
PAJUTĘ PERŠALIMO SIMPTOMUS LIKIME NAMIE! 

 

Per gripo sezoną (kiekvienų metų spalio – gegužės laikotarpis), kurio metu stebimas sergamumo gripu 

ir kitomis ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (toliau – ŪVKTI) pakilimas, sulaukiama 

pranešimų, kad vaikai ugdymo procese dalyvauja turėdami ŪVKTI požymių. Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministerija (toliau – LR SAM), siekdama sustabdyti COVID-19 ligos plitimą ir saugoti 

vaikų sveikatą, atkreipia tėvų (globėjų, rūpintojų) ir ugdytojų dėmesį, kad vaikai, turintys ŪVKTI simptomų, 

neturi vykti į ugdymo įstaigas. Primename, kodėl tai yra svarbu. 

Esant ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos ir atėjus gripo sezonui svarbu, kad kontaktiniame 

ugdyme dalyvautų vaikai be ŪVKTI požymių, pvz., karščiavimo, kosulio, pasunkėjusio kvėpavimo ir pan. 

Kai kurie tėvai (globėjai, rūpintojai) nelaiko peršalimo liga, tačiau toks jų požiūris gali padėti 

infekcijai plisti bendruomenėje. 

Ugdymo įstaigose dėl didelio vaikų skaičiaus ir vaikų bendravimo ypatumų yra palanki terpė plisti ir 

COVID-19 virusui. Pastarąjį mėnesį koronaviruso protrūkių daugiausiai fiksuojama ugdymo įstaigose, tačiau 

bendromis ugdymo įstaigų bendruomenių, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir visuomenės sveikatos specialistų 

pastangomis protrūkiai greitai suvaldomi ir jie pasibaigia apimdami mažesnį nei kituose sektoriuose 

užsikrėtusiųjų skaičių. 

Vadovaujantis LR SAM ministro Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų 

vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. V-2543 „Dėl Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

organizavimo būtinų sąlygų“, į ugdymo įstaigą draudžiama atvykti tėvams (globėjams, rūpintojams), 

ugdytiniams, darbuotojams ir kitiems asmenims, kuriems pasireiškia ŪVKTI požymiai (pvz., karščiavimas, 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Griežtai draudžiama atvykti sergantiems COVID-19 liga ir 

esantiems izoliacijoje dėl turėto didelio sąlyčio kontakto su sergančiuoju COVID-19 liga. 

Vaikams ugdymo proceso metu ir darbuotojams darbo metu pasireiškus ŪVKTI požymiams (pvz., 

karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), toliau dalyvauti ugdymo procese ar tęsti darbą 

negalima. Ugdymo įstaiga informuoja vaiko tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko sveikatos būklę, atvykti 

pasiimti tokį vaiką, rekomenduoja registruoti jį pasitikrinti (atliekant COVID-19 testą) dėl COVID-19 ligos 

karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt, 

konsultuotis su šeimos gydytoju ir sugrįžti į ugdymo įstaigą gali tik visiškai pasveikęs. Atitinkamai elgiamasi 

ir kai darbuotojas darbo metu pajunta ŪVKTI požymius. Prašome informuoti jei vaikui ar darbuotojui yra 

patvirtinta COVID-19 liga ar gripas. 

Taip pat primename, kad užkertant tiek gripo, tiek kitų ŪVKTI, tiek COVID-19 ligos išplitimui 

ugdymo įstaigoje ir šeimose didelį vaidmenį atlieka ir laikymasis kitų bendrų užkrečiamųjų ligų profilaktikos 

priemonių kaip rankų higiena, kosėjimo-čiaudėjimo etiketas, patalpų valymas, dezinfekcija ir vėdinimas, 

burną ir nosį dengiančių priemonių dėvėjimas, masinių susibūrimų vengimas ir kt.  

 

Informacija parengta pagal LR SAM rekomendacijas 2021-10-14 

 

Esant klausimams, kreipkitės: 

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje 

Jurgita Levuškinienė 
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