PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2013 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. A-117
KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013-2014 METŲ GRIPO IR ŪMINIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ
EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS IR PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.

Priemonių pavadinimas

Vykdymo
terminas

Atsakingas vykdytojas

Pastabos

1.REGISTRAVIMAS, INFORMACIJOS TEIKIMAS, DUOMENŲ ANALIZAVIMAS
1.1.

Pateikti informaciją Šiaulių visuomenės
sveikatos centro Kelmės skyriui (toliauKelmės skyrius) apie sezoninį gripą ir ūmines
viršutinių kvėpavimo takų infekcijas (toliau
- ŪVKTI) (pagal Tarptautinę
ligų
ir
sveikatos
problemų klasifikaciją TLK-10
ligų šifrai J00-06, J10, J11) reikalingą
užpildant statistinės ataskaitos formas Nr. 4sveikata, mėnesinė, metinė ,,Sergamumas
užkrečiamosiomis
ligomis“
reikalingus
pateikti
duomenis.
Informaciją apie per
savaitę užregistruotus duomenis pateikti
penktadienį iki 12 val., o sergamumo
epideminio pakilimo metu, kiekvieną dieną
iki 12 val.

Nuolat

Asmens
sveikatos
Šiaulių visuomenės sveikatos centro Kelmės skyriaus
priežiūros
įstaigų
kontaktai:
(toliau-ASPĮ),
stacionarinės gydymo
Vytauto Didžiojo g. 23, 86132 Kelmė,
įstaigos, Greitosios
Tel. (427) 51402,
alma.mackeviciene@siauliuvsc.sam.lt
medicinos pagalbos
skyriaus (toliau – GMP)
Nuorodos į teisės aktus:
vadovai
LR Sveikatos apsaugos ministro 2012-01-30
įsakymas Nr. V-58 „Dėl gripo ir ūminių viršutinių
kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros
taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 15-665,
papildymai ir pakeitimai Žin., 2012, Nr.105-5333).
LR Sveikatos apsaugos ministro 2005-02-10
įsakymas Nr. V-109 „Dėl užkrečiamųjų ligų
statistinių ataskaitos ir apskaitos formų patvirtinimo"
(Žin., 2005, Nr. 24-772, 2008, Nr. 89-3586, 2011,
Nr.75-3639);
LR Sveikatos apsaugos ministro 2002-12-24
įsakymas Nr. 673 „Dėl privalomojo epidemiologinio
registravimo, privalomojo informacijos
apie
epidemiologinio registravimo objektus turinio ir
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informacijos privalomojo perdavimo
tvarkos
patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 12-444, papildymai ir
pakeitimai Žin., 2004, Nr. 82-2961, 2005, Nr. 13407,2008, Nr. 7-252, 2008, Nr. 89-3585, 2008,
Nr.138-5465, 2011, Nr.14-604).
1.2.

Pateikti informaciją Užkrečiamųjų ligų ir
AIDS centrams (toliau - ULAC):
pagal patvirtintą statistinės ataskaitos
formą Nr.4 - sveikata, mėnesinė,
metinė ,Sergamumas
užkrečiamosiomis ligomis“;

Kiekvieną mėnesį
iki kito mėnesio
5 d.; metinę – iki
sausio 15 d.

apie kiekvieną mirties nuo gripo ar
ŪVKTI atvejį;

Kiekvienu mirties
nuo gripo ar
ŪVKTI atveju

apie kiekvieną ASPĮ
laboratoriškai patvirtintą sezoninio
gripo bei gripo, sukelto naujojo gripo
potipio (pandeminio gripo) viruso
atvejį, teisės aktų nustatyta tvarka;
sergamumui pasiekus epideminį lygį
Šiaulių apskrities
administracinėse teritorijose

Šiaulių visuomenės
sveikatos centro
Kelmės skyrius (toliau
– Kelmės skyrius)

