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VI SI žmo nės, grį žę iš BET KU RIOS už sie nio vals
ty bės, lai ko mi ga li mai už si krė tu siais, jei jiems pa si
reiš kia bent vie nas ūmiai kvė pa vi mo ta kų in fek ci jai 
bū din gas simp to mas (stai ga pra si dė jo karš čia vi mas, 
ko su lys ar pa sun kė jęs kvė pa vi mas). Da bar VI SIEMS 
grį žu siems ga lio ja izo lia vi mo si tvar ka, pa si reiš kus 
simp to mams bus at lie ka mas te pi nė lis nau jo jo ko ro
na vi ru so in fek ci jai nu sta ty ti.

Ke liau to jams, grį žu siems iš bet ku rios ša lies, 14 die
nų PRI VA LO MA izo liuo tis. Jiems bū ti na kas dien ma
tuo tis kū no tem pe ra tū rą, ste bė ti svei ka tą ir, at si ra dus 
bent vie nam ūmiai kvė pa vi mo ta kų in fek ci jai bū din gam 
simp to mui – stai ga pra dė jus karš čiuo ti, ko sė ti, pra si
dė jus du su liui – pir miau sia bū ti na skam bin ti karš tą ja 
li ni ja trum puo ju te le fo no nu me riu 1808 (VI SĄ PA RĄ). 
Sa va ran kiš kai vyk ti į gy dy mo įstai gas DRAU DŽIA MA.

Ki lus klau si mų dėl nau jo jo ko ro na vi ru so, taip pat 

ga li ma skam bin ti vi są pa rą: +370 618 79984 ir  
+370 616 94562 ar ba kreip tis el. p. koronavirusas@
sam.lt.

Tuo at ve ju, jei svei ka tos ste bė ji mo me tu iš si vys
to li gos simp to mai (karš čia vi mas, ko su lys, pa sun
kė jęs kvė pa vi mas), rei kia skam bin ti kon sul ta ci jų 
te le fo nu 1808, pra neš ti apie su si rgi mo ap lin ky bes 
ir vyk dy ti me di kų nu ro dy mus.

Tuo at ve ju, jei žmo gus ne bu vo už sie ny je, kur CO
VID19 plin ta vi suo me nė je, ir ne tu rė jo kon tak tų su 
už sie ny je bu vu siais as me ni mis 14 die nų iki su si rgi
mo, bet pa ju to mi nė tus simp to mus, rei kia kreip tis į 
sa vo šei mos gy dy to ją nuo to li niu bū du.

Ne bu vus už sie ny je, kur plin ta CO VID19, ne tu rė
jus kon tak to su ke lia vu siai siais ir ne jau čiant mi nė
tų simp to mų, jo kių ty ri mų at lik ti ar im tis spe cia lių 
prie mo nių nė ra rei ka lo.

• Be ypa tin go rei ka lo nei ti iš 
na mų,

• Lai ky tis 2 m at stu mo nuo ki tų 
žmo nių,

• Daž nai plau ti ir de zin fe kuo
ti ran kas,

• Veng ti vie šo jo trans por to,
• Ne lies ti ran ko mis vei do ir 

akių, lai ky tis ko sė ji mo, čiau dė
ji mo eti ke to (ko sė ti ar čiau dė ti 
pri si den gus vien kar ti ne ser ve tė
le ar ba į su lenk tos al kū nės vi di
nę pu sę),

• Lai ky tis sau gaus mais to ruo
ši mo (ypač nau do jant ter miš kai 
neap do ro tą mė są, kiau ši nius),

• Veng ti ar ti mo są ly čio su vi
sais, kam yra pa si reiš kę kvė
pa vi mo ta kų li gos simp to mai, 
pa vyz džiui, ko su lys, čiau du lys.

DĖMESIO,SENJORAI!
Jūs esa te ri zi kos gru pė je, Jums 

šiuo me tu ky la di džiau sias pa vo
jus! Bū ki te svei ki ir mak si ma liai 
ap si sau go ki te nuo ko ro na vi ru
so, to dėl ra gi na me Jus lik ti na
muo se.

Ka ran ti no me tu:
• Pri myg ti nai re ko men duo ja me 

lik ti na muo se, ne si lan ky ti vie šo
se vie to se (par duo tu vė se, tur ga

vie tė se, po lik li ni ko se, sve čiuo se 
ir ki tur).

• Kreip ki tės į gy dy to ją tik te
le fo nu!

• Neap siim ki te pri žiū rė ti anū kų 
ar ki tų ma žų vai kų, ne prii mi nė
ki te sve čių, net jei tai pa tys ar ti
miau si Jums žmo nės!

