
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES 
S. KUDIRKOS LIGONINĖS DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 
DĖL ARTIMŲJŲ DALYVAVIMO GIMDYME TVARKOS APRAŠO 

TVIRTINIMO 
 

2020 m. gegužės  19 d. Nr. V-208 

Alytus 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 

„Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, kuriuo paskelbta valstybės lygio 

ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, ir 

siekiant, kad COVID-19 infekcija nepatektų į įstaigą: 

1. S u s t a b d a u ekstremaliosios situacijos Lietuvos Respublikos laikotarpiu VšĮ Alytaus 

apskrities S. Kudirkos ligoninės direktoriaus 2015 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. V-474 „Dėl 

pacienčių lankymo Akušerijos ir ginekologijos skyriuje tvarkos aprašo tvirtinimo“ galiojimą. 

2.  T v i r t i n u  pridedamą Artimųjų dalyvavimo gimdyme tvarkos aprašą. 

3. Į p a r e i g o j u Akušerijos ir ginekologijos skyriaus vedėją-gydytoją akušerį ginekologą 

supažindinti skyriaus darbuotojus su šiuo įsakymu pasirašytinai ir užtikrinti, kad atvykus gimdyvės 

artimajam asmeniui, supažindinti jį su šiuo įsakymu patvirtintu aprašu. 

4. Į p a r e i g o j u Infekcijų kontrolės skyriaus vedėją vykdyti šio įsakymo kontrolę. 

 

 

 

 

Direktorius                    Artūras Vasiliauskas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zita Sūnelaitienė, (8 315) 563 51 

2020-05-19 

 



 

 PATVIRTINTA  

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos 

ligoninės direktoriaus  

2020-05-19 įsakymu Nr. V-208 

 

 

ARTIMŲJŲ DALYVAVIMO GIMDYME TVARKOS APRAŠAS 
 

 

1. Gimdyvės artimasis asmuo (gimdyvės nurodytas asmuo) gali dalyvauti tik gimdymo VšĮ 

Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės Akušerijos ir ginekologijos skyriuje gimdyvės natūraliais 

gimdymo takais metu. 

2. Leidžiama dalyvauti tik vienam gimdyvei artimam asmeniui. 

3. Nėščiųjų priimamajame atvykusiam gimdyvės artimajam asmeniui pamatuojama kūno 

temperatūra. Jei temperatūra daugiau kaip 37
0
C, įeiti į Akušerijos ir ginekologijos skyriaus patalpas 

ir dalyvauti gimdyme neleidžiama.  Artimasis asmuo turi neturėti ūmių kvėpavimo takų infekcijų, 

ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamų ligų požymių (karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs 

kvėpavimas, vėmimas, viduriavimas ir pan.), jam neturi būti taikomas saviizoliacijos režimas.  

4. Nėščiųjų priimamajame gimdyvės artimasis asmuo privalo užpildyti „Patvirtinimą 

nesant COVID-19 ligos (kornaviruso infekcijos) atvejo rizikos“, jam paimamas ėminys dėl        

Sars-CoV-2 PGR. 

6. Buvimo stacionare metu gimdyvės artimasis asmuo privalo dėvėti savo AAP 

(vienkartinę medicininę kaukę, vienkartines pirštines, vienkartinis chalatas), dezinfekuoti rankas, 

vykdyti personalo nurodytus reikalavimus. 

7. Po gimdymo gimdyvės artimasis asmuo privalo išvykti iš ligoninės. 
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