Veiksmų schema Nr. 1
(Vytauto Didžiojo universiteto darbuotojui / studentui nustačius COVID-19)
COVID-19 susirgęs asmuo1

Darbuotojo tiesioginis
vadovas / studento atveju –
Fakultetas / Akademija

Informuoja padalinyje paskirtą
asmenį (jei toks nepaskiriamas toliau
viską atlieka pats padalinio vadovas)

Surenka su sergančiuoju
tiesioginį sąlytį turėjusių
asmenų2 kontaktus3,
informuoja apie pareigą
14 d.4 izoliuotis, kreiptis
tel. 1808 ir vykdyti gautus
nurodymus (įskaitant dėl
testavimo), bei užpildyti
anketą https://vdu.lt/nvsc

Jei sąlytį turėjusio
asmens2 COVID-19
testas teigiamas,
informuojamas
padalinio vadovas

Informuoja Darbuotojų ir studentų saugos
skyriaus vyr. specialistę Ritą Beržinskienę
(tel. (8 37) 327 884, +370 659 64 330)

Informuoja padalinio
vadovą ir, jei susirgęs
asmuo duoda sutikimą,
padalinio / studijų
kolegas

Jei sąlytį turėjusio
asmens2 COVID-19
testas neigiamas, asmuo
izoliuojasi 14 d., po šio
laikotarpio, jei nesusirgo,
grįžta į darbą / studijas

Informuoja Pastatų
administravimo grupės
vadovę Alisą Kriščiūnienę
(tel. (8 37) 327 961,
+370 659 34 144), dėl
patalpų dezinfekavimo.
Tokiu atveju pastate
skelbiamas karantinas iki
atskiro pranešimo

Organizuoja sergančiojo nuotolinį darbą / studijas (Žmogiškųjų išteklių
ir arba Studijų departamento sprendimu) arba, jei nuotolinis darbas
neįmanomas, siūlo kreiptis dėl nedarbingumo ir organizuoja pavadavimą

Informuoja NVSC,
perduoda NVSC
surinktus sąlytį
turėjusių asmenų
kontaktus3 (jeigu
gauna papildomus
nurodymus iš NVSC,
užtikrina jų vykdymą)

Informuoja
mažąjį
rektoratą

Studento atveju informuoja Studentų
reikalų departamento direktorių Mantą
Simanavičių (tel. (8 37) 327 976, +370 6
93 63 659), kuris, jei studentas gyvena
bendrabutyje, kompetencijos ribose
kartu su Bendrabučių administratoriumi
Remigijumi Bilevičiumi (tel. +370 611 46
395) atlieka bendrabutyje veiksmus,
susijusius su NVSC nurodymais

Po patalpų
dezinfekavimo Valdymo ir
investicijų departamento
Turto valdymo skyrius
informuoja pranešusį
asmenį apie galimybes
darbuotojams ir
studentams grįžti į
patalpas

Jei apie darbuotojui / studentui nustatytą COVID-19 sužino darbuotojo / studento kolega, šis informuoja ŽID Darbuotojų ir studentų saugos skyrių.
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Sąlytį turėjęs asmuo – 3 d. iki tol, kol asmeniui, kuriam patvirtintas COVID-19, pasireiškė simptomai, ir 2 sav. po simptomų atsiradimo bendravęs asmuo arba (jei asmuo
bendravo su sergančiuoju COVID-19, kuriam ligai būdingi simptomai nepasireiškė) asmuo, kontaktavęs 72 val. iki teigiamo COVID-19 testo sergančiajam paėmimo ir 14 d.
po testo paėmimo.
Didelės rizikos sąlytis:
– su užsikrėtusiuoju bendravo mažesniu nei 2 m atstumu ilgiau nei 15 min. arba turėjo tiesioginį ﬁzinį kontaktą;
– turėjo tiesioginį sąlytį be apsaugos priemonių su užkrėstais COVID-19 atvejo kūno skysčiais;
– buvo uždaroje patalpoje su sergančiuoju COVID-19 ilgiau nei 15 min.
3
Kontaktai – vardas, pavardė, gimimo data, pareigos, tel. nr.
4
14 d. terminas izoliacijai skaičiuojamas nuo tiesioginio kontakto su sergančiuoju COVID-19.
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Informaciją žiniasklaidai teikia – Ina Žurkuvienė (tel. nr. +370 687 15 605, el. paštas ziniasklaidai@vdu.lt)