• Mo kes čiai pa lauks: su mo kė si
te vė liau ar ba kreip ki tės pa gal bos 
į kai my nus, gi mi nes (te le fo nu).

• Leis ki te Ju mis pa si rū pin ti kai
my nams ar ar ti mie siems – jie ga li 
at vež ti Jums mais to iš par duo tu
vės, iš neš ti šiukš les, su tvar ky ti 
ki tus bū ti nus rei ka lus. Ven ki te 
tie sio gi nio kon tak to su jais!

• Jei ne tu ri te į ką kreip tis pa
gal bos, Jums pa dės mies to sa va
no riai – jie nu pirks bū ti niau sių 
pro duk tų, vais tų ir ki tų pre
kių. Skam bin ki te sa va no riams  
tel. 8 657 81597.

SA VA NO RIŲ SKI RIA MIE JI 
ŽENK LAI: sa va no riai tu rės spe cia
lius Šiau lių mies to sa vi val dy bės 
iš duo tus pa žy mė ji mus. Sa va no
riai at vyks tik Jū sų iš kvies ti!

Jei jau čia tės vie ni šas – skam bin
ki te į ne mo ka mą „Si dab ri nę li ni ją“ 
pa si kal bė ti tel. 8 800 80020 (dar
bo die no mis 8.00–20.00 val.).

SVAR BU!  
AK TUA LI IN FOR MA CI JA  

DĖL KO RO NA VI RU SO

KAIP IŠ VENG TI 
KO RO NA VI RU SO 

PLI TI MO?

Sa vii zo lia ci ja – ypač svar bus vi suo me nės ap sau gos 
bū das. Vi si pi lie čiai ra gi na mi lai ky tis Lie tu vos Res pub
li kos Vy riau sy bės nu ro dy mų, įpa rei go ji mų. Iš už sie nio 
grįž tan tys as me nys pri va lo už pil dy ti Na cio na li nio vi
suo me nės svei ka tos cent ro (NVSC) an ke tą.

Šiau lie čiams vi sa in for ma ci ja dėl sa vii zo lia ci jos tei
kia ma te le fo nu 1863.

Šiuo me tu vi si as me nys, nuo ko vo 23 die nos su grį
žę iš už sie nio vals ty bių, pri va lo 14 die nų izo liuo tis na
muo se ar ki to je gy ve na mo jo je vie to je ir griež tai lai ky tis 
nu sta ty tos izo lia vi mo si tvar kos. Jie lai ko mi as me ni mis, 
įta ria mais, kad ser ga li ga, įra šy ta į Pa vo jin gų ir ypač pa
vo jin gų li gų są ra šą, ir bus pri va lo mai ka ran ti nuo ja mi 
sa vi val dy bių nu ma ty to se pa tal po se. Pri va lo ma izo lia
ci ja ir įta ria miems, kad ser ga, li go niams ir as me nims, 
iš vyks tan tiems iš sta cio na ri nės as mens svei ka tos prie
žiū ros įstai gos.

Li go nio ar ba as mens, įta ria mo, kad ser ga, izo lia vi
mo si na muo se ar ki to se gy ve na mo sio se pa tal po se bū
ti no sios są ly gos:

1. Li go nis ar as muo tu ri bū ti izo liuo tas at ski ra me bu te 
ar ba at ski ra me, ge rai vė di na ma me kam ba ry je (t. y. su 
ati da ro mais lan gais ir san da riai už da ro mo mis du ri mis) 
su at ski ru sa ni ta ri niu maz gu.

2. Bū ti na už tik rin ti ap lin kos ir as mens hi gie nos rei
ka la vi mų, nu ro dy tų na muo se ar ki to je gy ve na mo jo je 
vie to je izo liuo to li go nio ar as mens, įta ria mo, kad ser
ga CO VID19 li ga (ko ro na vi ru so in fek ci ja), at min ti nė
je, lai ky mą si.

3. Izo lia vi mo me tu to je pa čio je pa tal po je kar tu su li
go niu ar as me niu ne ga li gy ven ti ki ti svei ki as me nys.

Są ly tį tu rė ju sių as me nų izo lia vi mo na muo se ar ki to se 
gy ve na mo sio se pa tal po se bū ti no sios są ly gos:

1. Esant ga li my bei, as muo tu ri bū ti izo liuo tas at ski
ra me, ge rai vė di na ma me kam ba ry je (t. y. su ati da ro
mais lan gais ir san da riai už da ro mo mis du ri mis), jei tai 
neį ma no ma, šei mos na riai tu rė tų iš lai ky ti bent 2 met
rų at stu mą nuo są ly tį tu rė ju sio as mens (pvz., mie go ti 
at ski ro je lo vo je).

