
COVID 19 yra infekcija, dėl kurios nereikia panikuoti,  svarbiausi ginklai: 

sąmoningumas, rekomendacijų laikymasis 
 

VšĮ Vilkijos PSPC, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu nuolat atlieka 

darbuotojams ir Slaugos ligoninės pacientams profilaktinius laboratorinius tyrimus COVID-19 ligai 

(koronaviruso infekcijai) diagnozuoti. Eilinio patikrinimo metu, atsitiktinai 2020-10-15 dviem 

įstaigos darbuotojams buvo nustatyta COVID-19 ligos atvejai. Darbuotojai jokių ligai būdingų 

simptomų nejautė. Nedelsiant buvo imtasi visų reikalingų infekcijos valdymo ir ligos plitimo 

priemonių, testuojami visi įstaigos darbuotojai ir pacientai. Šio ryto duomenimis Vilkijos PSPC liga 

yra diagnozuota 4 darbuotojams ir 3 Slaugos ligoninės pacientams. Bendradarbiaujant su 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento specialistais, yra įgyvendinamos 

visos reikalingos priemonės infekcijos plitimui stabdyti. Kaip virusas galėjo patekti į sveikatos 

priežiūros įstaigą aiškinasi epidemiologai. 

Norime informuoti, kad Vilkijos PSPC, perskirsčiusi žmogiškuosius resursus, 

nenutrūkstamą veiklą ir paslaugų teikimą užtikrina tiek poliklinikoje, tiek slaugos ligoninėje. 

Savivaldybės žiniomis, Vilkijoje ir jos apylinkėse yra ir daugiau asmenų, kuriems 

pastarosiomis dienomis yra nustatyti COVID-19 ligos atvejai. Atsižvelgiant į epidemiologų 

komentarus, akivaizdu, kad susirgimų skaičiaus augimą įtakoja asmeninės šventės, susibūrimai, 

gausiai minimos religinės apeigos, įvairios kolektyvų ekskursijos. Todėl prašome susitelkti ir 

susilaikyti nuo nebūtinų susibūrimų, viešosiose vietose ir darbovietėse lankytis neturint ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas, ir pan.). 

Siekiant apsisaugoti nuo virusinių infekcijų rekomenduojama laikytis standartinių 

užkrečiamųjų ligų plitimą mažinančių priemonių: 

 dažnai plauti rankas su šiltu vandeniu ir muilu; 

 neliesti rankomis veido ir akių; 

 laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine 

servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę); 

 vengti artimo sąlyčio su visais, kam yra pasireiškę kvėpavimo takų ligos simptomai, 

pavyzdžiui, kosulys, čiaudulys. 

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad gyventojai, turėję sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga 

(koronaviruso infekcija), operatyviai atliktų tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) 

nustatyti, taip pat, kol gaus neigiamą tyrimo atsakymą, laikytųsi Asmenų, sergančių COVID-19 liga 

(koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir 

asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės 

administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga 

(koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir 

asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės 

administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų. 

Registracija, profilaktiniam tyrimui vyksta paskambinus į Koronos karštąją liniją 

trumpuoju telefono numeriu 1808 – paskambinusieji Kauno rajono gyventojai, turi pasakyti 

slaptažodį – „profilaktiniam ištyrimui, Kauno rajono savivaldybė“. 

Kauno rajono savivaldybės gyventojai, įstaigų ir įmonių darbuotojai naudojasi Mobilaus 

punkto paslaugomis Kauno kempinge Jonavos g. 51A, Kaunas. 

Jei nėra galimybės nuvykti nuosavu transportu, Kauno rajono savivaldybė tuo pasirūpins, 

kreipkitės tel. Nr. (8 679) 16 813. 