ULAC kontaktai:
Nugalėtojų g.14 A, 10105, Vilnius
Telefonas: (85) 230 0125, faksas: (85) 230 0123
el. pašto adresas: ulac@ulac.lt
Nuorodos į teisės aktus:

Laboratoriškai
patvirtinus sukėlėją

LR Sveikatos apsaugos ministro 2012-01-30
įsakymas Nr. V-58 „Dėl gripo ir ūminių viršutinių
kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros
taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 15-665,
papildymai ir pakeitimai Žin., 2012, Nr.105-5333);

Kiekvieną savaitę

LR Sveikatos apsaugos ministro 2009-07-01
įsakymas Nr. V-536 ,,Dėl sezoninio gripo bei gripo,
sukelto naujojo viruso potipio (pandeminio gripo)
diagnostikos, gydymo ir profilaktikos antivirusiniais
vaistais metodikų patvirtinimo “ (Žin., 2009, Nr. 833455, papildymai ir pakeitimai Žin., 2009 Nr.1416239);
LR Sveikatos apsaugos ministro 2002-12-24
įsakymas Nr. 673 „Dėl privalomojo epidemiologinio
registravimo, privalomojo informacijos apie
epidemiologinio registravimo objektus turinio ir
informacijos privalomojo perdavimo tvarkos
patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 12-444, papildymai ir
pakeitimai Žin., 2004, Nr. 82-2961, 2005, Nr. 13407, 2008, Nr. 7-252, 2008, Nr. 89-3585, 2008,
Nr.138-5465, 2011, Nr.14-604);
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LR Sveikatos apsaugos ministro 2010-06-17
įsakymas Nr. V- 559 ,,Dėl Lietuvos Respublikos
Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 28 d.
įsakymo Nr. V- 397 ,,Dėl užkrečiamųjų ligų ir
sveikatos problemų, dėl kurių turi būti atliekama
epidemiologinė priežiūra, sąrašo ir informacijos
teikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin.,
2010, Nr. 72- 3669).
1.3

Pateikti informaciją Kelmės skyriui:
Nustačius ar įtarus
apie kiekvieną patvirtintą ar įtariamą mirties nuo gripo
mirties nuo sezoninio ar naujojo gripo ar ŪVKTI atvejį
(pandeminio gripo) ar ŪVKTI atvejį
teisės aktų nustatyta tvarka;
apie kiekvieną ASPĮ laboratoriškai Laboratoriškai
patvirtintą sezoninio gripo bei gripo, patvirtinus sukėlėją
sukelto naujojo viruso potipio
(pandeminio gripo) atvejį, teisės aktų
nustatyta tvarka.

ASPĮ, stacionarinės
gydymo įstaigos , GMP
skyriaus vadovai

Nuorodos į teisės aktus:

LR Sveikatos apsaugos ministro 2012-01-30
įsakymas Nr. V-58 „Dėl gripo ir ūminių viršutinių
kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros
taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 15-665,
papildymai ir pakeitimai Žin., 2012, Nr.105-5333);
LR Sveikatos apsaugos ministro 2009-07-01
įsakymas Nr. V-536 ,, Dėl sezoninio gripo bei gripo,
sukelto naujojo viruso potipio ( pandeminio gripo)
diagnostikos, gydymo ir profilaktikos antivirusiniais
vaistais metodikų patvirtinimo“ ( Žin., 2009, Nr. 833455, 2009, Nr. 141-6239);
LR sveikatos apsaugos ministro 2002-12-24
įsakymas Nr. 673 „Dėl privalomojo epidemiologinio
registravimo, privalomojo informacijos apie
epidemiologinio registravimo objektus turinio ir
informacijos privalomojo perdavimo tvarkos
patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 12-444, papildymai ir
pakeitimai Žin., 2004, Nr. 82-2961, Žin., 2005, Nr.
13-407, Žin., 2008, Nr. 7-252, Žin., 2008, Nr. 893585, 2008, Nr. 138-5465, 2011, Nr.14-604);
LR Sveikatos apsaugos
įsakymas Nr. V-559 ,,Dėl
Sveikatos apsaugos ministro
įsakymo Nr. V-397 ,,Dėl

ministro 2010-06-17
Lietuvos Respublikos
2004 m. gegužės 28 d.
užkrečiamųjų ligų ir
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sveikatos problemų, dėl kurių turi būti atliekama
epidemiologinė priežiūra, sąrašo ir informacijos
teikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin.,
2010, Nr. 72-3669).
1.4.

