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TVARKOS APRAŠAS
1.
Ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos metu pacientų, išskyrus terminalinės
sveikatos būklės pacientus, nepilnamečius pacientus iki 14 metų bei nėščiąsias, lankymas
leidžiamas tik tais atvejais, kai pacientus lanko asmenys, atitinkantys bent vieną iš Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios
situacijos paskelbimo“ (toliau Nutarimas) 3.1.1 papunktyje nurodytą kriterijų:
1.1. asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
vakcinų:
1.1.1. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės
suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus 1.1.5 papunktyje nurodytą atvejį;
1.1.2. praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;
1.1.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“
vakcinos dozės suleidimo, išskyrus 1.1.5 papunktyje nurodytą atvejį;
1.1.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;
1.1.5. praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos
dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo
patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;
1.1.6. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės
suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai –
„Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai;
1.2. asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir:
1.2.1. diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno
testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau,
nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas),
1.2.2. arba asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, antiS1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio
imunologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina;
1.3. asmeniui, kuriam atliktas COVID-19 tyrimas, nustatytas neigiamas rezultatas, – ne
anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2
PGR tyrimą;
1.4. yra vaikas iki 16 metų (išskyrus Vaikų ligų skyrių).
2. Visais atvejais pacientai gali būti lankomi tik turint skyriaus vadovo leidimą.
3. Nesant skyriaus vadovo, leidimą gali suteikti budintis gydytojas tik dėl terminalinės
būklės pacientų lankymo poilsio ir švenčių dienomis, suderinęs leidimo išdavimo sąlygas telefonu.
4. Skyriaus vedėjo / budinčio gydytojo pasirašytame leidime nurodoma data, konkretus
lankymo laikas 15 min. laikotarpiui, paciento vardas, pavardė, skyrius, palata, lankančiojo asmens
vardas, pavardė, pažymimos aplinkybės, suteikiančios teisę lankyti (pvz.: vaikas iki 14 m.,
terminalinės būklės pacientas ir pan.). Visi išrašyti leidimai pacientų lankymui pateikiami
darbuotojui, vykdančiam į įstaigą besikreipiančių asmenų srautų reguliavimą.

5. Lankytojas privalo atvykti į ligoninės pagrindinį įėjimą 15 min. iki paskirto lankymo
laiko, kur jam pamatuojama kūno temperatūra. Nesant karščiavimo (kūno temperatūra iki 37,3 Co),
darbuotojui, vykdančiam į įstaigą besikreipiančių asmenų srautų reguliavimą, lankytojas turi
pateikti savo tapatybę patvirtinantį dokumentą, vadovaujantis kuriuo, minėtas darbuotojas duoda
leidimą paciento lankymui.
6. Lankytojas, įvykdęs Aprašo 5 punkto reikalavimus, vyksta į numatytą skyrių, kur
užpildo „Patvirtinimą nesant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo rizikos“.
7. Skyriaus paskirtas darbuotojas, atsakingas už savalaikį lankytojų registravimą, patikrina
lankytojo teisę į lankymą patvirtinančius duomenis, vykdo lankytojų registravimą specialiame
laisvos formos žurnale, kuriame registruojami šie lankytojų duomenys:
7.1. vardas, pavardė;
7.2. telefono ryšio numeris (asmeninis, darbo, kitas);
7.3. nuolatinės gyvenamosios vietos informacija: gatvės pavadinimas, namo numeris, buto
numeris, miestas, savivaldybė, šalis.
8. 7 punkte nurodyti asmens duomenys renkami tiesiogiai iš duomenų subjekto ir tvarkomi
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo
tikslais bei saugomi 21 dieną nuo paciento lankymo dienos, po to iš karto sunaikinami. Šie
duomenys neatlygintinai teikiami Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos
apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio
epidemiologinės diagnostikos tikslais ir pateikiami NVSC ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, gavus
prašymą. Darbuotojams, vykdantiems lankytojų registravimą, draudžiama asmens duomenis
tvarkyti kitais tikslais, nei nurodyta.
9. Bendri lankymo reikalavimai:
9.1. pacientai, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir pacientai,
kuriems pasireiškė COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) klinikiniai simptomai (bent vienas iš
šių: kūno temperatūra lygi ar viršija 37,3 ℃, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, staigus uoslės ar
skonio praradimas ar susilpnėjimas (toliau – COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) būdingi
simptomai) arba sąlytį su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija),
turėję pacientai negali būti lankomi, išskyrus terminalinės sveikatos būklės pacientus,
nepilnamečius pacientus iki 14 metų bei nėščiąsias, tik skyriaus vedėjo / budinčio gydytojo
leidimu, užtikrinant, kad būtų laikomasi infekcijų kontrolės reikalavimų (lankytojas turi dėvėti savo
asmenines apsaugos priemones ne žemesnio nei 3 lygis);
9.2. pacientai, kuriems nėra pasireiškę COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) būdingi
simptomai, gali būti lankomi ne dažniau kaip 3 kartus per savaitę;
9.3. leidimas lankyti pacientą išduodamas tik vienam asmeniui, lankymo laikas negali
viršyti 15 min.;
9.4. palatoje vienu metu gali būti tik vienas lankytojas, skyriuje vienu metu gali būti ne
daugiau kaip trys lankytojai;
9.5. pacientai lankomi tik lankymo valandomis: darbo dienomis 11-12 val. ir 16-17 val.,
savaitgaliais ir švenčių metu 11-12 val., išskyrus terminalinės būklės pacientus. Reanimacijos,
intensyvios terapijos skyriuje pacientai lankomi 12-13 val. ir 17-18 val. darbo dienomis, 12-13 val.
savaitgaliais ir švenčių metu;
9.6. jei temperatūra lygi ar viršija 37,3 Co, lankytojai neįleidžiami;
9.7. pacientą lankyti gali tik asmenys, neturintys ūmių kvėpavimo takų infekcijų simptomų
(pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), ir kuriems netaikoma izoliacija. Prieš
patekdami į skyrių ir išeidami iš jo, lankytojai turi dezinfekuoti rankas;
9.8. palatoje esant lankytojui, visi joje esantys pacientai turi dėvėti nosį ir burną
dengiančias apsaugos priemones (vienkartines medicinines veido kaukes, respiratorius), jei
įmanoma pagal paciento sveikatos būklę, išskyrus atvejus, kai jų neįmanoma dėvėti dėl asmens
sveikatos priežiūros paslaugos teikimo ypatumų šios paslaugos teikimo metu.
10. Lankytojai privalo:
10.1. neiti į skyrių su gatvės rūbais (paltais, striukėmis ir pan.);

10.2. naudotis savo asmeninėmis apsaugos priemonėmis: dėvėti nosį ir burną dengiančias
apsaugos priemones (vienkartines medicinines veido kaukes, respiratorius), vienkartines pirštines,
ar kitas apsaugos priemones, pagal patvirtintus saugumo lygius, skyriuje / palatoje naudotis rankų
dezinfekcijos priemonėmis prieš patekdami į skyrių ir išeidami;
10.3. vykdyti personalo reikalavimus / nurodymus dėl lankymo sąlygų laikymosi.
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