
Veiksmų schema Nr. 2
(Vytauto Didžiojo universiteto darbuotojui / studentui įtariant COVID-19)

Asmuo jaučia simptomus1 AR 
turėjo tiesioginį sąlytį2 su 
sergančiuoju COVID-19

Organizuoja asmens, kuriam įtariamas 
COVID-19, nuotolinį darbą / studijas 

(Žmogiškųjų išteklių ir Studijų departamentų 
vadovų sprendimu) arba, jei nuotolinis darbas 

neįmanomas, siūlo kreiptis į šeimos gydytoją 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 (jeigu 
nepaskiriamas, tada 

schemoje Nr. 1 numatytus 
veiksmus atlieka 

padalinio vadovas)

Jei testas neatliekamas arba 
neigiamas, asmuo kreipiasi į 
šeimos gydytoją ir vykdo jo 

nurodymus. Jei asmuo 
negauna nedarbingumo, 
grįžta į darbą / studijas

Jei COVID-19 testas 
teigiamas, taikoma 

schema Nr. 1

Darbuotojo tiesioginis vadovas / studento 
atveju – Fakultetas / Akademija

Asmuo palieka darbo / studijų vietą, 
rekomenduojama atlikti greituosius antigeno 
testus3 ar skubiai kreiptis tel. 1808 ir vykdyti 

gautus nurodymus 

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 Simptomai – ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai: pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.
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 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.

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