Stebėti, rinkti, kaupti gaunamus iš ASPĮ,
stacionarinės gydymo įstaigų, GMP skyriaus
duomenis apie susirgusius gripu ir ŪVKTI.
Įvertinti sergamumo nuo sezoninio ar naujojo
gripo bei ŪVKTI dinamiką per savaitę ir esant
reikalui pateikti siūlymus įgyvendinti
prevencines priemones.

Nuolat

Kelmės skyrius

Nuorodos į teisės aktus:
LR Sveikatos apsaugos ministro 2012-01-30
įsakymas Nr. V-58 „Dėl gripo ir ūminių viršutinių
kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros
taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 15-665,
papildymai ir pakeitimai Žin., 2012, Nr.105-5333);
LR Sveikatos apsaugos ministro 2008-01-14
įsakymas Nr. V-19 ,,Dėl užkrečiamųjų ligų ir jų
sukėlėjų valstybinės informacinės sistemos ir
užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės
informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų
patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 10-366, papildymai ir
pakeitimai Žin., 2010, Nr. 53-2615, 2011, Nr.824016).

1.5.

1.6.

Pateikti informaciją apie sezoninio gripo ir
Vieną kartą per
ŪVKTI sergamumo rodiklius Savivaldybės savaitę
administracijai.

Kelmės skyrius

Pateikti informaciją Savivaldybės
administracijai sergamumui sezoniniu
gripu ir ŪVKTI pasiekus epideminį lygį ir
rekomenduoti skelbti epidemijos pradžią.

Kelmės skyrius

Nuolat

Nuorodos į teisės aktus:
LR Sveikatos apsaugos ministro 2012-01-30
įsakymas Nr. V-58 „Dėl gripo ir ūminių viršutinių
kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros
taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 15-665,
papildymai ir pakeitimai Žin., 2012, Nr.105-5333).
Nuorodos į teisės aktus:
LR Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir
kontrolės įstatymas ( Žin., 2001, Nr.112-4069);
LR Sveikatos apsaugos ministro 2012-01-30
įsakymas Nr. V-58 „Dėl gripo ir ūminių viršutinių
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kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros
taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 15-665,
papildymai ir pakeitimai Žin., 2012, Nr.105-5333):
pagal 8 punktu patvirtintas nuostatas epideminiu
sergamumo lygiu laikoma situacija, kai savivaldybės
lygmenyje užregistruojama 100 ir daugiau atvejų 10
tūkst. gyventojų, o gripo atvejų skaičius sudaro apie
30 procentų visų registruotų gripo ir ŪVKTI atvejų.
1.7.

Pateikti informaciją apie sergamumą gripu ir Vieną kartą
ŪVKTI, taikomų priemonių būtinumą
savaitėje, reikalui
žiniasklaidai (televizijai, radijui, spaudai).
esant dažniau

Kelmės skyrius,
ASPĮ

Nuorodos į teisės aktus:
LR Sveikatos apsaugos ministro 2007-03-28
įsakymas Nr. V-204 „Dėl visuomenės sveikatos
priežiūros
įstaigų
informacijos
pateikimo
gyventojams aprašo patvirtinimo “ (Žin., 2007, Nr.
38-1421).

