos nustatant pirminius kontaktus (artimą sąlytį turėju-
sius asmenis) su patvirtintu COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atveju Kauno klinikose tvarkos 

aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama). 

2. Į s a k a u: 
2.1. Vykdomojo sekretoriato vadovui su šiuo įsakymu patvirtintu Aprašu supažindinti profi-

linių klinikų ir filialų vadovus, Ambulatorinių paslaugų koordinavimo, Stacionarinių paslaugų koordi-

navimo, Slaugos koordinavimo tarnybų vadovus, Profilaktinių programų koordinavimo tarnybos, In-

fekcijų kontrolės tarnybos vadovus, slaugos vadovus ir vyr. slaugytojus – slaugos administratorius bei 

šio įsakymo 3 punkte nurodytą asmenį; 
2.2. Profilinių klinikų ir filialų vadovus, slaugos vadovus ir vyr. slaugytojus – slaugos admi-

nistratorius su šiuo įsakymu patvirtintu Aprašu supažindinti sau pavaldžius darbuotojus ir užtikrinti 
Aprašo nuostatų įgyvendinimą; 

2.3. Profilaktinių programų koordinavimo tarnybos vadovui: 
2.3.1. su šiuo įsakymu patvirtintu Aprašu supažindinti Epidemiologinės grupės narius; 
2.3.2. užtikrinti, kad Epidemiologinė grupė, vykdydama veiklą, vadovautųsi pirminių kon-

taktų su patvirtintu COVID-19 atveju rizikos vertinimo ir valdymo protokolu (toliau – Protokolas), 

2.3.3. informaciją apie Protokolo taikymo ar netaikymo atvejus, išvadas ir galutines rekomen-

dacijas dėl būtinųjų prevencijos priemonių teikti Kauno klinikų administracijai. 
2.4. Infekcijų kontrolės tarnybos vadovui apie Kauno klinikose patvirtintą COVID-19 atvejį, 

kai COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) yra nustatyta Kauno klinikų darbuotojui ir (ar) įstaigoje 
besigydančiam pacientui, per 1 darbo dieną informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos. 
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3. P a v e d u kontroliuoti įsakymo vykdymą direktoriui visuomenės sveikatai, mokslui ir 
studijoms. 

 

 

Generalinis direktorius, 

Ekstremalių situacijų operacijų centro vadovas          prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Rugilė Ivanauskienė, (8 37) 327406, Rugile.Ivanauskiene@kaunoklinikos.lt 

dr. Tomas Lapinskas, (8 37) 327044, Tomas.Lapinskas@kaunoklinikos.lt 

prof. Auksė Mickienė, (8 37) 362350, Aukse.Mickiene@lsmuni.lt 
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PATVIRTINTA  

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės 

Kauno klinikų generalinio direktoriaus 

2020 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-384 

 

COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) EPIDEMIOLOGINĖS  
PRIEŽIŪROS IR VALDYMO GRUPĖS SUDARYMO, AKTYVINIMO IR VEIKLOS  

NUSTATANT PIRMINIUS KONTAKTUS (ARTIMĄ SĄLYTĮ TURĖJUSIUS ASMENIS) SU 

PATVIRTINTU COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ATVEJU  

KAUNO KLINIKOSE TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų (toliau – Kauno klinikos) 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) Epidemiologinės priežiūros ir valdymo grupės sudarymo, 
aktyvinimo ir veiklos nustatant pirminius kontaktus (artimą sąlytį turėjusius asmenis) su patvirtintu 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atveju (toliau – COVID-19 atvejis) Kauno klinikose tvar-

kos aprašas nustato Epidemiologinės priežiūros ir valdymo grupės (toliau – Epidemiologinė grupė) 
sudėtį, aktyvinimo kelią, funkcijas, taip pat apibrėžia pirminių kontaktų su COVID-19 atveju išaiški-
nimo principus, asmens rizikos užsikrėsti SARS-CoV-2 virusu vertinimą, ištyrimo dėl COVID-19 li-

gos (koronaviruso infekcijos) organizavimą bei rekomendacijų dėl taikytinų prevencinių priemonių 
teikimą. 