2. Bū ti na už tik rin ti ap lin kos ir as mens hi gie nos rei
ka la vi mų, nu ro dy tų na muo se ar ki to je gy ve na mo jo je 
vie to je izo liuo to as mens, tu rė ju sio są ly tį su ser gan čiuo
ju CO VID19 li ga (ko ro na vi ru so in fek ci ja), at min ti nė je, 
lai ky mą si.

As me nims in for ma vus, kad jie ne tu ri kur izo liuo tis, 
Sa vi val dy bė pa skirs bū ti ną sias izo lia vi mo si są ly gas ati
tin kan čias pa tal pas. Pa gal Svei ka tos ap sau gos mi nis te
ri jos (SAM) pa tvir tin tą izo lia vi mo tvar ką, Sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci ją apie ne tu rin čius kur izo liuo tis as me nis 
in for muos li go ni nė, NVSC. Šiuo me tu Šiau liuo se yra 
pa ruoš ti 3 bu tai, ket vir ta sis bu tas bai gia mas ruoš ti – 
šio se at skir to se pa tal po se vi ru są tu rin tys, bet ne blo gai 
be si jau čian tys pa cien tai ga lės sveik ti. Šiuo me tu taip 
pat kal ba ma si su vieš bu čio at sto vais dėl pa tal pų, skir tų 
as me nų sa vii zo lia ci jai už tik rin ti.

Jei šei mos na riui rei kia izo liuo tis, ta čiau ki ti šei mos 
na riai ne tu ri ga li my bės bū ti at ski rai ir dar ne tu rė jo su 
juo kon tak to, svei kie siems šei mos na riams Sa vi val dy
bė yra pa ruo šu si iki 120 as me nų tal pi nan tį Sa na to ri nės 
pro gim na zi jos bend ra bu tį. Čia ap si sto ju siems as me nims 
ne bus tai ko mas izo lia ci jos re ži mas, kol jų ar ti mie ji izo

liuo sis na muo se.
At virkš ti niu at ve ju, kuo met as me nims rei kia izo liuo

tis 14 die nų, ta čiau na mie jie to pa da ry ti ne ga li dėl 
kar tu gy ve nan čių šei mos na rių, jiems yra pa ruoš tos 
Jau nų jų tu ris tų cent ro ir Šiau lių lo go pe di nės mo kyk
los pa tal pos.

In for ma ci ją dėl pa tal pų sa vii zo lia ci jai tei kia Svei ka tos 
sky rius tel.: (8 41) 596 216, 8 652 25 279.

Bū nant sa vii zo lia ci jo je, griež tai pri va lo ma lai ky tis 
šių pa rei gų:

1. Ne pa lik ti izo lia vi mo si vie tos be svei ka tos prie žiū
ros spe cia lis to lei di mo.

2. Vi są izo lia vi mo si lai ką ne priim ti sve čių (lan ky to
jų) na muo se.

3. Lai ky tis svei ka tos prie žiū ros spe cia lis to nu ro dy
mų.

4. Mais tu, vais ti niais pre pa ra tais ir ki to mis bū ti no mis 
prie mo nė mis pa si rū pin ti nuo to li niu bū du ar ba pa pra šy
ti, kad tuo pa si rū pin tų ki ti as me nys (pa vyz džiui, šei mos 
na riai, drau gai ar kt.), ku riems nė ra tai ko mos izo lia vi
mo prie mo nės, ar ba sa vi val dy bės te ri to ri jo je so cia li nes 
pa slau gas tei kian čios įstai gos (Šiau liuo se – So cia li nių 
pa slau gų cent ras).

5. Kas dien ma tuo tis kū no tem pe ra tū rą ir ste bė ti sa vo 
svei ka tos būk lę dėl ko su lio ir pa sun kė ju sio kvė pa vi mo 
simp to mų pa si reiš ki mo.

6. Pab lo gė jus svei ka tos būk lei ar at si ra dus ūmios kvė
pa vi mo ta kų in fek ci jos simp to mams (stai ga pra si dė jęs 
bent vie nas iš šių simp to mų: karš čia vi mas, ko su lys, pa
sun kė jęs kvė pa vi mas), tu ri kreip tis į Bend rą jį pa gal bos 
cent rą tel. 112.

7. Su teik ti rei ka lin gą in for ma ci ją NVSC spe cia lis tui, 
at lie kan čiam CO VID19 li gos (ko ro na vi ru so in fek ci jos) 
ži di nio epi de mio lo gi nę diag nos ti ką.