2. SEZONINIO GRIPO PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS PRIEMONĖS TARPEPIDEMINIU LAIKOTARPIU
2.1.

Vykdyti susirgusiųjų sezoniniu gripu ir
ŪVKTI asmenų registraciją ir apskaitą

Nuolat

ASPĮ, stacionarinės
gydymo įstaigos ,
GMP skyriaus vadovai

Nuorodos į teisės aktus:
LR Sveikatos apsaugos ministro 2012-01-30
įsakymas Nr. V-58 „Dėl gripo ir ūminių viršutinių
kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros
taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 15-665,
papildymai ir pakeitimai Žin., 2012, Nr.105-5333);
LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2002-1224 Nr. 673 „Dėl privalomojo epidemiologinio
registravimo, privalomojo informacijos apie
epidemiologinio registravimo objektus turinio ir
informacijos privalomojo perdavimo tvarkos
patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 12-444, papildymai ir
pakeitimai Žin., 2004, Nr. 82-2961, Žin., 2005, Nr.
13-407, Žin., 2008, Nr. 7-252, Žin., 2008, Nr. 893585, 2008, Nr.138-5465, 2011, Nr.14-604).
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2.2.

2.3.

Vykdyti svarbiausių rizikos grupių ir rizikos Kiekvienais
grupių
kontaktinių
asmenų
sezoninę metais spaliovakcinaciją nuo gripo, kurie skiepijami lapkričio mėn.
darbdavio lėšomis.

ASPĮ, stacionarinės
gydymo įstaigos ,
GMP skyriaus vadovai,
kitų įmonių ir įstaigų
vadovai

Apsirūpinti vakcinomis. Rekomenduoti
Spalio- lapkričio
pasiskiepyti asmenims priklausantiems rizikos mėn.
grupėms. Skiepyti gyventojus. Registruoti ir
perduoti
informaciją
apie
galimas
nepageidaujamas reakcijas į gripo vakciną.
Vykdant skiepijimus nuo sezoninio gripo,
laikytis
imunoprofilaktikos
ir
gripo
epidemiologinės priežiūros taisyklių.

ASPĮ, stacionarinės
gydymo įstaigos, GMP
skyriaus vadovai,
Kelmės skyrius

Nuorodos į teisės aktus:
LR S Sveikatos apsaugos ministro 2004-10-14
įsakymas Nr. V- 716 ,,Dėl darbuotojų, kurie
skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų ir pareigybių
sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 155-5664).
Nuorodos į teisės aktus:
LR Sveikatos apsaugos ministro 2009-07-01
įsakymas Nr. V-536 ,, Dėl sezoninio gripo bei gripo,
sukelto naujojo viruso potipio (pandeminio gripo)
diagnostikos, gydymo ir profilaktikos antivirusiniais
vaistais metodikų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 833455);
LR Sveikatos apsaugos ministro 2009-11-26
įsakymas Nr. V-961 ,,Dėl Lietuvos Respublikos
Sveikatos apsaugos ministro 2009-07-01 įsakymas
Nr. V-536 ,,Dėl sezoninio gripo bei gripo, sukelto
naujojo viruso potipio (pandeminio gripo)
diagnostikos, gydymo ir profilaktikos antivirusiniais
vaistais metodikų patvirtinimo “ pakeitimo“ (Žin.,
2009, Nr. 141-6239);
LR Sveikatos apsaugos ministro 2002-09-23
įsakymas Nr. 468 ,, Dėl imunoprofilaktikos atlikimo
taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 96-4229, ,
papildymai ir pakeitimai Žin., 2002, Nr. 111-4944);
LR sveikatos apsaugos ministro 2002-12-24
įsakymas Nr. 673 „Dėl privalomojo epidemiologinio
registravimo, privalomojo informacijos apie
epidemiologinio registravimo objektus turinio ir
informacijos privalomojo perdavimo tvarkos
patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 12-444, papildymai ir
pakeitimai Žin., 2004, Nr. 82-2961, 2005, Nr. 13407, 2008, Nr. 7-252, 2008, Nr. 89-3585, 2008,
Nr.138-5465, 2011, Nr. 14-604).
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2.4.

