
COVID-19 susirgęs 

asmuo1 

Darbuotojo tiesioginis vadovas / studento atveju 

– KAP administracija / Bendrabučių centras 

Chemijos ir geomokslų fakultete pirmiausiai kreiptis į administraciją:  

tel. nr. 8 5 219 3105, el. p. greta.inkrataite@chgf.vu.lt 

 

Surenka su sergančiuoju 

tiesioginį sąlytį turėjusių 

asmenų2 kontaktus3, 

informuoja apie pareigą 

14 d.4 izoliuotis, kreiptis 

tel. 1808 ir vykdyti gautus 

nurodymus (įskaitant dėl 

testavimo), organizuoja jų 

nuotolinį darbą / studijas 
(KAP / KNP vadovo 

sprendimu) arba 

pavadavimą 

 

 

 
Informuoja TVPC 

(tel. (8 685) 27977), 

kurias patalpas 

dezinfekuoti 

 
 

Informuoja kamieninio 

padalinio vadovą ir, jei 

susirgęs asmuo duoda 

sutikimą, padalinio / 

studijų kolegas 
(ligos istorija ir sveikatos 

būklė – asmens duomenys!) 

 
Informuoja NVSC, 

perduoda NVSC 

surinktus sąlytį 

turėjusių asmenų 

kontaktus3 
(jei gauna papildomus 

nurodymus iš NVSC, šia 

schema grįžtama atgal) 

 

 

 
Informuoja mažąjį 

rektoratą 
(ligos istorija ir sveikatos 

būklė – asmens duomenys!) 

 

Studento atveju informuoja 

Bendrabučių centro direktorių 

(tel. (8 652) 07937), kuris, jei 

studentas gyvena 

bendrabutyje, kompetencijos 

ribose atlieka bendrabutyje 

veiksmus, šioje schemoje 

numatytus padalinyje 

paskirtam asmeniui 

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

 

 

 
 

 
   

 

 

 

 

 

Informuoja Civilinės ir 

darbų saugos tarnybą (tel. 

(8 620) 41177, 

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

Informuoja padalinyje 

paskirtą asmenį 
(jei tokio nėra ar 

nepaskiriamas čia ir toliau 

viską atlieka pats padalinio 

vadovas) 

Jei sąlytį turėjusio 

asmens2 COVID-19 

testas teigiamas, 

informuojamas 

padalinio vadovas 

Jei sąlytį turėjusio asmens2 

COVID-19 testas neigiamas, 

asmuo izoliuojasi 14 d.4, po 

šio laikotarpio, jei nesusirgo, 

grįžta į darbą / studijas 

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

saugos tarnybą. 
2 Sąlytį turėjęs asmuo - 3 d. iki tol, kol asmeniui, kuriam patvirtintas COVID-19, pasireiškė simptomai, ir 2 sav. po 

simptomų atsiradimo bendravęs asmuo arba (jei asmuo bendravo su sergančiuoju COVID-19, kuriam ligai būdingi 

simptomai nepasireiškė) asmuo, kontaktavęs 72 val. iki teigiamo COVID-19 testo sergančiajam paėmimo ir 14 d. po testo 

paėmimo. 

Didelės rizikos sąlytis: 

- su užsikrėtusiuoju bendravo mažesniu nei 2 m atstumu ilgiau nei 15 min. arba turėjo tiesioginį fizinį kontaktą; 

- turėjo tiesioginį sąlytį be apsaugos priemonių su užkrėstais COVID-19 atvejo kūno skysčiais; 

- buvo uždaroje patalpoje su sergančiuoju COVID-19 ilgiau nei 15 min. 
3 Kontaktai – vardas, pavardė, gimimo data, pareigos, tel. Nr. 
4 14 d. terminas izoliacijai skaičiuojamas nuo tiesioginio kontakto su sergančiuoju COVID-19. 

Po patalpų 

dezinfekavimo TVPC 

informuoja pranešusį 

asmenį apie galimybes 

darbuotojams ir 

studentams grįžti į 

patalpas 

Organizuoja sergančiojo nuotolinį darbą / 

studijas (KAP / KNP vadovo sprendimu) 

arba, jei nuotolinis darbas neįmanomas, 

siūlo kreiptis dėl nedarbingumo ir 

organizuoja pavadavimą 


