
 

Patvirtintas teigiamas Covid – 19 viruso atvejis ugdymo įstaigoje 

Ugdymo įstaigos darbuotojui 

patvirtintas teigiamas 

Lopšelio – darželio ugdytiniui 

patvirtintas teigiamas 
Turėtas sąlytis su 

sergančiuoju COVID - 19 

Neturėtas sąlytis su sergančiuoju, 

bet lopšelio- darželio grupė uždaryta  

Pildoma elektroninė anketa 

adresu: https://atvejis.nvsc.lt/ 

Arba laukiama skambučio iš NVSC 

 

 

Vienam iš tėvų, kuriems yra reikalingas nedarbingumas 

dėl sergančio arba saviizoliacijoje esančio vaiko gauna 

išmokas iš SODROS. Išsamesnė informacija: 

https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/nedarbingumas-ir-

ligos-ismokos-tesiantis-pandemijai-ka-svarbu-zinoti-

2021-metais 

 

Laukiama SMS žinutės iš NVSC. 

SMS žinutėje nurodomas 

saviizoliacijos laikotarpis ir 

nuoroda į sąlytį turėjusių asmenų 

anketą. Saviizoliacija – 14 d. nuo 

paskutinio turėto kontakto su 

sergančiuoju. 

Jeigu žinote, kad asmuo, kuriam 

patvirtintas teigiamas COVID-19 ir 

jis nurodė JUS kaip kontaktavusį 

asmenį, o SMS žinutės negaunate, 

tuomet užpildoma elektroninė 

anketa adresu: 

https://nvsc.lrv.lt/salyti-turejusiu 

 

 

Kontaktus ugdymo įstaigoje 

surenka įstaigoje dirbantis 

visuomenės sveikatos specialistas 

Tolimesnę ligos eigą nustato ir 

kontroliuoja šeimos gydytojas. 

Jis nusprendžia kiek dienų 

taikoma saviizoliacija ir kada 

asmuo perserga bei gali sugrįžti į 

socialinį gyvenimą/ darbą/ 

ugdymo įstaigą. 

Nuo persirgimo datos, asmuo 

turi 3 mėnesių imunitetą. Jeigu 3 

mėn. laikotarpiu yra patvirtintas 

teigiamas atvejis asmeniui, su 

kuriuo buvo artimas kontaktas, 

tuomet asmuo, kuris yra 

persirgęs į saviizoliacijos sąrašus 

nebeįtraukiamas. 

Jeigu šeimos gydytojas negauna 

informacijos iš NVSC dėl buvimo 

saviizoliacijoje, rekomenduojama 

kreiptis tel. nr.: (8-37) 331683 

Jeigu ugdymo įstaiga ar grupė yra 

uždaroma, siekiant taikyti COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) plitimą 

mažinančias priemones, vienas iš tėvų, 

taip pat gauna nedarbingumo išmoką. 

Tėtis, mama, globėjas ar kitas vaiką 

prižiūrintis asmuo, turi kreiptis į vaiko 

šeimos gydytoją dėl nedarbingumo 

prižiūrint mažametį vaiką. Išsamesnė 

informacija: 

https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/nedar

bingumas-ir-ligos-ismokos-tesiantis-

pandemijai-ka-svarbu-zinoti-2021-

metais 

 

 

Jeigu turite klausimų, visada galite kreiptis 

į Kauno Žaliakalnio lopšelyje-darželyje 

dirbančią Kauno miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro, visuomenės 

sveikatos specialistę Ingridą Jankauskienę, 

tel. nr. +37061849845 arba el. paštu: 

ingrida.jankauskiene@kaunovsb.eu 

Sergančio vaiko vienam iš tėvų 

taikoma prailginta saviizoliacija. 

Tai yra, nuo simptomų 

pasireiškimo +10 d. vienas iš tėvų 

yra saviizoliacijoje dėl sergančio 

vaiko priežiūros, o kitas +13 

dienų jis yra saviizoliacijoje dėl 

turėto kontakto su sergančiuoju 

vaiku.  

Jeigu šeimos gydytojas neišrašo 

nedarbingumo, dėl vaiko priežiūros, 

kuomet yra uždaryta lopšelio – darželio 

grupė, kreiptis į SODRĄ. Jie informuos kokių 

dokumentų reikia. 

Asmenys persirgę COVID-19 virusu, 

turi laikytis Lietuvos Respublikos 

taisyklių ir priimtų normų dėl korona 

viruso valdymo bei viešoje vietoje 

dėvėti veidą dengiančias priemones 

(skydelį ar apsauginę kaukę). 
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