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COVID-19 LIGOS VALDYMO PRIEMONIŲ PLANAS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO
BENDRABUČIUOSE
1. Vadovaujantis COVID-19 ligos valdymo priemonių planu (toliau – Planas)
Klaipėdos universiteto bendrabučiuose (toliau – Bendrabutis), darbas ir aptarnavimo veikla
organizuojama atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos patvirtintus reikalavimus.
2. Bendrabučiuose bendro naudojimo patalpose užtikrinti žmonių srauto valdymo,
saugaus atstumo ir kitų būtinų sveikatos, saugos, higienos bei asmens apsaugos priemonių naudojimo
sąlygų.
3. Darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą savo darbo funkcijoms atlikti ar vykdydami
veiklas darbo vietoje su kitais asmenimis, turi pateikti patvirtinančius dokumentus:
3.1. kad yra paskiepyti vakcina nuo COVID-19ligos;
3.2. ar persirgo COVID-19 liga ne daugiau kaip prieš 210 dienų;
3.3. ar ne daugiau kaip prieš 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą;
3.4. ar pasitikrinę sveikatą, atlikdami PGR testą dėl Covid-19 sukeliamos ligos.
4. Bendrabučiuose darbą ir aptarnavimo veiklą organizuoti:
4.1. bendro naudojimo patalpose privalomas visų asmenų veido kaukių dėvėjimas ir
laikymasis ne mažesnio kaip 1 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių;
4.2. draudžiama svečiuotis kituose bendrabučio kambariuose ir priimti svečius savo
kambaryje;
4.3. svečius ar kitus asmenis (negyvenančius bendrabutyje) į bendrabučius neįleisti,
išskyrus asmenis, atitinkančius 3.1. – 3.4. papunkčių reikalavimus ir apie tai pateikiant patvirtinančius
dokumentus (galimybių pasas ir pan.).
5. Asmuo, įtariamas, kad serga ar turėjęs sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga
(koronaviruso infekcija), ar yra patvirtinta COVID-19 liga, privalo:
5.1. nedelsiant apie tai informuoti bendrabučio administratorių ar budėtoją;
5.2. asmeniui, kuriam pasireiškė karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), ūmių viršutinių
kvėpavimo takų ligų ar kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys,
pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant privalo izoliuotis ir kreiptis konsultacijai Karštąja
koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju.
5.3. asmenims, kuriems patvirtinta COVID-19 liga, užpildyti Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro (toliau – NVSC) pateiktą anketą ir turi būti izoliuotas atskirame kambaryje su atskiru
sanitariniu mazgu;
5.4. asmenys, kurie turėjo sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga, užpildyti NVSC
pateiktą anketą ir turi būti izoliuotas atskirame kambaryje su atskiru sanitariniu mazgu;
5.5. nepalikti izoliavimosi vietos be NVSC specialisto leidimo ir bendrabučio
administratoriaus žinios;
5.6. nepriimti svečių;

5.7. laikytis sveikatos priežiūros specialisto nurodymų;
5.8. maistu, vaistais ir kitomis būtinomis priemonėmis pasirūpinti nuotoliniu būdu arba
paprašyti pagalbos kitų asmenų;
5.9. stebėti savo sveikatos būklę dėl kosulio ir pasunkėjusio kvėpavimo simptomų
pasireiškimo;
5.10. pablogėjus sveikatos būklei ar atsiradus ūmios kvėpavimo takų infekcijos
simptomams (staigiai prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas), turi kreiptis telefonu 1808;
5.11. suteikti reikalingą informaciją NVSC specialistui, atliekančiam koronaviruso
infekcijos židinio epidemiologinę diagnostiką.
6. Izoliuotam asmeniui:
6.1. būtina vengti bet kokių nereikalingų kontaktų;
6.2. neiti į bendro naudojimo patalpas;
6.3. vykdyti bendras prevencijos priemones (rankų higieną, kosėjimo ir čiaudėjimo
etiketą, kambario vėdinimą ne mažiau, kaip 2-3 kartus per dieną ir pan.).
7. Izoliacija gali būti nutraukta pasveikusiam asmeniui, pateikiant gydančio gydytojo
priimtą spendimą.
8. Norint pakeisti izoliacijos vietą, asmuo turi kreiptis į NVSC ir gauti leidimą nuvykti
į kitą izoliavimo vietą, jei dėl pagrįstų priežasčių ją turi pakeisti (leidimas išduodamas ne daugiau kaip
2 kartus izoliacijos laikotarpiu, tik nuvykimui į izoliacijos vietą).
9. Už saviizoliacijos režimo pažeidimą, kitų apribojimų ir Klaipėdos universiteto
bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymą, numatomos nuobaudos, o išimtinais atvejais ir esant
pagrindui dėl padaryto nusižengimo – kreiptis pagalbos į policiją.

