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COVID-19 ligos 
epidemiologinė 

situacija pasaulyje

• 2022 m. rugpjūčio 15-21 d., palyginti su ankstesne savaite,
pasaulyje naujų atvejų skaičius sumažėjo 9 %, per savaitę
užregistruota daugiau kaip 5,3 mln. naujų atvejų.

• Palyginti su ankstesne savaite, naujų mirties atvejų skaičius
sumažėjo 15 %, užregistruota daugiau kaip 14 000 mirties
atvejų.

Šaltinis: https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---24-august-2022

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---24-august-2022


COVID-19 ligos 
epidemiologinė situacija 

Lietuvoje

Sergamumo rodiklio didėjimą gali lemti
SARS-CoV-2 Omikron BA.4 ir BA.5 potipių
cirkuliavimas

Hospitalizuojamų ir mirusių nuo COVID-19
asmenų skaičiai – vieni mažiausių per visą
COVID-19 plitimo laikotarpį

Didžiausi sergamumo rodikliai – 30-49 m.
amžiaus grupėse, mirčių – 80 m. ir vyresnių
amžiaus grupėje

Užsikrėtimų dinamika mažėja beveik visoje
Lietuvoje (47 savivaldybėse)

Tikėtina, kad tendencijos laikysis iki naujos
atmainos atsiradimo ar šaltojo periodo

Šaltinis: VDV IS duomenys



• Visų amžiaus grupių vaikai gali užsikrėsti ir perduoti SARS-CoV-2. COVID-19 ligos atvejai jaunesniems
vaikams, tačiau jaunesnėse amžiaus grupėse liga plinta rečiau.

• Bendrai sutariama, kad sprendimas uždaryti mokyklas siekiant suvaldyti COVID-19 pandemiją turėtų
būti taikomas kaip kraštutinė priemonė.

• Kombinuotų srautų atskyrimo ir higienos priemonių derinių įgyvendinimas gali gerokai sumažinti
SARS-CoV-2 plitimo tikimybę mokyklose (didelis patikimumas).

Šaltinis: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-in-children-and-the-role-of-school-settings-in-transmission-second-update.pdf



Pasirengimas rudens sezonui Lietuvoje

• Testavimas
• Greitieji antigeno testai

• Savikontrolės greitieji antigeno testai

• Sekoskaita

• Vakcinacija

• Gydymas

• Epidemijų skelbimas

•Ugdymo procesas



Pasirengimas rudens sezonui Lietuvoje. 
Testavimas

Tyrimai imami tik simptominiams pacientams

• GAT:

• Gydytojo siuntimu ASPĮ registruotiems pacientams ar kaip
būtinoji pagalba

• Savikontrolės testai:

• COVID-19 ligos diagnozė gali būti patvirtinama ir atlikus
savikontrolės testą (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d.
įsakymas Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos
ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“)



Sekoskaita

• Imami atrinktose ASPĮ sekoskaitos vykdymui (devynių savivaldybių
paskirtose ASPĮ)

• Nurodytos ASPĮ ims du ėminius: vieną PGR tyrimui ir antrą greitajam
SARS-CoV-2 antigeno testui, asmenims, kuriems pasireiškia COVID-19
ligai būdingi simptomai

• Vyko susitikimas su paskirtomis ASPĮ

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. V-1349 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinės stebėsenos 
(monitoringo) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“



Pasirengimas rudens 
sezonui Lietuvoje. 

Vakcinacija (1)

Šiuo metu derinamos papildomos
grupės, informuosime, kai turėsime
galutines formuluotes.

Lietuvoje numatytos grupės
vakcinacijai atitinka ECDC ir EMA
rekomenduojamas.



Pasirengimas rudens sezonui Lietuvoje. 
Vakcinacija (2)

• SARS-CoV-2 Omikron atmainos BA.1 potipiui adaptuotos vakcinos
(dvivalentės) šiuo metu vertinamos EMA, Europą turėtų pasiekti 2022
m. rugsėjo mėn.

• Omikron atmainos BA.4 ir BA.5 potipiams adaptuotos vakcinos
Europą turėtų pasiekti 2022 m. lapkričio mėn.

• Europai suteikta pirmenybė įsigyti adaptuotas vakcinas.

• Omikron atmainai adaptuotos vakcinos variantas sukurs platesnio
spektro imunitetą.