Vykdyti rizikos grupių (vyresnių nei 65 metų Spalio- lapkričio
amžiaus, sergančių lėtinėmis ligomis, mėn.
nepriklausomai
nuo amžiaus, asmenų
gyvenančių socialinės globos ir slaugos
įstaigose bei sveikatos priežiūros įstaigų
darbuotojus) skiepijimą nuo sezoninio gripo
gautas iš Valstybės biudžeto (nemokamai).

ASPĮ, stacionarinės
gydymo įstaigos,
GMP skyriaus vadovai

Nuorodos į teisės aktus:
LR Sveikatos apsaugos ministro 2009-07-01
įsakymas Nr. V-536 ,, Dėl sezoninio gripo bei gripo ,
sukelto naujojo viruso potipio ( pandeminio gripo)
diagnostikos, gydymo ir profilaktikos antivirusiniais
vaistais metodikų patvirtinimo “ ( Žin., 2009, Nr. 833455);
LR Sveikatos apsaugos ministro 2002-09-23
įsakymas Nr. 468 ,,Dėl imunoprofilaktikos atlikimo
taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 96-4229,
papildymai ir pakeitimai Žin., 2002, Nr. 111-4944).

2.5.

2.6.

Teikti ataskaitas Kelmės skyriui apie Iki kito mėnesio
komercinės sezoninės ir nemokamos gripo 5 d.
vakcinos
ir
sunaudojimą
skiepijimui,
paskiepytų asmenų skaičių ASPĮ.

ASPĮ vadovai

Teikti ataskaitas ULAC apie komercinės
Iki kito mėnesio
sezoninės ir nemokamos gripo vakcinos ir
10 d.
sunaudojimą skiepijimui administracinių
teritorijų ASPĮ.

Kelmės skyrius

Nuorodos į teisės aktus
LR Sveikatos apsaugos ministro 2011-06-27
įsakymas Nr. V-641 „Dėl Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d.
įsakymo Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų
apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo“ (Žin.,
2011, Nr. 79-3887).
Nuorodos į teisės aktus
LR Sveikatos apsaugos ministro 2011-06-14
įsakymas Nr. V-605 „Dėl Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 10 d.
įsakymo Nr. 109 „Dėl užkrečiamųjų ligų statistinių
ataskaitos ir apskaitos formų patvirtinimo“
pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 75-3639);
LR Sveikatos apsaugos ministro 2011-06-27
įsakymas Nr. V-641 „Dėl Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d.
įsakymo Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų
apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo“ (Žin.,
2011, Nr. 79-3887).
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2.7.

Sudaryti būtinųjų asmeninių apsauginių
priemonių atsargas kvėpavimo takų apsaugai,
rankų higieninei priežiūrai nuo virusinių
infekcijų darbo vietose.

Kiekvienais
metais
rugsėjo-spalio
mėn.

ASPĮ, stacionarinės
gydymo įstaigos, GMP
skyriaus vadovai
Kelmės skyrius

Nuorodos į teisės aktus:
LR Sveikatos apsaugos ministro 2011-06-14
įsakymas Nr. V-605 „Dėl Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 10 d.
įsakymo Nr. 109 „Dėl užkrečiamųjų ligų statistinių
ataskaitos ir apskaitos formų patvirtinimo“
pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 75-3639);
LR Sveikatos apsaugos ministro 2008-07-31
įsakymas Nr. V-719 „Dėl būtinųjų asmens sveikatos
apsaugos priemonių, skirtų apsaugoti nuo kvėpavimo
takų virusinių infekcijų, sąrašas“ (Žin., 2008, Nr. 913655)

2.8.

Parengti, peržiūrėti pasirengimo gripo
pandemijai planus.