Tuo at ve ju, jei per 14 die nų izo lia vi mo si lai ko tar pį 
li gos simp to mai ne pa si reiš kia, šis as muo to liau ne lai
ko mas tu rin čiu su si rgi mo ri zi ką ir ga li grįž ti į įpras tą 
gy ve ni mą.

Už sa vii zo lia ci jos ne si lai ky mą, ypač, jei dėl to bu vo 
už krės ti ki ti as me nys, ga li grės ti ir bau džia mo ji at sa
ko my bė.

Vi  sa  nau jau s ia  in  for  ma ci ja  apie  ko ro
na vi ru są pa tei kia ma ir nuo lat at nau ji na ma čia:  
www.sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas.

Pa reng ta pa gal Na cio na li nio vi suo me nės svei ka tos 
cent ro in for ma ci ją

KĄ REI KIA ŽI NO TI  
APIE SA VII ZO LIA CI JĄ
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Bū ti na de zin fe kuo ti 
bend ro jo nau do ji mo 

pa tal pas
Dėl be si kei čian čios epi de mio lo gi nės si tua ci jos, ku rią ke lia ko ro na vi ru so pa pli ti mo grės

mė, dau gia bu čius ad mi nist ruo jan čioms įmo nėms, šių na mų bu tų ir ki tų pa tal pų sa vi nin
kų bend ri jų pir mi nin kams, jung ti nės veik los su tar ties pa grin du vei kian tiems as me nims 
re ko men duo ja ma or ga ni zuo ti bend ro jo nau do ji mo pa tal pų va ly mą drėg nuo ju bū du, pe
rio diš kai de zin fe kuo ti daž niau siai lie čia mas vie tas – du rų ran ke nas, te le fons py nių ir lif tų 
myg tu kus, laip ti nių tu rėk lus. Tai ra gi na mi da ry ti ir dau gia bu čių gy ven to jai, ki tų pa tal pų 
sa vi nin kai ir nau do to jai.

Pa gal Svei ka tos ap sau gos mi nis te ri jos iš pla tin tas re ko men da ci jas ap lin kai va ly ti ir de zin
fe kuo ti re ko men duo ja ma nau do ti 0,1 pro c. nat rio hi poch lo ri tą (skies ti san ty kiu 1:50, jei gu 
nau do ja mas bui ti nis ba lik lis, ku rio pra di nė kon cent ra ci ja yra 5 pro c.). Pa vir šius, ku riuos 
ga li su ga din ti nat rio hi poch lo ri tas, rei kia va ly ti 70 pro c. kon cent ra ci jos eta no liu. Prieš 
nau do jant de zin fek ci nes me džia gas, bū ti na kiek vie ną pa vir šių nu va ly ti neut ra liu plo vik liu.

Pa nau do tas va ly mo ar de zin fe ka vi mo prie mo nes po kiek vie no va ly mo rei kia iš mes ti 
kaip už terš tas at lie kas, o daug kar ti nio nau do ji mo va ly mo prie mo nės tu ri bū ti de zin fe
kuo ja mos pa pil do mai.

Ne pa mirš ki te už tik rin ti de zin fe ka vi mo pro ce dū ras at lie kan čių žmo nių ap sau gos, tu rė ki te 
tin ka mas dar bo ir sau gos prie mo nes (Lie tu vos hi gie nos nor ma HN 90:2011 „De zin fek ci
jos, de zin sek ci jos ir de ra ti za ci jos bend rie ji sau gos rei ka la vi mai“). Gy ven to jai, nu spren dę 
pa tys ne de zin fe kuo ti pa tal pų, ga li kreip tis į sa vo ad mi nist ra to rius dėl pa slau gos tei ki mo.

Šiau lių mies to sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to rius An ta nas Bar tu lis
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Ka ran ti no pa skel bi mo lai ko tar piu am bu la to ri nė se ir 
sta cio na rio se įstai go se kei čia si pa cien tų ap tar na vi mo 
tvar ka. At šau kia mos pla ni nės ope ra ci jos ir kon sul ta ci jos, 
di des nio ji da lis pa slau gų tei kia ma nuo to li niu bū du. Pa čią 
tiks liau sią in for ma ci ją gy ven to jams NUO TO LI NIU BŪ DU 
su teiks juos ap tar nau jan čios įstai gos at sto vai.

Ka ran ti no pa skel bi mo lai ko tar piu pla ni nis gy dy mas 
sta cio na rio se as mens svei ka tos prie žiū ros įstai go se – at
šau kia mas, iš sky rus at ve jus, kai, ne su tei kus pa slau gų, 
pa blo gė tų pa cien to būk lė. On ko lo gi nė mis li go mis ser gan
tiems as me nims pla ni nės prie žiū ros pa slau gos pri ski ria
mos prie nea ti dė lio ti nų.