2. Epidemiologinės grupės uždaviniai: 
2.1. Greitas ir tinkamas pirminių kontaktų su patvirtintu COVID-19 atveju turėjusių asmenų 
(sveikatos priežiūros darbuotojų ir (ar) pacientų) išaiškinimas; 
2.2. Rekomendacijų pirminiams kontaktams su patvirtintu COVID-19 atveju teikimas, įskai-
tant konsultavimą apie saviizoliaciją, tinkamą rankų higieną, kosulio ir čiaudulio etiketą bei 
rekomendacijas kaip elgtis atsiradus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomams; 

2.3 Savalaikio pirminių kontaktų su patvirtintu COVID-19 atveju ištyrimo planavimas; 
2.4. Rekomendacijų dėl taikytinų prevencinių priemonių teikimas siekiant apsaugoti įstaigos 
darbuotojus ir pacientus bei užkirsti kelią tolesniam COVID-19 ligos (koronaviruso infekci-

jos) plitimui įstaigoje ir visuomenėje. 
3. Vykdydama savo veiklą Epidemiologinė grupė vadovaujasi asmenų turėjusių sąlytį su pat-

virtintu COVID-19 atveju rizikos vertinimo ir valdymo protokolu (Priedas Nr. 1). 

4. Apraše naudojamos sąvokos: 
4.1. Patvirtintas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejis – asmuo, kuriam labo-

ratorijoje patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), nepriklausomai nuo ligos simptomų 
(TLK-10-AM kodas: U07.1); 

4.2. Pirminis kontaktas – asmuo, turėjęs artimą sąlytį (ilgiau nei 15 minučių mažesniu nei 2 
metrai atstumu) su patvirtintu COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atveju laikotarpyje nuo 48 

valandų iki simptomų atsiradimo iki 37 dienų nuo simptomų pradžios arba kuomet 2 iš eilės SARS-

CoV-2 PGR mėginiai yra neigiami (visiško pasveikimo); Jeigu patvirtintam COVID-19 atvejui simp-

tomai nepasireiškė, tuomet pirminiu kontaktu laikomas asmuo, kuris turėjo artimą sąlytį su patvir-
tintu COVID-19 atveju laikotarpyje nuo 48 valandų iki SARS-CoV-2 PGR mėginio paėmimo iki 37 

dienų po SARS-CoV-2 PGR mėginio paėmimo arba kuomet 2 iš eilės SARS-CoV-2 PGR mėginiai 
yra neigiami (visiško pasveikimo)1; 

                                                           
1 https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Public-health-management-persons-contact-novel-coronavirus-cases-2020-03-31.pdf 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Public-health-management-persons-contact-novel-coronavirus-cases-2020-03-31.pdf
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4.3. Aktyvi stebėsena – asmens, turėjusio artimą sąlytį su patvirtintu COVID-19 atveju (pir-

minio kontakto) aktyvus stebėjimas palaikant reguliarų ryšį ir siekiant įvertinti jo būklę bei laiku nus-

tatyti COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) būdingus simptomus (karščiavimas >37,0°C, kosulys, 

dusulys, gerklės skausmas)2. Ryšys turi būti palaikomas bent vieną kartą per dieną, naudojant inter-

viu, telefono skambučius, elektronines ar interneto ryšio priemones. Aktyvią sveikatos priežiūros dar-
buotojų stebėseną Kauno klinikose vykdo Epidemiologinė grupė, o pacientų – profilinė klinika, kurioje 

yra gydomas pacientas; 

4.4. Savikontrolė su deleguota priežiūra – savikontrolė apima kūno temperatūros matavi-
mąsi 2 kartus per dieną (ryte ir vakare) bei stebėseną dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

simptomų (karščiavimo, kosulio, dusulio, gerklės skausmo) atsiradimo. Sveikatos priežiūros darbuo-

tojai, kurie turėjo artimą sąlytį su patvirtintu COVID-19 atveju, prieš atvykdami į darbą asmens svei-

katos priežiūros įstaigoje privalo įsitikinti, jog nekarščiuoja ir neturi COVID-19 ligai (koronaviruso 

infekcijai) būdingų simptomų. Sukarščiavus >37,0°C arba atsiradus ūminės kvėpavimo takų infekcijos 

požymiams, darbuotojas privalo nedelsiant saviizoliuotis ir informuoti asmens sveikatos priežiūros įs-
taigą (klinikos ar padalinio vadovą). Deleguotą darbuotojų priežiūrą Kauno klinikose vykdo Epide-

miologinė grupė – sveikatos priežiūros darbuotojui atvykus į darbą yra išmatuojama kūno temperatūra 
ir įvertinama ar neatsirado COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) būdingų simptomų. 

