
INFORMACIJA TĖVAMS JEI 
VAIKAS SUSIRGO ARBA BUVO

SĄLYTYJE SU COVID-19

Edita Jegelevičienė
Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus 
vyriausioji specialistė



Kai savikontrolės greitojo 
antigeno testo ar kaupinių 

PGR tyrimo atsakymas 
teigiamas, tėvai turi:

1

2

nedelsiant registruoti vaiką 

individualiam PGR tyrimui  

mobiliajame punkte;

iškart pradėti laikytis izoliacijos 

taisyklių.



susisiekia su šeimos gydytoju, kuris spręs 

dėl užsikrėtusio vaiko gydymo ir izoliavimosi 

trukmės;

praneša apie tai ugdymo įstaigai (ugdymo 

įstaiga jau gali apie tai žinoti), jei vaikas 

lanko muzikos, sporto, dailės ar kitas 

mokyklas ir /ar būrelius, būtina informuoti ir 

juos;

laukia Visuomenės sveikatos biuro 

specialisto (VSBS) skambučio arba pildo 

COVID-19 liga užsikrėtusio asmens anketą 

internetu:

https://atvejis.nvsc.lt/

Kai individualiu PGR testu patvirtinama COVID-19 liga:

Tėvai:
1

2

3



1

2

skambina užsikrėtusiam vaikui arba jo 
tėvams, išsiaiškina, su kuo vaikas 
bendravo užkrečiamuoju periodu, t. y. 
kas turėjo riziką užsikrėsti, tiek klasėje, 
tiek socialinėje aplinkoje;

informuoja apie situaciją klasės 
bendruomenę. 

Kai individualiu PGR testu patvirtinama COVID-19 liga:

Mokykloje dirbantis VSBS 
atlieka epidemiologinį 

tyrimą:



INFORMACIJA DIDELĖS RIZIKOS SĄLYTĮ 
TURĖJUSIŲ VAIKŲ TĖVAMS:
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galutinį sąlytį turėjusių 

asmenų sąrašą, kuriems bus 

taikoma izoliacija, specialistas 

pateikia per informacinę 

sistemą. Asmenys 

informuojami trumpąja SMS 

žinute iš NVSC.

1 2 3

sudaro didelės rizikos 

sąlytį turėjusių asmenų 

sąrašą (įskaitant šeimos 

narius, bendraklasius, 

mokyklos darbuotojus), 

nurodant jų vardus, 

pavardes, kontaktinius 

telefono numerius (vaikų 

arba tėvų / globėjų, jei 

vaikai yra jaunesnio 

amžiaus);

išsiaiškina, ar tarp 
didelės rizikos sąlytį 
turėjusių yra paskiepytų, 
persirgusių, 
besitestuojančių 
ugdytinių (jei atvejis 
ugdymo įstaigoje), 
kuriems netaikoma 
izoliacija*. Apie tai 
BŪTINA informuoti 
specialistą;

Po epidemiologinio tyrimo, mokyklos VSBS: 



1

asmenims, kurie persirgę 

ir nuo teigiamo PGR ar 

antigeno testo praėjo 

mažiau nei 210 dienų;

2

asmenims, kurie turi 

teigiamą serologinio 

tyrimo, atlikto  60 

dienų laikotarpiu, 

rezultatą;

7* Išimtys dėl izoliacijos:

3

asmenims, kurie 
paskiepyti pagal 
pilną skiepijimo 
schemą;

esant didelės rizikos sąlyčiui 

ugdymo įstaigoje, kai yra 

tėvų sutikimas testuotį, 

vaikas į didelės rizikos sąlytį 

turėjusiųjų asmenų sąrašus 

yra neįtraukiamas, (jokios 

informacijos apie privalomą 

izoliaciją negaus). 
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Svarbu:

Jei pasirenkama izoliacija, ji prasideda 

nuo tos akimirkos, kai tėvai informuojami 

apie didelės rizikos sąlytį nepaisant to, 

kad dar nėra gauta trumpoji SMS žinutė. 

Izoliacija trunka 10 dienų, skaičiuojant 

nuo rizikingo sąlyčio dienos.  
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Visais atvejais dėl didelės 

rizikos sąlyčio izoliuoti asmenys 

turi gauti trumpąją SMS žinutę.

