
DĖL IZOLIACIJOS TVARKOS PASKIEPYTIEMS IR
PERSIRGUSIEMS COVID-19  IR DĖL REVAKCINAVIMO

     Nuo 2021 m. lapkričio 17 d. įsigaliojo pokyčiai dėl izoliacijos tvarkos paskiepytiems ir
persirgusiems COVID-19 liga.

    Vakcinuoti ar persirgę ugdytiniai ir personalas, turėję artimą sąlytį su sergančiuoju
COVID-19 liga ugdymo įstaigoje, neizoliuojami:

 jei asmenys, paskiepyti vakcina pagal pilną schemą, kai praėjo daugiau kaip 120
d.  nuo  paskutinės  dozės  ir  asmuo  neskiepytas  sustiprinančiąja  doze,  testuojasi
savikontrolės greitaisiais antigeno testais (GAT): GAT iškart + GAT po 48 / 72 val. +
GAT po 48 val.

 jei persirgę asmenys, kuriems liga diagnozuota praėjus daugiau nei 90 dienų atlikus 
PGR ar antigeno testą, testuojasi savikontrolės greitaisiais antigeno testais (GAT): GAT 
iškart + GAT po 48 / 72 val. + GAT po 48 val.

   jei asmenys nesitestuoja, taikoma 10 dienų izoliacija.
         Sąlytį turėję asmenys,  dalyvaujantys ugdymo procese, kuriems taikomas testavimo
algoritmas, 10 dienų nuo paskutinės sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso
infekcija) dienos negali dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo ar kitose veiklose, renginiuose,
kitose žmonių susibūrimo vietose, rekomenduojama apriboti asmenų, su kuriais bendraujama,
skaičių. Bendraujant su kitais asmenimis, tokie asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias
apsaugos priemones, laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) prevencijos priemonių. 
          Vakcinuotiems ugdytiniams ir personalui, kurie buvo paskiepyti pagal pilną schemą,
kai  praėjo  mažiau  kaip  120  d.  nuo  paskutinės  dozės  ar  paskiepyti  sustiprinančiąja
doze, rekomenduojama  testuotis  pagal  algoritmą, išskyrus  persirgusius  asmenis,  kuriems
liga diagnozuota mažiau nei prieš 90 dienų atlikus PGR ar antigeno testą. Šiems asmenims
izoliacija nėra taikoma.
           Smulkesnė informacija: 
           https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cd3e38d0463911ec992fe4cdfceb5666

         Nuo lapkričio 17 d. visi pilnamečiai gyventojai gali revakcinuotis trimis vakcinomis:
        1.  „Comirnaty" (gam. „BioNTech ir Pfizer"). Sustiprinančioji dozė skiriama, praėjus
4  mėnesiams  po  pilnos  vakcinacijos.  „Comirnaty"  sustiprinančioji  dozė  skiriama
gyventojams, vakcinuotiems bet kuria iš keturių Lietuvoje naudojamų vakcinų nuo COVID-
19 ligos.
        2.  „Janssen" (gam. „Janssen Pharmaceutica NV"). Sustiprinančioji dozė skiriama,
praėjus 4 mėnesiams po pilnos vakcinacijos. Sustiprinančioji  „Janssen" vakcinos dozė gali
būti skiriama tik tiems gyventojams, kurie pirmą kartą pasiskiepijo būtent šia vakcina.
        3.   „Spikevax"  (gam.  „Moderna"). Sustiprinančioji  dozė  skiriama  praėjus  6
mėnesiams po pilnos vakcinacijos. „Spikevax" sustiprinančioji dozė skiriama gyventojams,
vakcinuotiems  bet  kuria  iš  keturių  Lietuvoje  naudojamų  vakcinų  nuo  COVID-19  ligos.
Pažymima, kad imuniteto sustiprinimui bus suleidžiama pusė įprastos šios vakcinos dozės.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cd3e38d0463911ec992fe4cdfceb5666


        Gyventojai  nebus  skiepijami  sustiprinančiąja  vakcinos  doze, kurie  po  pilnos
vakcinacijos, prieš skiepijimą ar tarp skiepijimų susirgo COVID-19 liga. Persirgimas COVID-
19 liga yra prilyginamas  sustiprinančiajai vakcinos dozei.
     Kai  po pilnos  vakcinacijos žmogaus  organizme  nesusiformuoja  antikūnai,  gauti
sustiprinančiąją dozę bus leidžiama anksčiau, praėjus bent 28 dienoms po paskutinio skiepo.
Tokiu atveju asmuo turės:

   ne anksčiau kaip 28-tą dieną po pilnos vakcinacijos atlikti ir gauti neigiamą 
antikūnų tyrimo rezultatą;
    kreiptis į šeimos gydytoją ir gauti jo rekomendaciją, pateikiant įrašą e. sveikatoje, 

anksčiau pasiskiepyti sustiprinančiąja vakcinos doze.

          Smulkesnė informacija: 

          https://bbf.lt/GHlrh

 

https://bbf.lt/GHlrh