 

II. PIRMINIŲ KONTAKTŲ RIZIKOS GRUPĖS 

ATSIŽVELGIANT Į SĄLYČIO SU PATVIRTINTU COVID-19 ATVEJU POBŪDĮ 

 

5. Pirminiai kontaktai su patvirtintu COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atveju yra sus-

kirstomi į rizikos grupes atsižvelgiant į sąlyčio su patvirtintu COVID-19 atveju pobūdį3.  

6. Sveikatos priežiūros darbuotojo, turėjusio sąlytį su patvirtintu COVID-19 atveju ištyrimas 
dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), jo stebėsena, rekomendacijos dėl taikytinų prevencinių 
priemonių priklauso nuo rizikos grupės, kuriai yra priskirtas darbuotojas (Priedas Nr. 2). 

7. Rizika užsikrėsti SARS-CoV-2 virusu priklauso nuo to ar patvirtintas COVID-19 atvejis 

ir pirminis kontaktas artimo sąlyčio metu dėvėjo asmens apsaugos priemones (toliau – AAP). 

8. Jeigu patvirtintas COVID-19 atvejis artimo sąlyčio (ilgiau nei 15 minučių mažesniu nei 2 
metrai atstumu) metu dėvėjo vienkartinę veido kaukę ir: 

8.1. pirminis kontaktas nedėvėjo AAP, tuomet pirminis kontaktas yra priskiriamas vidutinės 
rizikos grupei; 

8.2. pirminis kontaktas nedėvėjo vienkartinės veido kaukės ar respiratoriaus, tuomet pir-

minis kontaktas priskiriamas vidutinės rizikos grupei; 

8.3. pirminis kontaktas dėvėjo vienkartinę veido kaukę ar respiratorių, bet nedėvėjo kitų 
AAP (akinių ar veido skydelio, vienkartinio chalato ilgomis rankovėmis, vienkartinių pirštinių), tuo-

met pirminis kontaktas priskiriamas mažos rizikos grupei. 

9. Jeigu patvirtintas COVID-19 atvejis artimo sąlyčio (ilgiau nei 15 minučių mažesniu nei 2 
metrai atstumu) metu nedėvėjo vienkartinės veido kaukės ir: 

9.1. pirminis kontaktas nedėvėjo AAP, tuomet pirminis kontaktas yra priskiriamas didelės 
rizikos grupei; 

9.2. pirminis kontaktas nedėvėjo vienkartinės veido kaukės ar respiratoriaus, tuomet pir-

minis kontaktas priskiriamas didelės rizikos grupei; 

9.3. pirminis kontaktas buvo uždaroje patalpoje COVID-19 atvejui atliekant aerozolius ge-

neruojančias procedūras (gaivinimas, endotrachėjinė intubacija ir ekstubacija, rankinė ventiliacija 
iki intubacijos, neinvazinė plaučių ventiliacija, bronchoskopija, aspirato atsiurbimas iš kvėpavimo 
                                                           
2 2020 m. balandžio 10 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 
įsakymas Nr. V-822 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 

2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos 
teritorijoje“ pakeitimo“ 
3 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/255d16907b4c11eab005936df725feed
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/255d16907b4c11eab005936df725feed
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/255d16907b4c11eab005936df725feed
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/255d16907b4c11eab005936df725feed
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
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takų, tracheostomija) ir dėvėjo vienkartinę veido kaukę ar respiratorių, bet nedėvėjo akinių ar veido 
skydelio, pirminis kontaktas priskiriamas didelės rizikos grupei; 

9.4. pirminis kontaktas dėvėjo vienkartinę veido kaukę ar respiratorių, akinius ar veido 

skydelį, bet nedėvėjo vienkartinio chalato ilgomis rankovėmis ar vienkartinių pirštinių, pirminis 

kontaktas priskiriamas mažos rizikos grupei; 

9.5. pirminis kontaktas buvo uždaroje patalpoje COVID-19 atvejui atliekant aerozolius ge-

neruojančias procedūras ir dėvėjo vienkartinę veido kaukę ar respiratorių, akinius ar veido sky-

delį, bet nedėvėjo vienkartinio chalato ilgomis rankovėmis ar vienkartinių pirštinių, pirminis kon-

taktas priskiriamas vidutinės rizikos grupei; 