Gydymas

 Per Europos Komisijos (EK) organizuojamus bendruosius pirkimus LT jau yra įsigijusi

vaistinius preparatus naudojamus stacionare:

 antivirusinį vaistą Veklury

 monokloninius antikūnus Xevudy

 Regkirona

 Ronapreve

 Lietuva taip pat dalyvauja EK organizuojamuose bendruosiuose pirkimuose dėl

ambulatoriškai skiriamų ir vartojamų vaistų



Pasirengimas rudens sezonui Lietuvoje. 
Epidemijų skelbimas

Epidemija šalies lygiu skelbiama, jei
atitinka bent vienas iš numatytų
rodiklių:

• suminis sergamumas
(gripas+COVID+ŪVKTI) per savaitę:
1500 atvejų 100 tūkst. gyventojų

• ne mažiau kaip savaitę lovų gripui ir
COVID užimtumas siekia 1500 lovų

• ne mažiau kaip savaitę RITS lovų
užimtumas siekia 120 lovų

Epidemijos metu taikomos priemonės:

• Sustiprintas infekcijos plitimo valdymas ASPĮ ir
socialinės globos įstaigose

• Renginių ribojimas (atšaukimas ar dalyvių skaičiaus
ribojimas)

• Galimybė organizuoti nuotolinį mokymą klasei /
daliai įstaigos / įstaigai įvedant IPRR.

Epidemija savivaldybės lygiu
skelbiama, jei:

• suminis sergamumas
(gripas+COVID+ŪVKTI) per savaitę:
1500 atvejų 100 tūkst. gyventojų

Rekomenduojamos priemonės:
• Bendrosios COVID prevencijos

priemonės (įskaitant kaukes)
• Nuotolinis darbas



Pasirengimas rudens sezonui Lietuvoje. 
Ugdymo procesas (1)

• Pradedant naujus mokslo metus tvarka mokyklose nesikeis

• Neplanuojama vykdyti profilaktinio mokinių testavimo

• Savivaldybės ar šalies lygiu paskelbus epidemiją, bus galima taikyti
infekcijų plitimą ribojančio režimo mechanizmą

• Paskelbus epidemiją, kaip ir kitose įstaigose / organizacijose, taip ir
ugdymo įstaigose būtų rekomenduojama sustiprinti visiems jau
įprastas infekcijos prevencijos priemones:
• tinkamos kvėpavimo takų higienos užtikrinimą (čiaudėjimo / kosėjimo

etiketas)
• rankų higieną
• patalpų valymą ir dezinfekciją
• tinkamą patalpų vėdinimą



Pasirengimas rudens sezonui Lietuvoje. 
Ugdymo procesas (2)

Rekomenduojama:

• užtikrinti vėdinimo sistemų tinkamą veikimą

• padidinti oro apykaitą

• kai tik įmanoma vengti oro recirkuliacijos

• natūraliai vėdinamose patalpose užtikrinti dažną patalpų vėdinimą atidarant langus. Bent
jau patalpose, kuriose vėdinama atidarant langus ir orlaides, gali būti naudojami anglies
dvideginio (CO2) indikatoriai

ECDC nerekomenduoja mokyklose ir panašiose įstaigose naudoti oro nukenksminimui ar
paviršių dezinfekcijai tokių metodų kaip UV spinduliuotė ar dezinfekcinių medžiagų
purkštuvai (rūko purkštuvai), kadangi trūksta įrodymų apie šių metodų efektyvumą
panašioje aplinkoje, galimą žalą aplinkai ir dirginantį poveikį žmonėms



Pasirengimas rudens sezonui Lietuvoje. 
Ugdymo procesas (3)

Kitos rekomendacijos:

• dar nepasiskiepijusiems asmenis – pasiskiepyti nuo COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos).

• stebėti sveikatos būklę, susirgus neiti į ugdymo įstaigą

• darbuotojams gyvai organizuojamų posėdžių, pasitarimų ar
susirinkimų metu, jei susirenka nuolat nebendraujantys asmenys,
dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda
prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną



Pasirengimas
rudens sezonui

Lietuvoje. 
Ugdymo procesas

(4)

Infekcijų plitimą ribojantis
režimas (IPRR)



Pasirengimas rudens sezonui Lietuvoje. 
Ugdymo procesas (5)

Laikoma, kad švietimo įstaigoje įvestas IPRR:

• kai švietimo teikėjuose sprendimą dėl IPRR ugdymo įstaigoje arba atskirame sraute
paskelbimo priima ugdymo įstaigos vadovas, vadovaudamasis nustatytais kriterijais

• kai įvertinus bendrą gripo, COVID-19 ligos ir ŪVKTI situaciją savivaldybėje NVSC teikimu
skelbiamas IPRR savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu visose ar dalyje
savivaldybės švietimo įstaigų

• neapibrėžtais atvejais, kai įvertinus bendrą gripo, COVID-19 ligos ir ŪVKTI situaciją
savivaldybėje ir (ar) švietimo įstaigoje, švietimo įstaigose skelbiamas IPRR savivaldybės
administracijos direktoriaus sprendimu gavus švietimo įstaigos vadovo prašymą ir NVSC
teikimą raštu

• kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu, esant gripo ir (ar) COVID-19 ligos
išplitimo pavojui, nustatomas visos ar dalies švietimo įstaigų veiklos ribojimas ir dėl to
visa ar dalis švietimo įstaigų veiklos sustabdoma ir (ar) jose ugdymas organizuojamas
nuotoliniu būdu


