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Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“. 

PACIENTŲ LANKYMO KARANTINO METU TVARKA 

1. Karantino Lietuvos Respublikos paskelbimo metu pacientų lankymas ribojamas: 

2. Karantino Lietuvos Respublikos paskelbimo metu leidžiama lankyti terminalinės/labai sunkios būklės 

pacientus gydytojo leidimu, kasdien nuo 11:00 val. iki 12:00 val.; 

2.1. su kitais pacientais lankytojais bendrauja nuotoliniu būdu; 

2.2. pacientai lankomi iki 10 min. ne dažniau kaip du kartus per savaitę; 

2.3. lankytojai privalo laikytis šių taisyklių: 

2.3.1. su savimi privalo turėti asmens tapatumą patvirtinantį dokumentą; 

2.3.2. paprašius gydytojui ar slaugos specialistui, nedelsiant išeiti iš skyriaus ar palatos; 

2.3.3. nepasakoti pacientams naujienų, galinčių sukelti jiems nemalonias emocijas; 

2.3.4. nenešti alkoholinių gėrimų, rūkalų, svaigalų; 

2.3.5. siekiant išvengti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo, maisto toksikoinfekcijos 

atnešti pacientui tik būtinus daiktus, nenešti maisto produktų; 

2.3.6. nepažeisti kitų pacientų, asmenų ir medicinos personalo teisių; 

2.3.7. reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus pacientų lankytojai turi dėvėti medicininę 

(chirurginę) kaukę arba respiratorių FFP2, vienkartines pirštines, vilkėti ligoninės vienkartinį 

chalatą ir avėti vienkartinius avalynės apdangalus; 

2.3.8. gimdymo skyriaus lankytojai turi būti pasitikrinę sveikatą laike 48 val. dėl Covid-19 ligos bei 

pateikti tai įrodantį dokumentą. Einantys į gimdymo skyriaus palatą privalo dėvėti trečio lygio 

asmens apsaugos priemones (dėvėti medicininę (chirurginę) kaukę arba respiratorių FFP2, 

vienkartines pirštines, vilkėti ligoninės vienkartinį neperšlampamą chalatą, avėti vienkartinius 

neperšlampamus avalynės apdangalus, užsidėti vienkartinę kepuraitę bei veido/akių apsaugas); 

2.3.9. asmenims priklausantiems rizikos grupei (amžius virš 60 metų ar sergantys lėtinėmis ligomis) ir su 

mažamečiais vaikais lankyti pacientų nerekomenduojama. 

3. Lankytojams draudžiama: 

3.1.triukšmauti, šiukšlinti; 

3.2. vaikščioti po skyrius, kitas palatas, aptarinėti kitų pacientų sveikatą ir perduoti informaciją apie jų 

buvimą ligoninėje; 

3.3.lankyti nelankymo metu be gydančio gydytojo ar vyriausiojo gydytojo/įgalioto asmens leidimo; 

3.4.sėdėti artimo ar kitam pacientui skirtoje lovoje; 

3.5.liesti medicinos įrangą; 

3.6. Ligoninės patalpose be Ligoninėje nustatyta tvarka gauto leidimo filmuoti, fotografuoti patalpas ir 

ligoninės personalą, pacientus ar kitus lankytojus, fotografuoti ligoninės dokumentus, daryti garso 

įrašus ar kitaip pažeisti personalo, pacientų ir lankytojų privatumą; 

3.7. Ligoninės patalpose ar teritorijoje pažeidinėti viešąją tvarką, necenzūriniais žodžiais ar gestais, 

įžeidinėti, grasinti ir/ar kitaip trikdyti medicinos personalo, pacientų, kitų lankytojų rimtį, sukurti 

nesaugią aplinką pacientams, medicinos personalui bei trukdyti jiems atlikti tiesiogines pareigas. 

4. Už pacientų lankymo tvarkos pažeidimus lankytojai gali būti įspėjami, o nepaklusę įspėjimams, 



paprašomi palikti Ligoninės patalpas ar teritoriją. 

5. Pacientą leidžiama lankyti tik vienam, paciento pasirinktam asmeniui, kurio vardą ir pavardę pacientas 

nurodo. 

6. Asmuo, prieš gaudamas gydančio gydytojo leidimą/sutikimą lankyti pacientą, raštiškai patvirtina duomenis 

(užpildo formą): 

6.1. asmuo neserga COVID-19 liga ir nėra privalomoje izoliacijoje bei neturėjo per pastarąsias 14-a dienų 

kontakto su COVID-19 liga sergančiais ar rizikos grupei užsikrėsti turėjusiais asmenimis; 

6.2. asmuo per pastarąsias 14 dienų nebuvo išvykęs iš Lietuvos; 

6.3. asmuo neserga kita ūmia viršutinių kvėpavimo takų liga, ūmia žarnyno infekcija ir neturi kt. susirgimo 

požymių; 

6.4. asmuo pasižada laikytis visų higienos reikalavimų; 

6.5. esant būtinybei gydantis gydytojas gali apriboti paciento lankymą apie tai įrašant paciento gydymo 

istorijoje. 

7. Lankantis pacientą asmuo atvyksta į stacionarą dėvėdamas asmenines apsaugos priemones: medicininę 

(chirurginę) kaukę arba respiratorių FFP2 ir pirštines. 

7.1.lakantis pacientą asmuo, atvykęs į skyrių prisistato medicinos personalui, kuris apie apsilankymą pažymi 

slaugos dokumentacijoje. 

7.2.lankančiam pacientą asmeniui prieš patenkant į stacionarą pamatuojama kūno temperatūra, kuri negali 

viršyti 37,3° C. Nustačius aukštesnę kūno temperatūrą, asmuo į stacionarą neįleidžiamas. 

7.3.įėjus į stacionarą asmuo nusiima viršutinius rūbus, dezinfekuoja rankas. 

7.4.lankantis pacientą asmuo visą apsilankymo laikotarpį dėvi asmenines apsaugos priemones: medicininę 

(chirurginę) kaukę arba respiratorių FFP2 ir mūvi vienkartines pirštines. 

8. Pacientų lankymą kontroliuoja atitinkamo skyriaus medicinos personalas. 