9.6. pirminis kontaktas vietoje respiratoriaus dėvėjo vienkartinę veido kaukę, pirminis 

kontaktas priskiriamas mažos rizikos grupei; 

9.7. pirminis kontaktas buvo uždaroje patalpoje COVID-19 atvejui atliekant aerozolius ge-

neruojančias procedūras ir vietoje respiratoriaus dėvėjo vienkartinę veido kaukę, pirminis kon-

taktas priskiriamas vidutinės rizikos grupei; 

10. Vidutinės rizikos grupei priskiriami pirminiai kontaktai, kurie neturėjo tiesioginio artimo 
sąlyčio su patvirtintu COVID-19 atveju, bet turėjo artimą sąlytį su jo kūno skysčiais, užterštais daiktais 
ar paviršiais ir sąlyčio metu nedėvėjo tinkamų AAP. 

11. Mažos rizikos grupei priskiriami pirminiai kontaktai, kurie turėjo trumpalaikius sąlyčius 
su patvirtintu COVID-19 atveju arba artimą sąlytį su patvirtintu COVID-19 atveju, kuris sąlyčio metu 
dėvėjo vienkartinę veido kaukę, o pirminis kontaktas dėvėjo vienkartinę veido kaukę ar respira-

torių. 
12. Pirminiai kontaktai, kurie neturėjo tiesioginio sąlyčio (trumpas pokalbis, trumpas buvi-

mas vienoje patalpoje be tiesioginio sąlyčio) su patvirtintu COVID-19 atveju, nebuvo uždaroje pa-
talpoje, kuomet buvo atliekamos aktyvaus gydymo procedūros ir sąlyčio metu dėvėjo tinkamas AAP 

(tinkamą AAP komplektą) priskiriami nenustatytos rizikos grupei. 

 

III. PIRMINIŲ KONTAKTŲ STEBĖSENA ATSIŽVELGIANT  
Į PRISKIRTĄ RIZIKOS GRUPĘ 

 

13. Didelei ir vidutinei rizikos grupei priskiriamiems sveikatos priežiūros darbuotojams yra 

taikoma aktyvi stebėsena, jiems draudžiama dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ne ma-
žiau 14 dienų nuo paskutinio galimo sąlyčio su patvirtintu COVID-19 atveju. 

14. Jeigu sveikatos priežiūros darbuotojui pasireiškė COVID-19 ligos (koronaviruso infek-

cijos) simptomai (karščiavimas >37,0°C arba ūminės kvėpavimo takų infekcijos požymiai – kosulys, 

dusulys, gerklės skausmas), jis privalo nedelsiant informuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigą (kli-
nikos ar padalinio vadovą). 

15. Simptomų neturintis (besimptomis) mažai rizikos grupei priskiriamas sveikatos prie-

žiūros darbuotojas gali tęsti darbą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. 

16. Mažos rizikos grupei priskiriami sveikatos priežiūros darbuotojai turėtų taikyti savikont-

rolę su deleguota priežiūra ne mažiau 14 dienų nuo paskutinio galimo sąlyčio su patvirtintu COVID-

19 atveju. 

17. Nenustatytos rizikos grupei priskiriamiems sveikatos priežiūros darbuotojams savikont-
rolė ir deleguota priežiūra nereikalinga, jie gali tęsti darbą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. 

 

IV. PIRMINIŲ KONTAKTŲ IŠTYRIMO DĖL COVID-19 LIGOS  

(KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PRINCIPAI 

 

18. Didelei, vidutinei ir mažai rizikos grupei priskiriamiems pirminiams kontaktams SARS-

CoV-2 PGR mėginys yra atliekamas tą pačią dieną (per 24 valandas), kai tik buvo nustatytas sąlytis 
su patvirtintu COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atveju. 
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19. Jeigu SARS-CoV-2 PGR mėginys neigiamas, didelei ir vidutinei rizikos grupei priski-

riamiems pirminiams kontaktams yra privaloma saviizoliacija ne mažiau 14 dienų nuo paskutinio 

galimo sąlyčio su patvirtintu COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atveju. 