Per metus

ASPĮ, stacionarinės
gydymo įstaigos, vadovai
Kelmės skyrius

Nuorodos į teisės aktus:
LR Vyriausybės 2008-01-23 nutarimas Nr. 67 ,, Dėl
valstybinės pasirengimo gripo pandemijai programos
patvirtinimo“ ( Žin., 2008, Nr. 16-554);
LR Sveikatos apsaugos ministro 2009-02-26
įsakymas Nr. V-141 „Dėl valstybės valdymo
institucijų,
įstaigų,
apskričių
administracijų,
savivaldybių ir kitų asmenų pasirengimo gripo
pandemijai planų (priemonių planų) rengimo
rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 271079).

2.9.

Pasiruošti didesniam sergančiųjų gripu
priėmimui:
padidinti registratūros darbuotojų
skaičių;
skirti daugiau telefonų iškvietimams į
namus priimti;
organizuoti papildomas medikų
brigadas ligonių aptarnavimui

Sausio – vasario
mėn.
Rugsėjo-spalio
mėn.

ASPĮ, stacionarinės
gydymo įstaigos,
GMP skyriaus vadovai

Nuorodos į teisės aktus:
LR Sveikatos apsaugos ministro 2009-02-26
įsakymas Nr. V-140 „Dėl asmens sveikatos
priežiūros paslaugų teikimo kilus gripo pandemijai
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 251000).
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namuose, aprūpinant jas transportu ir
asmens apsaugos priemonėmis.
2.10. Organizuoti sezoniniu gripu ir ŪVKTI
sergančių ligonių virusologinį ištyrimą.

Nuolat

Kelmės skyrius,
ASPĮ vadovai

Nuorodos į teisės aktus:
LR Sveikatos apsaugos ministro 2009-07-01
įsakymas Nr. V-536 ,,Dėl sezoninio gripo bei gripo,
sukelto naujojo viruso potipio (pandeminio gripo)
diagnostikos, gydymo ir profilaktikos antivirusiniais
vaistais metodikų patvirtinimo“ ( Žin., 2009, Nr. 833455);
LR Sveikatos apsaugos ministro 2009-11-26
įsakymas Nr. V-961 ,,Dėl Lietuvos Respublikos
Sveikatos apsaugos ministro 2009-07-01 įsakymas
Nr. V-536 ,,Dėl sezoninio gripo bei gripo, sukelto
naujojo viruso potipio (pandeminio gripo)
diagnostikos, gydymo ir profilaktikos antivirusiniais
vaistais metodikų patvirtinimo “ pakeitimo“ (Žin.,
2009, Nr. 141-6239);
LR Sveikatos apsaugos ministro 2012-01-30
įsakymas Nr. V-58 „Dėl gripo ir ūminių viršutinių
kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros
taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 15-665,
papildymai ir pakeitimai Žin., 2012, Nr.105-5333).

3.SEZONINIO GRIPO PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS PRIEMONĖS SERGAMUMO EPIDEMINIO PAKILIMO METU
3.1.

Pradėti ligonių aptarnavimą p. 2.9 taikant
nurodytas priemones, vykdyti prevencines
priemones, išvardintas teisės aktuose,
numatyti papildomas priemones:
Ambulatorinėse ASPĮ:

Epideminio
sergamumo
sezoniniu gripu ir
ŪVKTI
padidėjimo metu

ASPĮ, stacionarinės
gydymo įstaigos,
socialinės globos namų,
ugdymo ir kitų įstaigų
vadovai

