
LITHUANIAN 

Visuomenės Sveikatos Skyrius 

Saviizoliacija 

REKOMENDACIJOS IZOLIAVIMOSI LAIKOTARPIUI ASMENIMS, TURĖJUSIEMS 

RIZIKĄ UŽSIKRĖSTI NAUJUOJU KORONAVIRUSU (COVID-19). ŠIOS 

REKOMENDACIJOS PADĖS APSAUGOTI JŪSŲ ŠEIMOS NARIUS IR KITUS 

ŽMONES, NUO GALIMO UŽSIKRĖTIMO KORONAVIRUSU. 

Saviizoliuokis (pasilik namuose)  

Pasilik namuose, arba kitoje izoliavimosi vietoje, nesilankyk viešose vietose, pvz., 

mokykloje, darbe, universitete, masinio susibūrimo vietose ir kt. 

Atsiskirk nuo kitų asmenų, kurie gyvena tuose pačiuose namuose kaip ir tu. 

Visą izoliavimosi laiką nepriimk svečių namuose. 

Naudokis atskiromis bedro naudojimosi patalpomis (pvz., vonia, virtuve, ir kt.). Jeigu 

naudojiesi bedro naudojimosi patalpomis, išplauk po savęs patalpas.  

Jei įmanoma, maistu ir kitais būtinaisiais poreikiais pasirūpina šeimos nariai ar 

draugai, kuriems nėra taikomos izoliavimo priemonės. Jei nėra tokios galimybės, 

rekomenduojama maistą užsakyti į namus.  

Stenkis nekontaktuoti su gyvūnais. Kontaktuojant su gyvūnais rekomenduojama 

plauti rankas prieš ir po kontakto su gyvūnu.  

Užkirsk kelią galimam infekcijos plitimui 

Laikykis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo (į alkūnės linkį ar naudotis vienkartine 

servetėle, kurią panaudojus vieną kartą reikia išmesti). 

Dažnai plauk rankas su šiltu vandeniu ir muilu. 

Naudokis atskirais namų apyvokos daiktais, tokiais kaip rankšluosčiai, patalynė, 

dantų šepetėlis, puodeliai ir indai. 

Medicininę kaukę užsidėkite tuo atveju, jei šalia yra kitų žmonių, ir jeigu tau 

rekomendavo gydytojas.  

Plauk rankas su šiltu vandeniu ir muilu: 

a) prieš ir po valgio;            b) pasinaudojus tualetu. 

 

Pasirūpink savimi ir savo psichologine savijauta 

Rekomendacijos, tiems, kurie turi infekcijos simptomų: 

Gerai pailsek, kol pasijusi geriau. 

Vartok pakankamai skysčių, tam, kad šlapinimasis būtų reguliarus. 



Vartok paracetamolį remdamasis gydytojo rekomendacijomis, tam, kad sumažintum 

karščiavimą ir skausmą. 

Rekomendacijos visiems, kurie saviizoliuojasi 

Su telefono, vaizdo irašų ir interneto pagalba, bendrauk su artimaisiais ir kitais tau 

svarbiais žmonėmis. 

Kasdien rask laiko savo pomėgiams ir kitai maloniai veiklai, kuria įmanoma užsiimti 

savo namuose. 

Reguliariai mankštinkis savo namuose, jei tai įmanoma. 

                                                          . . . 

Jei atsirado simptomai arba esami simptomai pasunkėja ( pavyzdžiui, 

atsirado apsunkintas kvėpavimas (dusulys)), skambink į NHS 

(visuomes sveikatos tarnyba) telefonu 111. 

Po neigiamo testavimo rezultato, tavo gydytojas tau patars, ar privalai 

toliau tęsti saviizoliacija. 

Kritiniu atveju, nedelsiant skambink į Bendrąjį pagalbos centrą telefonu 

999, ir informuok, kad turėjai riziką užsikrėsti naujuoju koronavirusu 

(COVID-19) ir vykdyk medikų rekomendacijas. 

 

 

 