20. Jeigu SARS-CoV-2 PGR mėginys neigiamas, mažai rizikos grupei priskiriami sveikatos 

priežiūros darbuotojai gali tęsti darbą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, jeigu jie neturi CO-

VID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomų. 

21. Atsiradus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomams nepriklausomai nuo 

rizikos grupės, SARS-CoV-2 PGR mėginys pirminiam kontaktui yra kartojamas tą pačią dieną (per 

24 valandas). 

22. Jeigu COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomų neatsirado, didelei ir vidu-

tinei rizikai priskiriamiems sveikatos priežiūros darbuotojams SARS-CoV-2 PGR mėginys kartoja-

mas 14 dieną – t. y. prieš grįžtant į darbą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. 
23. Didelei ir vidutinei rizikai priskiriami sveikatos priežiūros darbuotojai gali grįžti į darbą 

asmens sveikatos priežiūros įstaigoje praėjus 14 dienų nuo galimo sąlyčio su patvirtintu COVID-

19 atveju, jeigu 2 SARS-CoV-2 PGR mėginiai (sąlyčio išaiškinimo ir paskutinę saviizoliacijos dieną) 
yra neigiami. 

24. Jeigu SARS-CoV-2 PGR mėginys pirminiam kontaktui teigiamas, inicijuojamas su juo 

artimą sąlytį turėjusių asmenų sąrašo sudarymas. 
 

V. EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS IR VALDYMO GRUPĖS  
SUDĖTIS 

 

25. Epidemiologinę grupę sudaro: 

25.1. Epidemiologinės grupės vadovas – Profilaktinių programų koordinavimo tarnybos va-
dovė dr. Rugilė Ivanauskienė4; 

25.2. Infekcijų kontrolės tarnybos vadovas – dr. Asta Dambrauskienė; 
25.3. Profilaktinių programų koordinavimo tarnybos specialistas – Greta Sutkienė; 
25.4. Profilinės klinikos ir (ar) kito padalinio (tarnybos), kurioje nustatomas patvirtintas CO-

VID-19 atvejis, deleguoti bent 2 specialistai (gydytojai, gydytojai rezidentai, slaugos personalas, kiti 

specialistai ar darbuotojai); 

25.5. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto Profilaktinės 
medicinos katedros deleguotas atstovas – prof. Abdonas Tamošiūnas. 

26. Esant poreikiui, Epidemiologinė grupė papildoma specialistais iš kitų institucijų, atsa-
kingų už COVID-19 atvejų stebėseną ir kontrolę. 

 

VI. EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS IR VALDYMO GRUPĖS  
FUNKCIJOS 

 

27. Epidemiologinės grupės narių funkcijos: 
27.1. Grupės vadovas vadovauja grupės darbui, analizuoja Epidemiologinės grupės narių tei-

kiamą medžiagą ir preliminarias išvadas, teikia galutines išvadas ir rekomendacijas Kauno klinikų ad-
ministracijai apie būtinas taikyti atvejo valdymo priemones; 

27.2. Infekcijų kontrolės tarnybos vadovas yra atsakingas už asmenų, turėjusių sąlytį su pat-
virtintu COVID-19 atveju (pirminių kontaktų) rizikos vertinimo ir valdymo protokolo koordinavimą, 

surinktų duomenų ekspertizę, reikalingos informacijos pateikimą Nacionaliniam visuomenės sveikatos 
centrui, esant patvirtintam COVID-19 atvejui; 

                                                           
4 2020 m. kovo 31 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų generalinio direktoriaus – ekstremalių situacijų operacijų centro 
vadovo įsakymas Nr. V-320 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinės priežiūros ir valdymo grupės“ 
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27.3. Profilinės klinikos ir (ar) kitų padalinių (tarnybų) deleguoti asmenys dalyvauja tiesiogiai 

įgyvendinant pirminių kontaktų su patvirtintu COVID-19 atveju rizikos vertinimo ir valdymo proto-

kolą (Priedas Nr. 1). Specialistai bendradarbiauja su kitais Epidemiologinės grupės nariais, o savo su-
rinktus duomenis teikia Infekcijų kontrolės tarnybos vadovui ir Epidemiologinės grupės vadovui; 

27.4. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto Profilaktinės 

medicinos katedros deleguotas specialistas konsultuoja Epidemiologinės grupės narius pirminių kon-
taktų su patvirtintu COVID-19 atveju rizikos vertinimo ir valdymo protokolo taikymo metodiniais 

klausimais. 

