Kaip tinkamai naudoti veido kaukes
•
•
•
•
•
•

Kaukę reikia užsidėti kruopščiai, kad pilnai dengtų burną ir nosį;
Dėvėdami kaukę, nelieskite jos rankomis;
Nusiimdami kaukę nelieskite rankomis pačios kaukės, tik raištelius;
Nusiėmus kaukę arba ją palietus, nusiplaukite rankas;
Pakeiskite kaukę nauja kuomet dėvima tampa drėgna;
Vienkartinių kaukių pakartotinai nenaudokite, panaudotas po kiekvieno naudojimo
išmeskite.

Naudoti asmenines apsaugos priemones, rūpintis asmenine higiena:
•

•
•
•

Dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, ypač tose vietose, kur nėra galimybės
išlaikyti saugaus (daugiau nei 2 metrų) atstumo nuo kitų asmenų ir vietose, kuriose
sutinkami žmonės, su kuriais įprastai nebendraujama.
Laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle
arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę).
Kuo dažniau plauti rankas su muilu ir vandeniu, rankas muiluojant ne trumpiau nei 20 sek.
Jei nėra galimybės nusiplauti rankų, naudoti rankų antiseptikus (dezinfekavimo priemones).
Vengti liesti neplautomis rankomis veidą, akis, nosį, burną.

Laikytis socialinės distancijos priemonių:
•

•
•

Turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, sloga,
kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) likti namuose ir konsultuotis Karštąja koronaviruso
linija tel. 1808 arba susisiekti konsultacijai su savo šeimos gydytoju.
Lankantis parduotuvėse, vaistinėse, turguose, kitose viešose atvirose ir uždarose vietose
laikytis saugaus, ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo nuo kitų žmonių.
Asmenims, kuriems yra privaloma izoliacija, griežtai laikytis izoliavimo taisyklių visą
izoliavimo laikotarpį.

Rūpintis aplinkos higiena:
•
•

Dažnai vėdinti patalpas, ypač tas, kuriose būna didesnis srautas skirtingų asmenų, pvz.
darbovietėje, daugiabučių laiptinėje ir pan.
Kasdien valyti dažnai naudojamus paviršius gyvenamojoje ar darbo vietoje, pvz., durų
rankenas, laiptinės turėklus, elektros jungiklius, pultelius, šaldytuvo rankenas ir kt. Valyti
įprastu muilu ar įprastiniais paviršiams skirtais valikliais.

Rekomendacijos būnant viešose vietose
•
•
•
•
•

Vengti tiesioginio kontakto su žmonėmis, su kuriais įprastai nebendraujama.
Laikytis saugaus (ne mažiau kaip 2 metrų) atstumo nuo kitų asmenų.
Naudoti rankų antiseptikus (dezinfekavimo priemones), užtikrinant rankų higieną, jei nėra
galimybės dažnai plauti rankų su muilu ir vandeniu.
Prioritetą skirti veikloms atvirose erdvėse.
Vengti buvimo žmonių susibūrimo vietose arba riboti buvimo tokiose vietose trukmę.

Uždarose viešose erdvėse, viešąjame transporte dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos
priemones privaloma.

Sergantieji lėtinėmis ligomis ir vyresnio amžiaus žmonės yra labiausiai pažeidžiama gyventojų
grupė, turinti didelę sunkių komplikacijų riziką užsikrėtus koronavirusu, todėl šioms gyventojų
grupėms rekomenduojame ypatingai saugotis.
Asmenims, turintiems didesnę riziką sirgti sunkiai, rekomenduojama:
•
•
•

•
•
•

Esant galimybei, organizuoti darbą taip, kad būtų užtikrinamas kuo mažesnis kontaktas su
kitais asmenimis.
Nesilankyti arba kuo rečiau lankytis renginiuose, kitose žmonių susibūrimo vietose:
parduotuvėse, vaistinėse, bažnyčiose, kitose viešose vietose, vengti viešojo transporto.
Prašyti artimųjų, draugų ar kaimynų pasirūpinti maistu ir kitomis būtinomis priemonėmis,
užsisakyti maisto ar būtinųjų priemonių nuotoliniu būdu, nesant tokios galimybės, kreiptis į
savivaldybės administraciją dėl tokių paslaugų suteikimo.
Jeigu reikia pratęsti vaistų receptą, kreiptis į savo šeimos gydytoją nuotoliniu būdu.
Laikytis saugaus (ne mažiau kaip 2 metrų) atstumo nuo kitų asmenų, nebendrauti su
asmenimis, turinčiais ūmios kvėpavimo takų infekcijos požymių.
Jei kartu gyvena kiti socialiai aktyvūs šeimos nariai:
- vengti fizinio kontakto (apkabinimo, rankų paspaudimų ir pan.);
- ne rečiau, kaip 2–3 kartus per dieną vėdinti gyvenamąsias patalpas, pvz., plačiai 10
min. atverti langus arba keletą minučių padaryti patalpose skersvėjį;
- kasdien valyti dažnai naudojamus paviršius gyvenamojoje vietoje, pvz., durų
rankenas, stalų paviršius, čiaupo rankenėles, pultelius, šaldytuvo rankenas ir kt.
Valyti įprastu muilu ar įprastiniais paviršiams skirtais valikliais;
- valyti vonios kambario ir tualeto paviršius mažiausiai kartą per dieną. Valyti įprastu
muilu ar įprastiniais paviršiams skirtais valikliais.
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