
 

                                                                    ATMINTINĖ  DAUGIABUČIŲ                     

                                         ADMINISTRATORIAMS 

 

 

 

 

 

 

Dėl besikeičiančios epidemiologinės situacijos, kurią kelia koronaviruso (covid-19) 

paplitimo grėsmė, raginame daugiabučių namų administratorius ir pačius gyventojus 

imtis priemonių šiai grėsmei mažinti: 

      UŽTIKRINTI TINKAMĄ LAIPTINIŲ DEZINFEKCIJĄ 

 periodiškai dezinfekuoti dažniausiai liečiamas vietas: duris, durų rankenas, 

telefonspynes, liftų mygtukus, pašto dėžutes, laiptinių turėklus; 

 aplinkai valyti ir dezinfekuoti rekomenduojama naudoti 0,1% natrio 

hipochloritą (skiesti santykiu 1:50, jeigu naudojamas buitinis baliklis, kurio 

pradinė koncentracija yra 5%). Paviršius, kuriuos gali sugadinti natrio 

hipochloritas, reikia valyti 70% koncentracijos etanoliu. 

 prieš naudojant dezinfekcines medžiagas, būtina kiekvieną paviršių nuvalyti 

neutraliu plovikliu; 

 kuo dažniau vėdinti laiptinių patalpas dienos metu plačiai atvėrus langus, 

palikti atidarytas laiptinės duris; 

 organizuojant dezinfekavimo procedūras, būtina užtikrinti jas atliekančių 

žmonių apsaugą, aprūpinti juos darbo ir saugos priemonėmis, kaip tai numato 

teisės aktai; 

 panaudotas valymo ar dezinfekavimo priemones po kiekvieno valymo reikia 

išmesti kaip užterštas atliekas, o daugkartinio naudojimo valymo priemonės 

turi būti dezinfekuojamos papildomai. 

 

 



 

          

                                         

                                        ATMINTINĖ GYVENTOJAMS 

   

                                                                Nelik abejingas,  

                                       būk socialiai atsakingas!  

 

                         Siekdami apsaugoti nuo COVID-19 susirgimo,  

                           INFORMUOJAME, kad TU TURI: 

 Dažnai plauti rankas su muilu ir vandeniu ir/arba naudoti dezinfekcinį skystį 

(ypač grįžus namo); 

 Neliesti rankomis veido ir akių; 

 Viešose vietose dėvėti medicininę kaukę, kuri turi būti uždėta ant veido taip, 

kad apimtų nosies, burnos ir smakro sritis (galima dėvėti ir medžiaginę 

kaukę); 

 Viešose vietose, kur liečiami daiktai, dėvėti vienkartines pirštines; 

 Neleisti savo vaikui (-ams) žaisti žaidimų aikštelėje, joje esant kitų šeimų 

vaikui (-ams); 

 Nesibūriuoti kiemuose ir kitose atvirose erdvėse; 

 Vengti tiesioginio kontakto su žmonėmis bei laikytis saugaus atstumo (ne     

mažiau kaip 2 m ir ne ilgiau kaip 15 min.); 

 Laikytis čiaudėjimo ir kosėjimo etiketo; 

 Vengti bet kokio išėjimo iš namų, jei nėra būtinybės; 

 Kasdien stebėti savo sveikatą, atsiradus karščiavimui, kosuliui, 

             pasunkėjus kvėpavimui, pirmiausia turi skambinti į  

             Karštąją koronos liniją numeriu 1808 (visą parą). 

                                           Oficiali informacija apie KORONAVIRUSĄ : 

                         www.koronastop.lt           www.sveikatos-biuras.lt                SiauliuVSB 

http://www.koronastop.lt/
http://www.sveikatos-biuras.lt/