 

VII. PIRMINIŲ KONTAKTŲ SU PATVIRTINTU COVID-19 ATVEJU RIZIKOS  

VERTINIMO IR VALDYMO PROTOKOLAS 

 

28. Kauno klinikose pirminių kontaktų su patvirtintu COVID-19 atveju rizikos vertinimo ir 

valdymo protokolas (toliau – Protokolas) yra skirtas artimą sąlytį su patvirtintu COVID-19 atveju tu-

rėjusių asmenų identifikavimui, duomenų surinkimui ir analizei, būtinų asmens rizikos susirgti CO-

VID-19 liga (koronaviruso infekcija) lygiui nustatyti, kad būtų galima imtis tinkamų prevencijos prie-
monių siekiant apsaugoti Kauno klinikų darbuotojus ir pacientus bei užkirsti kelią tolesniam COVID-

19 plitimui įstaigoje ir visuomenėje. 

29. Kauno klinikose nustačius patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį, 
profilinės klinikos ir (ar) kito padalinio (tarnybos), kuriame nustatytas patvirtintas COVID-19 atvejis, 

vadovas per Operatyvinį darbo koordinavimo centrą (tel. 6308) informuoja Kauno klinikų administra-
ciją (budintį direktorių) ir Epidemiologinės grupės vadovą. 

30. Epidemiologinės grupės vadovas įvertinęs esamą situaciją priima sprendimą dėl Protokolo 

vykdymo (nevykdymo) profilinėje klinikoje ir (ar) kitame padalinyje (tarnyboje). 

31. Epidemiologinės grupės vadovui priėmus sprendimą vykdyti Protokolą, Epidemiologinės 
grupės nariai atlieka patvirtinto COVID-19 atvejo turėtų sąlyčių (kontaktų) išaiškinimą, atsižvelgiant 
į patvirtinto COVID-19 atvejo vykdytus darbus, procedūras ar konsultacijas Kauno klinikose, duome-

nis surenkant iš Ligoninės informacinės sistemos bei interviu su pačiu pirminiu kontaktu. 

32. Surinkus visą informaciją yra sudaromas sveikatos priežiūros darbuotojo judėjimo planas 
(arba paciento kelias) Kauno klinikose už laikotarpį, nurodomą 1 Priede. 

33. Išanalizavus sveikatos priežiūros darbuotojo judėjimo planą (paciento kelią) Kauno klini-

kose, sudaromas įstaigos darbuotojų ir pacientų, kurie galėjo turėti tiesioginį artimą sąlytį (ilgiau nei 

15 minučių mažesniu nei 2 metrai atstumu) arba netiesioginį artimą sąlytį (nebuvus tiesioginio sąlyčio 

su patvirtintu COVID-19 atveju, bet buvus sąlyčiui su patvirtinto COVID-19 atvejo kūno skysčiais, 
galimai užterštais daiktais, aplinkos paviršiais, prietaisais ar įranga), sąrašas. 

34. Asmenys, turėję tiesioginį arba netiesioginį artimą sąlytį su patvirtintu COVID-19 atveju, 

tą pačią dieną yra įvertinami ir priskiriami vienai iš rizikos grupių, atsižvelgiant į tai, kokias AAP 

dėvėjo sveikatos priežiūros darbuotojas sąlyčio su patvirtintu COVID-19 atveju metu ir ar patvirtintas 

COVID-19 atvejis sąlyčio metu dėvėjo vienkartinę veido kaukę (Priedas Nr. 2). 

35. Artimą sąlytį su patvirtintu COVID-19 atveju turėjusių asmenų vertinimą tiesioginiu in-
terviu, telefoniniu ar kitu būdu vykdo Epidemiologinės grupės nariai. Visą surinktą medžiagą vertina 

Infekcijų kontrolės tarnybos arba Epidemiologinės grupės vadovas. 
36. Infekcijų kontrolės tarnybos vadovas apie patvirtintą COVID-19 atvejį per 1 darbo dieną 

informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos. 
37. Epidemiologinės grupės vadovas įvertina Epidemiologinės grupės narių pateiktą me-

džiagą ir preliminarias išvadas ir teikia išvadas ir galutines rekomendacijas dėl pirminių kontaktų išty-
rimo bei taikytinų prevencinių priemonių Kauno klinikų administracijai. 
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COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)  