Sup la nuo tos me di ci ni nės rea bi li ta ci jos pa slau gos taip 
pat ati de da mos, hos pi ta li zuo tiems pa cien tams – at šau kia
mos, iš sky rus at ve jus, kai tai ga li lem ti neį ga lu mą.

Am bu la to ri nė se svei ka tos prie žiū ros įstai go se nuo to li
niu bū du vyks ta:

• vais ti nių pre pa ra tų ir me di ci nos pa gal bos prie mo nių 
iš ra šy mas,

• kon sul ta ci jos,
• elekt ro ni nių ne dar bin gu mo pa žy mė ji mų iš da vi mas 

ir tę si mas,
• gy dy to jų tar pu sa vio kon sul ta ci jos,
• bū ti nų jų ty ri mų pa sky ri mas,
• slau gy to jų kon sul ta ci jos.
Ka ran ti no me tu diag nos ti kos pa slau gos tei kia mos ir pro

ce dū ros at lie ka mos tik tais at ve jais, kai jų ne su tei ki mas tu
rė tų tie sio gi nės įta kos pa cien tų svei ka tos pa blo gė ji mui.

Ka ran ti no lai ko tar piu Vals ty bi nio so cia li nio drau di mo 
fon do val dy bos prie So cia li nės ap sau gos ir dar bo mi nis
te ri jos at sto vai ne kvie čia pa cien tų kont ro lei dėl ne dar bin
gu mo, o iš siaiš ki na vi są rei kia mą in for ma ci ją su as me niu 
ir gy dy to ju, jei rei kia, nuo to li niu bū du. As me nų, ku rie 
krei pia si į Neį ga lu mo ir dar bin gu mo nu sta ty mo tar ny bą, 
neį ga lu mo ir dar bin gu mo ly gių, spe cia lių jų po rei kių nu
sta ty mas vyk do mas as me niui ne da ly vau jant ir As mens 
veik los ir ge bė ji mo da ly vau ti įver ti ni mo klau si my ną pil
dant su si sie kus su šiais as me nims ar jų at sto vais te le fo no 
ry šio prie mo nė mis ar el. pa štu.

Jei gu as me niui nu sta ty tas da li nis dar bin gu mas, neį ga
lu mas, spe cia lie ji po rei kiai, NDNT spren di mas dėl priim to 
da li nio dar bin gu mo, neį ga lu mo, spe cia lių jų po rei kių bū tų 
tę sia mas au to ma tiš kai iki ka ran ti no ga lio ji mo pa bai gos ir 
dar 30 ka len do ri nių die nų jam pa si bai gus

Pas lau gos na muo se tei kia mos tik am bu la to ri nių slau
gos ir pa lia ty vio sios pa gal bos pa slau gų na muo se tei ki mo 
at ve jais, iš sky rus pa slau gas, ku rių ne su tei kus pa cien tui 
at si ras tų po rei kis bū ti na jai me di ci nos pa gal bai ar reikš
min gai pa blo gė tų pa cien to būk lė. Ne sut ri ku sio vys ty mo
si nau ja gi mių lan ky mas na muo se ka ran ti no lai ko tar piu 
ne vyk do mas.

Am bu la to ri nių me di ci ni nės rea bi li ta ci jos pa slau gų ir 
pro fi lak ti nių pa tik ri ni mų ir pre ven ci nių pro gra mų vyk
dy mo tei ki mas ati de da mas.

Pla ni niai skie pi ji mai nė ra ati de da mi ir vyk do mi at ski
riant pa cien tų srau tus.

Odon to lo gi jos pa slau gos ka ran ti no lai ko tar piu tu ri bū ti 
su stab dy tos, iš sky rus bū ti no sios me di ci nos pa gal bos už
tik ri ni mą.

Ka ran ti no lai ko tar piu ko ro na vi ru so in fek ci jai val dy ti 
svei ka tos prie žiū ros įstai gos įpa rei go tos pa si telk ti vi sų 
įstai gos pro fe si nių kva li fi ka ci jų spe cia lis tus, gy dy to jus 
re zi den tus, aukš tų jų uni ver si te ti nių ir neu ni ver si te ti nių 
mo kyk lų stu den tus pa slau goms teik ti pa gal kom pe ten
ci ją. Sus tip rin tos rea ni ma ci jos, ope ra ci nių ir ste bė ji mo 
pa da li nių ko man das. Įs tai gos tu ri už tik rin ti pa slau gų dėl 
ko ro na vi ru so in fek ci jos tei ki mą lai ku ir priei na mu mą, 
pa cien tų, ku riems pa slau gos tei kia mos ne dėl CO VID19 
li gos, at sky ri mą.