Žinutėje bus nurodyti vaiko, 

kuris privalo izoliuotis, inicialai, 

sąlyčio data bei izoliacijos 

pabaigos laikas, taip pat 

nuoroda į anketą, kurią būtina 

užpildyti. 

2

Laikas, per kurį didelės rizikos sąlytį 

turėjusieji gaus trumpąją SMS žinutę 

apie izoliaciją, priklauso nuo 

Visuomenės sveikatos biuro 

specialisto ir mokyklos 

bendruomenės bendradarbiavimo. 

Tai gali užtrukti apie 12 val. ar šiek 

tiek daugiau nuo momento, kai 

sužinoma, jog klasėje patvirtintas 

COVID-19 atvejis, todėl svarbu būti 

kantriems. 
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Gavus SMS 
žinutę:

1
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įvertinti, ar žinutėje nurodyti inicialai sutampa su asmens, 

kuris turi izoliuotis;

jei SMS žinutėje pateiktas izoliacijos laikas kelia klausimų

– būtina išsiaiškinti su mokykloje dirbančiu Visuomenės 

sveikatos biuro specialistu, NVSC šiuo atveju niekuo padėti 

negali, nes izoliacijos laikotarpį nustato VSBS;

pildyti SMS žinute gautą anketą TIK tokiu atveju, jei 

izoliuotas žmogus nėra persirgęs, pasiskiepijęs, 

besitestuojantis ugdytinis. Jei yra paskiepytas, persirgęs, 

besitestuojantis ugdytinis, bet gavo žinutę – pateikti tai 

įrodančius dokumentus elektroniniu paštu 

persirgau@nvsc.lt. Pateikus juos, laukti atsakymo nereikia.

anketą pildyti žmogaus, kuris turi izoliuotis, vardu, t. y. jei 

už vaiką pildo tėvai – VAIKO vardu.
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SMS žinute gautos 
anketos pildymo 

akcentai:

1
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anketoje svarbu nurodyti, ar bus reikalingas nedarbingumas vienam 

iš tėvų, kuris prižiūrės izoliacijoje esantį vaiką (-us). Pažyma iš NVSC 

apie vaikui taikomą izoliaciją automatiškai bus pateikta tai gydymo 

įstaigai, prie kurios yra prirašytas vaikas, tad niekur papildomai 

tėvams kreiptis nereikia, reikia susisiekti su šeimos gydytoju;

anketoje sutikus atlikti tyrimą, izoliuotas asmuo bus užregistruotas 

tyrimui ir papildomai registruotis norint susitrumpinti izoliacijos 

terminą taip pat nebereikės. Svarbu – jei pildoma vaiko vardu, 

pateikiami vaiko duomenys;

kai pildoma SMS žinute gauta NVSC anketa, rekomenduojama 

nurodyti ne tik telefono numerį, bet ir elektroninio pašto adresą – taip 

apsidraudžiant, kad informacija, pavyzdžiui, esant techninių trukdžių, 

pasieks asmenį. 
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Izoliacijos sutrumpinimo 
galimybės:

1

2

jeigu anketoje žmogus pažymėjo, kad sutinka atlikti 

testą, turėtų automatiškai gauti SMS žinutę iš 1808 

(SMS žinutės siuntėjas – „COV19“) su registracijos 

informacija.

jeigu anketoje žmogus nepažymėjo, kad sutinka 

atlikti testą arba žinutės iš 1808 negauna, tyrimui 

registruotis turi pats – arba 1808.lt, arba privačioje 

laboratorijoje. 

jeigu asmuo nejaučia ūmios viršutinių kvėpavimo 

takų infekcijos simptomų ir turi neigiamą PGR 

tyrimo atsakymą (atliktą ne anksčiau, kaip 7 

izoliavimo dieną) informuoja apie tai užpildydamas 

šią formą: https://nvsc.lrv.lt/sutrumpinti , kad 

izoliacija būtų nutraukta.

(Atsakymo sulaukti užpildžius šią formą NEREIKIA)
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https://nvsc.lrv.lt/sutrumpinti


https://nvsc.lrv.lt/

13Daugiau informacijos:



2

BŪKIME 

SVEIKI!
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DĖKOJU UŽ 

DĖMESĮ


