
COVID-19 susirgęs 

asmuo
1 

Darbuotojo tiesioginis 

vadovas / studento atveju 

– KAP administracija / 

Bendrabučių centras

Informuoja padalinyje 

paskirtą asmenį 
(jei tokio nėra ar 

nepaskiriamas čia ir toliau 
viską atlieka pats padalinio 

vadovas), kuris:

Informuoja Civilinės ir 

darbų saugos tarnybą (tel. 

+370 (698) 43268,

el. p. cdst@cr.vu.lt)

Informuoja su sergančiuoju 

tiesioginį sąlytį turėjusius 

asmenis apie rekomendaciją 

atlikti greituosius antigeno 

testus
2
, prireikus, organizuoja jų 

nuotolinį darbą / studijas (KAP / 

KNP vadovo sprendimu)  arba 

pavadavimą

Informuoja TVPC 

(tel. +370 (675) 

97986), kurias 

patalpas 

dezinfekuoti
3 

Bendrauja su NVSC ir 

padaliniais dėl 

būtinosios informacijos 

pateikimo, vykdant 

NVSC užklausimus bei 

nurodymus

Informuoja kamieninio 

padalinio vadovą ir, jei 

susirgęs asmuo duoda 

sutikimą, padalinio /

studijų kolegas  
(ligos istorija ir sveikatos 

būklė – asmens duomenys!)

1 
Jei apie darbuotojui / studentui nustatytą COVID-19 sužino darbuotojo / studento kolega, šis informuoja tiesioginį vadovą ir Civilinės ir darbų saugos tarnybą.

2
 Rekomenduojama savikontrolės greituosius antigeno testus arba greituosius antigeno testus atlikti iškart sužinojus apie turėtą kontaktą, po 48/72  val. po  pirmo testo ir dar po 48 val. Testavimas 

nerekomenduojamas persirgusiems asmenims, kai nuo teigiamo PGR/antigeno testo praėjo ne daugiau nei 90 dienų. Asmenims po kontakto su COVID-19 sergančiu asmeniu darbe arba socialinėje 

aplinkoje izoliacija netaikoma.
3 

Patalpų dezinfekcija vykdoma tik tais atvejais, kai nuo asmens, kuriam nustatytas COVID-19, paskutinio apsilankymo darbo ar studijų patalpose praėjo ne daugiau kaip 72 val.

1 
Jei apie darbuotojui / studentui nustatytą COVID-19 sužino darbuotojo / studento kolega, šis informuoja tiesioginį vadovą ir Civilinės ir darbų saugos tarnybą.

2
 Rekomenduojama savikontrolės greituosius antigeno testus arba greituosius antigeno testus atlikti iškart sužinojus apie turėtą kontaktą, po 48/72  val. po  pirmo testo ir dar po 48 val. Testavimas 

nerekomenduojamas persirgusiems asmenims, kai nuo teigiamo PGR/antigeno testo praėjo ne daugiau nei 90 dienų. Asmenims po kontakto su COVID-19 sergančiu asmeniu darbe arba socialinėje 

aplinkoje izoliacija netaikoma.
3 

Patalpų dezinfekcija vykdoma tik tais atvejais, kai nuo asmens, kuriam nustatytas COVID-19, paskutinio apsilankymo darbo ar studijų patalpose praėjo ne daugiau kaip 72 val.

Studento atveju informuoja 

Bendrabučių centro direktorių 

(tel. +370 (652) 07937), kuris, jei 

studentas gyvena bendrabutyje, 

Civilinės ir darbų saugos tarnybai 

pateikia kartu su sergančiuoju 

gyvenančių studentų kontaktus, 

pagal kompetenciją užtikrina su 

izoliacija susijusių reikalavimų 

įgyvendinimą ir vykdo kitus 

NVSC nurodymus.

Veiksmų schema Nr. 1 (Vilniaus universiteto darbuotojui / studentui nustačius COVID-19)
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