Pas kelb to ka ran ti no me tu vi siems pa cien tams, ku riems 
rei ka lin gos dia li zės pro ce dū ros, tu ri bū ti už tik rin tas šių 
pa slau gų tei ki mas.

Tuo at ve ju, jei gu dia li zė at lie ka ma na muo se, pa cien tai 
tu rė tų bū ti kon sul tuo ja mi nuo to li niu bū du ar ba vi zi tuo
ja mi na muo se. Pa cien tai, ku riems rei kia at lik ti net ir ne
su dė tin gas ope ra ci jas, prieš tai tu rė tų bū ti iš ti ria mi dėl 
ko ro na vi ru so.

Tais at ve jais, jei gu pa cien tas, ku riam at lie ka ma dia li zė, 
pri klau so žmo nių gru pei, ku rie tu ri bū ti izo liuo ti ka ran ti
no me tu, jam dia li zės pro ce dū ros tu ri bū ti at lie ka mos ki
to je pa tal po je ar ba gy dy mo įstai go je, nei vi siems ki tiems 
pa cien tams. Re ko men duo ja ma, kad pro ce dū rą to kiems 
pa cien tams at lik tų at ski ra me di kų ko man da.

Me di ci nos per so na las tu ri ypač sau go tis nuo ko ro na vi ru
so ir ne dirb ti su dia li zuo ja mais pa cien tais, jei gu at si ran da 
bent men kiau si per ša li mo li gų simp to mai.

Res pub li ki nės Šiau lių li go ni nės in for ma ci ja:
Vi sa pla ni nė pa gal ba Res pub li ki nė je Šiau lių li go ni nė je 

nuo ko vo 16 d. yra at šau kia ma, iš sky rus spe ci fi nius at ve
jus (che mo te ra pi ja, ra dio te ra pi ja, bio lo gi nė te ra pi ja, ža
lie ji ko ri do riai, nėš čių jų kon sul ta ci jos, kuo met at lie ka ma I 
ir II tri mest ro ultr gar so pa tik ra, nau ja gi mių kon sul ta ci jos 
ir kai ku rios en dos ko pi nės pro ce dū ros).

Tai gi, tę sia ma TIK NEA TI DĖ LIO TI NA pla ni nė pa gal ba 
(pa gal ba, ku rios ne su tei kus ga li pa blo gė ti pa cien to būk
lė). Apie vi sa tai pa cien tai bus in for muo ti te le fo nu. Jei gu 
ne su lauk si te skam bu čio – at vy ki te su tar tu lai ku.

PA PIL DY MAS. Jei gu mū sų li go ni nė je gau na te spe cia
li zuo tą il ga lai kį gy dy mą (bio lo gi nę, hor mo ni nę te ra pi ją 
ir ki ta), kreip ki tės į mū sų li go ni nės re gist ra tū rą nu me riu  
(8 41) 500 111 – bū si te kon sul tuo ja mi ir sujung ti su rei
ka lin gu spe cia lis tu.

Ki tais at ve jais Jus ga li kon sul tuo ti Jū sų šei mos gy dy
to jas, ku ris, esant nea ti dė lio ti nai si tua ci jai, taip pat Jus 
nu siūs į mū sų li go ni nę.

ŠIAULIŲMIESTOSVEIKATOSPRIEŽIŪROSĮSTAIGOS

VĮ Res pub li ki nė Šiau lių li go ni nė
Ad re sas: V. Ku dir kos g. 99, 76231 Šiau liai
Sku bios pa gal bospriė mi mo sky riaus
tel. (8 41) 524 252
El. p. info@siauliuligonine.lt

VšĮ Šiau lių cent ro po lik li ni ka
Ad re sas: Vy tau to g. 101, Šiau liai LT77156
Tel. (8 41) 523 113, faks. (8 41) 523 115
Re gist ra tū ros tel.: (8 41) 523 869, (8 41) 525 657
El. p. info@siauliupoliklinika.lt
Sve tai nė www.siau liu po lik li ni ka.lt

VšĮ Dai nų pir mi nės svei ka tos prie žiū ros cent ras
Psi chi kos svei ka tos cent ras
Ad re sas: Ai do g. 18, LT78242 Šiau liai
Tel.: 552 791, 416 653, faks. 552 791
Re gist ra tū ros tel.: 552 878, 552 762 (vai kų re gist ra

tū ra)
El. p. sekretore@dainupspc.lt
Sve tai nė www.dai nupspc.lt

Šiau lių mies to sa vi val dy bės in for ma ci ja

Ekst re ma lios si tua ci jos me tu kei čia si svei ka tos 
prie žiū ros įstai gų veik la
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Per 8 dienas, nuo karantino paskelbimo, keleivių suma
žėjo daugiau negu 67 proc., reaguojame ir keičiame tvar
karaščius, kurie įsigalioja nuo trečiadienio, t. y. nuo 2020 
03 25 d. 