Nuorodos į teisės aktus:
LR Sveikatos apsaugos ministro 2009-07-01
įsakymas Nr. V- 536 ,,Dėl sezoninio gripo bei gripo,
sukelto naujojo viruso potipio ( pandeminio gripo)
diagnostikos , gydymo ir profilaktikos antivirusiniais
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pertvarkyti besikreipiančių ligonių
srautus ir karščiuojančius ligonius
priiminėti atskirai nuo kitų ligonių;
reikalui esant įstaigos darbą pagal
galimybes organizuoti įstaigose darbą
savaitgaliais,
švenčių
dienomis,
pailginti darbo valandas;
paskelbti informaciją apie ASP
įstaigos darbo tvarką kiekvienos
įstaigos skelbimo lentoje;
ligonius, sergančius sunkiomis gripo
formomis ar komplikacijomis po jo,
nukreipti gydytis į stacionarus;
diegti
diagnostikos
algoritmus
ankstyvam ligonių išaiškinimui;
pakeisti priėmimus ambulatorijose
vizitais į namus pas karščiuojančius;
paruošti procedūras šių darbų
organizavimui.
Stacionarinėje gydymo įstaigoje:
nutraukti ligonių lankymą ligoninėje;
riboti planines operacijas ir planine
tvarka
hospitalizuojamų
ligonių
skaičių;
numatyti karantino taikymo tvarką;
numatyti gripu sergančių ligonių
hospitalizacijai izoliacines palatas;
numatyti priemones ir paskirti
atsakingus
asmenis,
kad
būtų
užtikrinta, jog darbuotojai, kurie
kontaktuoja su sergančiais gripu
pacientais, dėvėtų kaukes, medicininę
aprangą
ir
laikytis
higienos
rekomendacijų;
paskirti asmenis atsakingus už
perorganizavimo
darbus,
perorganizavimo tvarkos ir procedūrų
projektų paruošimą.

vaistais metodikų patvirtinimo“ ( Žin., 2009, Nr. 833455);
LR Sveikatos apsaugos ministro 2009-11-26
įsakymas Nr. V-961 ,,Dėl Lietuvos Respublikos
Sveikatos apsaugos ministro 2009-07-01 įsakymas
Nr. V-536 ,,Dėl sezoninio gripo bei gripo, sukelto
naujojo viruso potipio (pandeminio gripo)
diagnostikos, gydymo ir profilaktikos antivirusiniais
vaistais metodikų patvirtinimo “ pakeitimo“ (Žin.,
2009, Nr. 141-6239);
LR Sveikatos apsaugos ministro 2009-02-26
įsakymas Nr. V-141 „Dėl valstybės valdymo
institucijų,
įstaigų,
apskričių
administracijų,
savivaldybių ir kitų asmenų pasirengimo gripo
pandemijai planų (priemonių planų) rengimo
rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 271079);
LR Sveikatos apsaugos ministro 2012-01-30
įsakymas Nr. V-58 „Dėl gripo ir ūminių viršutinių
kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros
taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 15-665);
Lietuvos higienos norma HN 47-1:2010 ,,Sveikatos
priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“
(Žin., 2010, Nr. 90-4781);
Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012 „Sveikatos
priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“
(Žin., 2012, Nr. 124-6241);
Lietuvos higienos norma HN 47:2011 „Asmens
sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos
saugos reikalavimai“ (Žin., 2011, Nr. 100-4720);
Lietuvos higienos norma HN 75:2010 ,,Įstaiga
vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio
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ASPĮ, globos namuose ir kitose įstaigose, kur
yra gydomi ar slaugomi rizikos grupių
asmenys:
gripu sergantiems pacientam (ypač
kūdikiams ir vaikams) pirmąją ligos
savaitę (ypač pirmosiomis 5 dienomis)
skirti atskirą palatą (patalpą);
įstaigos
darbuotojams,
kurie
kontaktuoja su sergančiais gripu
pacientais, dėvėti kaukes, medicininę
aprangą
ir
laikytis
higienos
rekomendacijų;
numatyti priemones, kad užtikrinti
sergančiųjų sunkiomis gripo ir
ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų
infekcijomis globos įstaigų pacientų
hospitalizaciją remiantis nustatytais
kriterijais;
įstaigos
darbuotojams,
kuriems
pasireiškia gripo arba ŪVKTI
simptomai, laikinai nekontaktuoti su
pacientais ar įstaigos globotiniais;
asmenims, kuriems pasireiškia gripo
arba ŪVKTI simptomai, atidėti ASPĮ
hospitalizuotų ir globos namuose
gyvenančių asmenų lankymus;
globotinius aptarnaujančiam
personalui uždrausti dirbti , turint
peršalimo simptomų;
užtikrinti higienos režimo reikalavimų
vykdymą globos įstaigose.
Ugdymo įstaigose:
įpareigoti ikimokyklinių vaikų įstaigų,
bendrojo ugdymo mokyklų atsakingus
asmenis reguliariai vėdinti patalpas,
ugdymui skirtas patalpas kuo dažniau
valyti drėgnu būdu, reikalui esant
naudoti dezinfekcines medžiagas;

ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“ (Žin., 2010, Nr. 50-2454);
Lietuvos higienos norma HN 125:2011 ,,Suaugusiųjų
asmenų stacionarios globos įstaigos: bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai” (Žin., 2011, Nr. 201006);
Lietuvos higienos norma HN 124:2009 ,,Vaikų
socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai” (Žin., 2009, Nr. 107-4494);
Lietuvos higienos norma HN 21:2011 ,,Mokykla,
vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai“ (Žin., 2011, Nr. 1034858).
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3.2.

3.3.

nurodyti ikimokyklinių vaikų įstaigų
bendrojo
ugdymo
mokyklų
atsakingiems asmenims vesti dėl ligos
neatvykusių į kolektyvus vaikų ir
personalo apskaitą, teikti informaciją
kiekvieną dieną iki 14 val. Kelmės
skyriui. Paskirti atsakingus asmenis;
vaikus aptarnaujančiam personalui
uždrausti dirbti, turint peršalimo
simptomų;
užtikrinti, kad vaikai su peršalimo
simptomais, kuo greičiau būtų
izoliuoti, o sergantys nepriimami į
švietimo įstaigą.
Kontroliuoti, kaip laikomasi gripo epideminio Epideminio
laikotarpio priešepideminių priemonių ASPĮ.
sergamumo
sezoniniu
gripu ir ŪVKTI
padidėjimo metu
Įpareigoti ikimokyklinių vaikų ugdymo
Epideminio
įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų, ligoninės, sergamumo
poliklinikų, globos namų, viešojo maitinimo
sezoniniu
įstaigų atsakingus asmenis užtikrinti gripo ir
gripu ir ŪVKTI
ŪVKTI prevencinių priemonių vykdymą.
padidėjimo metu

Kelmės skyrius

Įstaigų vadovai

3.4.

Nurodyti ikimokyklinių vaikų ugdymo įstaigų,
bendrojo ugdymo mokyklų vadovams vesti
dėl ligos neatvykusių į kolektyvus vaikų ir
personalo apskaitą, teikti informaciją Centrui
ir jo skyriams.

Kasdien
epideminio
sergamumo
sezoniniu
gripu ir ŪVKTI
padidėjimo metu

Įstaigų vadovai

3.5.

Organizuoti prevencines priemones
ikimokyklinėse ugdymo įstaigose ir bendrojo
ugdymo mokyklose, esant epideminio
sergamumo lygio pakilimui teritorijoje.

Epideminio
sergamumo
sezoniniu
gripu ir ŪVKTI
padidėjimo metu

Savivaldybės
administracija
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3.6.

Apriboti atskiru nurodymu masinius žmonių
susibūrimus.

Atsižvelgus į
epideminio
sergamumo
sezoniniu
gripu ir ŪVKTI
intensyvumą

3.7.

Informuoti Savivaldybės administraciją apie
Sergamumui
sergamumo gripu sumažėjimą ir rekomenduoti grįžus į įprastą
Savivaldybei
skelbti
sezoninio
gripo lygį
sergamumo epideminiam pakilimui mažėjant.

Savivaldybės
administracija, objektų
vadovai

Kelmės skyrius

_____________________________

Nuorodos į teisės aktus:
LR Sveikatos apsaugos ministro 2012-01-30
įsakymas Nr. V-58 „Dėl gripo ir ūminių viršutinių
kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros
taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 15-665,
papildymai ir pakeitimai Žin., 2012, Nr.105-5333).

