
SĄLYTIS SU COVID-19SĄLYTIS SU COVID-19
SERGANČIU ASMENIUSERGANČIU ASMENIU

KĄ DARYTI?KĄ DARYTI?  

DIRBTI NUOTOLINIU BŪDU (jei yra galimybė).DIRBTI NUOTOLINIU BŪDU (jei yra galimybė).
Ypač asmenims, turėjusiems kontaktą su kartu gyvenančiu asmeniu,Ypač asmenims, turėjusiems kontaktą su kartu gyvenančiu asmeniu,
kuriam patvirtinta COVID-19 liga.kuriam patvirtinta COVID-19 liga.

PPirmą testą atlikti iškart sužinojus apie turėtą kontaktą, antrąirmą testą atlikti iškart sužinojus apie turėtą kontaktą, antrą
testą - po 48 / 72 val. po pirmo testo ir trečią testą - po 48 val.testą - po 48 / 72 val. po pirmo testo ir trečią testą - po 48 val.
po antrojo testo.po antrojo testo.
GGavus teigiamą rezultatą, nedelsiant izoliuotis ir registruotis PGRavus teigiamą rezultatą, nedelsiant izoliuotis ir registruotis PGR
tyrimui arba laboratorijoje atliekamam antigeno testui internetutyrimui arba laboratorijoje atliekamam antigeno testui internetu
www.1808.ltwww.1808.lt  arba telefono numeriu 1808. arba telefono numeriu 1808.
TTestavimas nerekomenduojamas persirgusiems asmenims, kai nuoestavimas nerekomenduojamas persirgusiems asmenims, kai nuo
teigiamo PGR tyrimo arba antigeno testo praėjo ne daugiau neiteigiamo PGR tyrimo arba antigeno testo praėjo ne daugiau nei
90 dienų.90 dienų.

REKOMENDUOJAMA ATLIKTI SAVIKONTROLĖSREKOMENDUOJAMA ATLIKTI SAVIKONTROLĖS
GREITUOSIUS ANTIGENO TESTUS:GREITUOSIUS ANTIGENO TESTUS:

Vengti kontaktų su kitais asmenimis, nedalyvauti renginiuose,Vengti kontaktų su kitais asmenimis, nedalyvauti renginiuose,
masinio susibūrimo vietose.masinio susibūrimo vietose.
Bendraujant su kitais asmenimis, dėvėti respiratoriųBendraujant su kitais asmenimis, dėvėti respiratorių
(rekomenduotina) arba medicininę kaukę, laikytis fizinio atstumo.(rekomenduotina) arba medicininę kaukę, laikytis fizinio atstumo.
Užtikrinti tinkamą rankų higieną, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketą irUžtikrinti tinkamą rankų higieną, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketą ir
laikytis kitų COVID-19 ligos prevencijos priemonių.laikytis kitų COVID-19 ligos prevencijos priemonių.

KITOS REKOMENDACIJOS MAŽIAUSIAI 7 d. po paskutinėsKITOS REKOMENDACIJOS MAŽIAUSIAI 7 d. po paskutinės
sąlyčio su COVID-19 sergančiuoju dienos:sąlyčio su COVID-19 sergančiuoju dienos:

STEBĖTI SAVO SVEIKATOS BŪKLĘ.STEBĖTI SAVO SVEIKATOS BŪKLĘ.
Pasireiškus COVID-19 ligai būdingiems simptomams (kosuliui,Pasireiškus COVID-19 ligai būdingiems simptomams (kosuliui,
karščiavimui, dusuliui ir pan.), nedelsiant izoliuotis ir registruotiskarščiavimui, dusuliui ir pan.), nedelsiant izoliuotis ir registruotis
tyrimui tyrimui www.1808.ltwww.1808.lt  arba telefonu  arba telefonu 1808.1808.

Daugiau informacijos rasiteDaugiau informacijos rasite
www.koronastop.ltwww.koronastop.lt

http://www.1808.lt/
http://www.1808.lt/