Šiau lių mies to vie ša ja me trans por te dėl ka ran ti no ga lio ja 
nau ja lai ki no ji tvar ka. PRA ŠO ME JOS LAI KY TIS! Šiuo lai ko
tar piu svar biau sia – ŽMO NĖS IR JŲ SAU GU MAS, to dėl prio
ri te tas yra pa si rū pin ti ke lei viais, vai ruo to jais, kont ro lie riais.

ATK REI PIA ME DĖ ME SĮ į jau ga lio ju sius ir nau jus 
PO KY ČIUS:

1. KA RAN TI NO lai ko tar piu vai ruo to jas bi lie tų ne par duo
da! At sis kai tyti tiek gry nai siais pi ni gais, tiek ban ko kor te le 
ka ran ti no lai ko tar piu ne galima!

2. Pra šo me nau do tis tik E. BI LIE TU. Žy mė tis e. bi lie tą au
to bu se pri va lo ma! E. bi lie to kor te lę ga li ma įsi gy ti Šiau lių 
au to bu sų sto ties ka so se.

3. Au to bu sai kur suos kol kas įpras tu gra fi ku, ta čiau svar
biau sia LAI KY TIS SO CIA LI NIO ATS TU MO – ne mažesnio 
nei 1,5–2 metrai.

4. Svar biau sio se mies to sto te lė se ke lei vių kont ro lės dar
buo to jai ri bos įli pan čių jų skai čių. Ki to se sto te lė se pra šo me 
lai ky tis šio nu ro dy mo sa va ran kiš kai.

5. Kiek vie na me au to bu se yra de zin fek ci nio skys čio ran
koms – NAU DO KI TĖS JUO.

6. Ke lei viai pri va lo ran kas de zin fe kuo ti įli pę į au to bu są 
ir iš lip da mi iš jo.

7. Au to bu sai sto te lė se pri rei kus sto vės il giau nei įpras tai, 
to dėl bus nu kry pi mų nuo tvar ka raš čio – bū ki te su pra tin gi 
ir at lai dūs.

8. Įlip ti ir iš lip ti bus ga li ma tik pro vi du ri nes ir ga li nes 
du ris.

9. Įlip ti iš iš lip ti pro prie ki nes du ris yra drau džia ma!
10. Au to bu suo se drau džia ma ke lei viams sės tis dvie jo se 

sė di mų vie tų ei lė se už vai ruo to jo.
11. Au to bu suo se ke lei viai tu ri sė dė ti šach ma ti ne tvar ka.
12. Autobusai yra vieša vieta, todėl BŪTINA VISIEMS DĖ

VĖTI KAUKES/RESPIRATORIUS, taip pat rekomenduojama 
dėvėti ir  vienkartines pirštines.

Viešojo transporto Šiaulių mieste pokyčiai:
Karantino metu, visiškai stabdomas P2 privežamasis 

maršrutas.
Autobusų tvarkaraščiai, kurie, karantino metu yra stab

domi, t. y. šie maršrutiniai autobusai nevažiuos: 
1 maršrutas:
Iš Zoknių žiedo st.: 18:11 18:19 19:08 19:24 19:53 20:27 

20:47 21:06 21:24 22:03 22:19
Iš Savanorių žiedo st.: 17:49 18:39 18:56 19:24 20:21 

20:40 20:57 21:17 21:35 21:51 22:45
3 maršrutas:
Iš Gegužių žiedo st.: 17:25 18:35 20:46 21:14 21:40 

22:05 22:30
Iš Kuršėnkelio žiedo st.: 18:02 19:01 20:18 20:47 21:14 

21:41 22:07 22:50
4 maršrutas:
Iš Medelyno žiedo st.: 20:47 21:04 22:15 22:44 23:28
Iš Rėkyvos žiedo st.: 21:33 21:45 22:55 23:22
4A maršrutas:
Iš Medelyno žiedo st.: 20:30 21:21 22:04 22:26
Iš Šiaulių malūno st.: 21:19 22:03 22:43 23:04
5 maršrutas:
Iš Muitinės st.: 18:12 19:02
Iš Pakruojo žiedo st.18:37
6 maršrutas:
Iš Dainų žiedo st.: 20:48 21:59 21:05 21:41 22:15 22:47 

