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PACIENTŲ LANKYMO VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE ŠVENČIONIŲ
RAJONO LIGONINĖJE KARANTINO PASKELBIMO METU TAISYKLĖS
1.Pacientų lankymas COVID – 19 pandemijos laiku paskelbus karantiną yra draudžiamas, išskyrus
ypatingai sunkios būklės pacientus ir kai pacientus lanko asmenys:
1.1. persirgę COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis
teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo
ne daugiau kaip 180 dienų (persirgęs asmuo);
1.2. asmenys, paskiepyti Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą (paskiepytas asmuo).
2. Lankytojai į COVID – 19 skyrių ir pacientų izoliavimo palatas aplankyti ypatingai sunkios būklės
pacientus įleidžiami tik su ligoninės direktoriaus leidimu griežtai užtikrinant infekcijų kontrolę.
3. Lankytojai į kitus klinikinius skyrius įleidžiami suderinus lankymo laiką su skyriaus darbą
organizuojančiu gydytoju arba budinčiu gydytoju.
4. Lankymas organizuojamas darbo dienomis nuo 15.00 val. iki 16.00 val., kai neatliekamos
medicininės procedūros, o pats pacientas sutinka su lankytojais bendrauti. Lankymo trukmė iki
15 min.
5. Pacientą lankyti vienu metu gali tik vienas asmuo.
6. Lankytojai įleidžiami pro Konsultacijų polikliniką, jiems pamatuojama kūno temperatūra (jei
mažesnė nei 37,3°C, lankytojas neturi ūmių kvėpavimo takų infekcijų simptomų, pvz., karščiavimas,
sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, lankyti galima). Registratūros darbuotojui privaloma pateikti:
6.1. elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos
(toliau – ESPBI IS) vakcinacijos įrašą arba teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo
ar antigeno testo) rezultatų (duomenų) protokolą kuriuos asmuo gali pateikti atspausdintus arba
išsaugotus skaitmeniniu formatu, arba tiesiogiai prisijungęs prie ESPBI IS;
6.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo
COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) arba nurodantį, kad asmens skiepijimas Sąjungos vaistinių
preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo
schemą yra baigtas, kurį asmuo gali pateikti atspausdintą arba išsaugotą skaitmeniniu formatu;
6.3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
7. Lankytojai privalo dėvėti kvėpavimo takų apsaugą – respiratorių FFP2 arba vienkartinę medicininę
(chirurginę) kaukę.
8. Lankomi pacientai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes,
respiratorius), išskyrus atvejus, kai jų neįmanoma dėvėti dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugos
teikimo ypatumų šios paslaugos teikimo metu. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (kaukių,
respiratorių) leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį
ir burną dengiančių apsaugos priemonių (kaukių, respiratorių) dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali
pakenkti asmens sveikatos būklei. Šie pacientai turi dėvėti veido skydą.
9. Palatoje esant lankytojui, visi joje esantys pacientai turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos
priemones (kaukes, respiratorius), jei įmanoma pagal paciento sveikatos būklę. Jei daugiavietėje
palatoje yra pacientų, kurie patys užsidėti nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės negali, ją
uždeda palatos slaugytoja.

10. Slaugytoja, aptarnaujanti palatą, kurioje yra lankomas pacientas, lankytoją pasitinka prie įėjimo į
skyrių, privalo dėvėti kvėpavimo takų apsaugą – respiratorių FFP2 arba vienkartinę medicininę
(chirurginę) kaukę, rankų apsaugą – vienkartines medicinines pirštines, kūno (darbo rūbų) apsaugą –
vienkartinį chalatą.
11. Slaugytoja laikantis saugaus atstumo 1-2 metrai:
11.1. paprašo nusirengti viršutinius drabužius;
11.2. paprašo lankytojo dezinfekuoti rankas;
11.3. informuoja apie būtinybę apsirengti asmens apsaugos priemones ir nurodo apsirengimo seką;
11.4. paduoda asmens apsaugos priemones ir kontroliuoja apsirengimą;
11.5. palydi lankytoją į skyriaus palatą.
12. Išeinantį lankytoją slaugytoja palydi į skyriaus „nešvarią zoną“, rodydama asmens apsaugos
priemonių nusirengimo atmintinę ir laikydamasi saugaus atstumo kontroliuoja lankytojo nusirengimą
ir asmens apsaugos priemonių išmetimą ir rankų dezinfekavimą.
16. Palydi lankytoją iki išėjimo iš skyriaus.

