
ATMINTINĖ  
APIE NAUJOJO KORONAVIRUSO SUKELTĄ INFEKCIJĄ  

(COVID-19) 
 

       Grįžusiems iš Kinijos asmenims, kurie 14 d. laikotarpyje keliavo po Kiniją ir pasireiškė 

kvėpavimo takų infekcijoms būdingi simptomai: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ar 

pneumonijos požymiai, rekomenduojama kuo skubiau kreiptis į Bendrąjį pagalbos centrą 

telefonu 112, informuoti apie pasireiškusius simptomus, apie turėtą sąlytį su galimai koronavirusine 

infekcija sergančiu asmeniu bei šiais metais buvusias keliones į Kiniją bei vykdyti tolimesnius 

specialistų nurodymus).  

       Visiems, turėjusiems sąlytį su sergančiais naujojo koronaviruso sukeliama infekcija arba 

buvusiems vietovėje, kurioje yra nustatytas naujojo koronaviruso plitimas, prevencijos tikslu 

rekomenduojama 14 dienų apriboti savo socialinius ryšius, t. y. nebūti viešumoje, vengti didelių 

žmonių susibūrimų ir pan. 

       Visais atvejais pakilus temperatūrai ir pajutus į gripą panašius simptomus, reikia kreiptis į savo 

šeimos gydytoją – taip nebus apsunkintas sveikatos priežiūros paslaugų teikimas ligoninėse.  

       Gyventojai gali konsultuotis karštąja linija telefonu 8 618 79984 (visą parą konsultuoja 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai), informacija pateikiama ir Sveikatos apsaugos 

ministerijos svetainėje. 
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