Epidemiologinės priežiūros ir valdymo grupės  

sudarymo, aktyvinimo ir veiklos nustatant pirminius  

kontaktus (artimą sąlytį turėjusius asmenis) su  

patvirtintu COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

atveju Kauno klinikose tvarkos aprašo  

1 Priedas 

PIRMINIŲ KONTAKTŲ (DARBUOTOJŲ IR PACIENTŲ) SU PATVIRTINTU  

COVID-19 ATVEJU RIZIKOS VERTINIMO IR VALDYMO PROTOKOLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Laboratorijoje patvirtintas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejis 

Sveikatos priežiūros darbuotojas, kuriam patvir-

tinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija),  

vykdytų darbų peržiūra ir registracija už laikotarpį, 
kurio pradžia 48 val. iki simptomų pasireiškimo, o 
pabaiga – SARS-CoV-2 viruso nustatymo diena 

(Protokolo taikymo diena). Duomenys renkami iš 
Kauno klinikų LIS 

Pacientas, kuriam patvirtinta COVID-19 liga  

(koronaviruso infekcija), asmens sveikatos įrašų  
peržiūra ir registracija už laikotarpį, kurio  

pradžia – stacionarizavimo diena (arba 14 d. iki 

stacionarizavimo), o pabaiga – SARS-CoV-2 viruso 

nustatymo diena (Protokolo taikymo diena).  

Duomenys renkami iš Kauno klinikų LIS 

Sudaromas sveikatos priežiūros darbuotojo ar (ir) paciento, judėjimo Kauno klinikose planas (kelias) 
(registruojamos visos sveikatos priežiūros darbuotojo (paciento) darbo (buvimo) vietos už laikotarpį, 

 kurio pradžia 48 val. iki simptomų pasireiškimo (darbuotojui) arba stacionarizavimo diena (pacientui),  
o pabaiga – COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo diena 

Sudaromas sveikatos priežiūros darbuotojų (pacientų) sąrašas, su kuriais kontaktavo darbuotojas ar  

pacientas, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) 

(Įvykdoma per 1 dieną nuo COVID-19 atvejo patvirtinimo) 

Sveikatos priežiūros darbuotojai, kurie turėjo  
tiesioginį kontaktą su patvirtintu  

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)  

atveju 

Sveikatos priežiūros darbuotojai, kurie netu-

rėjo tiesioginio kontakto su pacientu  
(darbuotoju), bet turėjo kontaktą su paciento 

kūno skysčiais, galimai užterštais daiktais,  
aplinkos paviršiais, prietaisais ar įranga 

Sveikatos priežiūros darbuotojai, pagalbiniai  

darbuotojai, skalbimo, maitinimo, valymo  

paslaugas teikiantis personalas, laboratorijos  

personalas, radiologai ar radiologijos technologai,  

dietologai, socialiniai darbuotojai, reabilitacijos 

specialistai, priėmimo / registratūros  
personalas 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) rizikos vertinimas darbuotojams (Priedas Nr. 2) 

(Užpildoma per 1 dieną) 

Surinktų duomenų analizė ir vertinimas 

(Atliekama per 1 dieną) 

Išvadų ir taikytinų prevencinių priemonių  
teikimas Kauno klinikų administracijai 

(Atliekama per 1 dieną) 
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COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)  

Epidemiologinės priežiūros ir valdymo grupės  

sudarymo, aktyvinimo ir veiklos nustatant pirminius  

kontaktus (artimą sąlytį turėjusius asmenis) su  
patvirtintu COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

atveju Kauno klinikose tvarkos aprašo  
2 Priedas 

PIRMINIŲ KONTAKTŲ (SVEIKATOS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJŲ)  
RIZIKOS GRUPĖS IR JŲ VALDYMO PRINCIPAI 

Epidemiologiniai rizikos 

veiksniai 

Rizikos grupė Rekomenduojama 

stebėsena dėl CO-
VID-19 ligos (koro-

naviruso infekcijos) 

(iki 14 dienų nuo pas-
kutinio galimo sąly-
čio) 

Apribojimai dirbti 

asmens sveikatos 

priežiūros įstaigoje 
besimptomiams dar-

buotojams 

Prailgintas artimas sąlytis su COVID-19 atveju, kuris dėvėjo vienkartinę veido kaukę 

