
COVID-19 susirgęs asmuo1, praneša 
ir užpildo VDU darbuotojo/studento 

anketas dėl atvejo

Darbuotojo tiesioginis vadovas /
studento atveju – Fakultetas / 

Akademija

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 Darbuotojų ir studentų saugos 
skyriaus vyr. specialistę Ritą Beržinskienę 

(tel. (8 37) 327 884, +370 659 64 330)

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

Surenka su 
sergančiuoju tiesioginį 

sąlytį turėjusių 
asmenų2 kontaktus3 , 
rekomenduoja atlikti 
greituosius antigeno 

testus4 

Po patalpų 
dezinfekavimo Valdymo ir 
investicijų departamento 

Turto valdymo skyrius 
informuoja pranešusį 

asmenį apie galimybes 
darbuotojams ir 

studentams grįžti į 
patalpas

Informuoja  padalinio 
vadovą ir, jei susirgęs 

asmuo duoda sutikimą, 
padalinio / studijų 

kolegas 

Bendrauju su 
NVSC ir padaliniais 

dėl būtinosios 
informacijos 

pateikimo, vykdant 
NVSC užklausas 
bei nurodymus

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

Informuoja Pastatų 
administravimo grupės 

vadovę Alisą Kriščiūnienę 
(tel. (8 37) 327 961, 

+370 659 34 144), dėl 
patalpų dezinfekavimo5. 

Tokiu atveju pastate 
skelbiamas karantinas 
iki atskiro pranešimo

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

Informaciją žiniasklaidai teikia – Indrė Sekevičienė (tel. nr. +370 620 32 720, el. paštas ziniasklaidai@vdu.lt)

https://nvsc.lrv.lt/lt/visuomenei/nvsc.lrv.lt/sutrumpinti/rizika
https://nvsc.lrv.lt/lt/visuomenei/nvsc.lrv.lt/sutrumpinti/rizika

1 Jei apie darbuotojui / studentui nustatytą COVID-19 sužino darbuotojo / studento kolega, šis informuoja ŽID Darbuotojų ir studentų saugos skyrių.
2 Sąlytį turėjęs asmuo – laikoma, kad sąlytį su užsikrėtusiuoju turėjote, jeigu su juo bendravote: 
 3 d. laikotarpiu iki tol, kol jam pasireiškė simptomai, ir 10 d. laikotarpiu nuo simptomų atsiradimo;
 72 val. laikotarpiu iki tepinėlio užsikrėtusiajam paėmimo ir 10 d. laikotarpiu nuo tepinėlio paėmimo, jei jam simptomai nepasireiškė. 

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 Rekomenduojama savikontrolės greituosius antigeno testus arba greituosius antigeno testus atlikti sužinojus apie turėtą kontaktą (didelės rizikos sąlytį), po 48/72 val. po pirmo 
testo ir dar po 48 val. Testavimas nerekomenduojamas persirgusiems asmenims, kai nuo teigiamo PGR/antigeno testo praėjo ne daugiau nei 90 dienų. Asmenims po kontakto su 
COVID-19 sergančiu asmeniu darbe, socialinėje erdvėje ar šeimos nariu,,izoliacija netaikoma. Izoliacija taikoma tik simptomus turintiems ar gavusiems teigiamą savikontrolės 
testą asmenims, laukiantiems PGR tyrimo ar antigeno testo  atsakymo ir gavusiems teigiamą PGR tyrimo arba antigeno testo atsakymą.
5 Patalpų dezinfekcija vykdoma tik tais atvejais, kai nuo asmens, kuriam nustatytas COVID-19, paskutinio apsilankymo darbo ar studijų patalpose praėjo ne daugiau kaip 72 val. . 
Dezinfekavimas atliekamas 48 val. laikotarpyje, o darbas/paskaitos, kol nebus atliktas dezinfekavimas perkeliami į kitas erdves arba vykdomi nuotoliniu būdu.

Svarbiausią informaciją apie koronavirusą COVID-19 Lietuvoje, rasite https://koronastop.lrv.lt/


