REKOMENDACIJA
INFEKCIJŲ KONTROLĖS REIKALAVIMAI ATLIEKANT ASMENS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ TYRIMUS (TEPINĖLIŲ PAĖMIMĄ) DĖL
COVID-19 INFEKCIJOS NUSTATYMO

1. Profilaktinis darbuotojų tyrimas (kai darbuotojai neturi COVID-19 simptomų)
1.1. Rekomenduojama, kad, gydymo įstaigai suderinus su savivaldybe, darbuotojams tyrimai
būtų atliekami mobiliajame punkte.
1.2. Jei gydymo įstaigoje darbuotojų daug ir / arba to padaryti neįmanoma:
1.2.1. tyrimus organizuoti užtikrinant personalo saugą:
1.2.1.1. jei galima – rekomenduojama tepinėlius imti pagal mobilaus punkto principą;
1.2.1.2. tyrimų paėmimui paskirti tikslų laiką, siekiant išvengti susibūrimų;
1.2.1.3. mažose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (ASPĮ) – išskirti specialią gerai vėdinamą
erdvią patalpą tyrimų paėmimui, o didesnėse ASPĮ – tyrimus imti darbo vietose –
skyriuose;
1.2.2. personalas, imantis tepinėlius, turėtų naudoti asmens apsaugos priemones pagal ne
žemesnį nei III saugumo lygį:
 vienkartinės medicininės pirštinės (keičiamos po kiekvienos procedūros, būtinai
atlikus rankų higieną);
 FFP2 respiratorius (keičiamas po kiekvienos procedūros, esant veido skydui – kas 4
val. arba užsiteršus)*;
 vienkartinis neperšlampamas chalatas arba vienkartinis chalatas su neperšlampama
prijuoste;
 sandarūs akiniai arba visą veidą dengiantis sandarus veido skydas (valomas ir
dezinfekuojamas po kiekvienos procedūros);
 vienkartinė chirurginė kepurė.
* mobilių komandų personalui, imančiam ėminius lauke, pakanka vienkartinės
medicininės kaukės (ECDC rekomendacijos).
1.2.3. visas asmens apsaugos komplektas pakeičiamas, perėjus imti tepinėlių į kitą skyrių /
patalpą.
2. Darbuotojų tyrimas po saviizoliacijos (kai darbuotojai neturi COVID-19 simptomų)
2.1. Rekomenduojama, kad, gydymo įstaigai suderinus su savivaldybe, darbuotojams tyrimai
būtų atliekami mobiliame punkte.
2.2. Jei to padaryti neįmanoma:
2.2.1. tyrimus organizuoti užtikrinant personalo saugą:

2.2.1.1. jei galima – rekomenduojama tepinėlius imti pagal mobilaus punkto principą įrengiant
tyrimų paėmimo vietą lauke;
2.2.1.2. paskirti tikslų tyrimų paėmimo laiką, siekiant išvengti susibūrimų, ir šiuos tyrimus
planuoti po profilaktinių tyrimų paėmimo;
2.2.1.3. išskirti specialią gerai vėdinamą patalpą tyrimų paėmimui su atskiru įėjimu (pvz.,
priėmimo skyriaus „nešvaraus“ srauto patalpose, kai jose nėra pacientų), užtikrinant, kad
darbuotojas nevaikščios po ASPĮ;
2.2.2. tepinėlius imantis personalas turi naudoti apsaugos priemones pagal ne mažesnį kaip III
saugumo lygį:
- vienkartinės medicininės pirštinės (keičiamos po kiekvienos procedūros, būtinai
atlikus rankų higieną);
- FFP2 respiratorius (keičiamas po kiekvienos procedūros, esant veido skydui – kas 4
val. arba užsiteršus)*;
- vienkartinis neperšlampamas chalatas arba vienkartinis chalatas su neperšlampama
prijuoste;
- sandarūs akiniai arba visą veidą dengiantis sandarus veido skydas (valomas ir
dezinfekuojamas po kiekvienos procedūros);
- vienkartinė chirurginė kepurė.
* mobilių komandų personalui, imančiam ėminius lauke, pakanka vienkartinės
medicininės kaukės (ECDC rekomendacijos).
3. Darbuotojų tyrimas, kai darbuotojai turi COVID-19 simptomų
Darbuotojams tyrimai atliekami tik mobiliame punkte arba karščiavimo klinikoje.
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