Darbuotojas sąlyčio metu 
AAP nedėvėjo 

Vidutinė Aktyvi Darbuotojas dirbti ne-

gali 14 dienų nuo pas-
kutinio galimo sąlyčio 

Darbuotojas sąlyčio metu ne-
dėvėjo vienkartinės veido 
kaukės ar respiratoriaus 

Vidutinė Aktyvi Darbuotojas dirbti ne-

gali 14 dienų nuo pas-
kutinio galimo sąlyčio 

Darbuotojas sąlyčio metu ne-
dėvėjo akinių ar veido skyde-
lio 

Maža Savikontrolė su dele-
guota priežiūra 

Nėra 

Darbuotojas sąlyčio metu ne-
dėvėjo vienkartinio chalato 
ilgomis rankovėmis (kombi-
nezono) ar vienkartinių pirš-
tiniųa 

Maža Savikontrolė su dele-
guota priežiūra 

Nėra 

Darbuotojas sąlyčio metu ne-
dėvėjo tinkamų AAP (vietoje 

respiratoriaus dėvėjo vien-
kartinę veido kaukę)b 

Maža Savikontrolė su dele-
guota priežiūra 

Nėra 

Prailgintas artimas sąlytis su COVID-19 atveju, kuris nedėvėjo vienkartinės veido kaukės 

Darbuotojas sąlyčio metu 
AAP nedėvėjo 

Didelė Aktyvi Darbuotojas dirbti ne-

gali 14 dienų nuo pas-
kutinio galimo sąlyčio 

Darbuotojas sąlyčio metu ne-
dėvėjo vienkartinės veido 

kaukės ar respiratoriaus 

Didelė Aktyvi Darbuotojas dirbti ne-

gali 14 dienų nuo pas-
kutinio galimo sąlyčio 

Darbuotojas sąlyčio metu ne-
dėvėjo akinių ar veido skyde-
liob 

Vidutinė Aktyvi Darbuotojas dirbti ne-

gali 14 dienų nuo pas-
kutinio galimo sąlyčio 
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Epidemiologiniai rizikos 

veiksniai 

Rizikos grupė Rekomenduojama 

stebėsena dėl CO-
VID-19 ligos (koro-

naviruso infekcijos) 

(iki 14 dienų nuo pas-
kutinio galimo sąly-
čio) 

Apribojimai dirbti 

asmens sveikatos 

priežiūros įstaigoje 
besimptomiams dar-

buotojams 

Darbuotojas sąlyčio metu ne-
dėvėjo vienkartinio chalato 
ilgomis rankovėmis (kombi-
nezono) ar vienkartinių pirš-
tiniųa,b 

Maža Savikontrolė su dele-
guota priežiūra 

Nėra 

Darbuotojas sąlyčio metu ne-
dėvėjo tinkamų AAP (vietoje 

respiratoriaus dėvėjo vien-
kartinę veido kaukę)b 

Maža Savikontrolė su dele-
guota priežiūra 

Nėra 

aRizikos grupė turėtų būti vienu lygmeniu aukštesnė, jeigu sveikatos priežiūros darbuotojas turėjo artimą sąlytį su 
dideliu patvirtinto COVID-19 atvejo kūno plotu (pvz., vartė pacientą) arba turėjo artimą sąlytį su jo kūno skysčiais, 
užterštais daiktais ar paviršiais ir sąlyčio metu nedėvėjo tinkamų AAP. 

bRizikos grupė turėtų būti vienu lygmeniu didesnė, jeigu darbuotojas atliko arba dalyvavo atliekant aerozolius gene-

ruojančias procedūras (gaivinimas, endotrachėjinė intubacija ir ekstubacija, rankinė ventiliacija iki intubacijos, nein-
vazinė plaučių ventiliacija, bronchoskopija, aspirato atsiurbimas iš kvėpavimo takų, tracheostomija, gydymas su ne-

bulaizeriu) ir nedėvėjo tinkamo AAP komplekto (pvz., dėvėjo vienkartinį chirurginį chalatą ilgomis rankovėmis ar 
kombinezoną, vienkartines pirštines, akinius ar veido skydelį, bet vietoje respiratoriaus dėvėjo vienkartinę veido 
kaukę. 