22:51
7 maršrutas:
Iš Gegužių žiedo st.: 19:30 19:58 20:33 21:21 21:31 

21:41 22:16 22:33 23:08
Iš Savanorių žiedo st.: 18:57 20:01 20:31 20:52 21:02 

21:13 21:50 21:54 22:10 22:45 22:54 23:27
11 maršrutas:
Iš Gytarių žiedo st. 18:57
Iš „Pumpuro“ st. 19:34
12 maršrutas:
Iš Kuršėnkelio žiedo st.: 18:44 19:24 21:03 21:39 21:56 

22:31
Iš Dainų žiedo st.: 18:09 18:37 21:30 22:06 22:55

13 maršrutas:
Iš Pakruojo žiedo st. 18:15
16 maršrutas:
Iš Bažnyčios st. 22:32
Iš Daubos st. 22:43
17 maršrutas:
Iš Gegužių žiedo st. 9:00
Iš Ginkūnų kapinių žiedo st. 8:22
21 maršrutas:
Iš Gytarių žiedo st.: 20:16 21:52 22:11 22:48
Iš Ginkūnų žiedo st.: 20:48 21:22 21:41 22:20 22:58
29 maršrutas:
Iš Gytarių žiedo st.: 18:54 20:33 21:43 22:15 22:40
Iš Gamybos žiedo st. 19:35
Iš Sutkūnų st.: 21:08 21:42 22:13
P1 maršrutas:
Iš Zoknių žiedo st.: 8:03 8:12 8:35
Iš Oro uosto žiedo st.: 7:58; 8:12; 8:35
* Vi si ki ti marš ru ti niai au to bu sai kol kas va žiuo ja pa gal 

iki ka ran ti no ga lio ju sių tvar ka raš tį.
* Sa vait ga liais (šeš ta die niais ir sek ma die niais) tvar ka

raš čiai lie ka ga lio ti tie pa tys, ku rie ga lio jo iki ka ran ti no.
Sto te lė se tvar ka raš čiai kei čia mi ne bus.
Tvar ka raš čius ra si te: https://www.stops.lt/siauliai/test.

html#bus ;
https://www.bus tu ras.lt/lt/mies to
Apie bet ko kius po ky čius nuo lat in for muo si me. Vi sa in

for ma ci ja: au to bu suo se esan čiuo se ek ra nuo se, FB, www.
bus tu ras.lt!

LA BAI SVAR BU:
1. Trans por to prie mo nės de zin fe kuo ja mos dar at sa kin

giau ir daž niau. Ga li nė se sto te lė se vai ruo to jams nu ro dy ta 
nuo lat vė din ti au to bu sus.

2. Bi lie tų kont ro lė vyks ta, esa me to le ran tiš ki, žmo giš ki 
ir lanks tūs. Kreip ki tės, jei rei kės in for ma ci nės pa gal bos, į 
kont ro lie rius.

Dėl ko ro na vi ru so įsi ga lio ja nau ja tvar ka ke liau jant mies to au to bu sais

Li go ni nės me di kams ir ki tiems dar buo to jams 
ar ti miau siu me tu LA BAI pri reiks res pi ra to rių 
(FFP3, o jei to kių nė ra – FFP2), vien kar ti nių 
vei do kau kių, vien kar ti nių cha la tų, vien kar ti
nių nit ri li nių pail gin tų pirš ti nių (ar ba, jei nė ra, 
– tie siog pirš ti nių), vien kar ti nių gal vos ap dan
ga lų, kom bi ne zo nų, sky de lių vei dui, ap sau gi nių 
aki nių (pa na šių į sli di nin kų aki nius).

Taip pat rei ka lin gos de zin fek ci jos prie mo nės 
ran koms (ir ne tik), vien kar ti niai po lie ti le ni niai 
ant ran ko viai ir pri juos tės, il gi ant ba čiai (ba chi

lai), šil ti lau ko rū bai, ba tai ir įvai rūs „pa šil ti ni
mai“ dir ban tiems lau ko pa la pi nė se, šil ti ar šal ti 
gė ri mai dar buo to jams, mais tas. Dėl pa ra mos 
kreip ki tės te le fo nu +370 618 11 864.

Šiau lių li go ni nės me di kams, sto ju siems į akis
ta tą su pa vo jin ga, mir tį ne šan čia li ga, rei kia ne 
tik mo ra li nės, bet ir fi nan si nės pa ra mos. Li go
ni nė je ati da ry ta CO VID19 pa sek mių ma ži ni mo 
są skai ta. Į ją lė šų ga li per ves ti ir fi zi niai, ir ju ri
di niai as me nys, nea be jin gi gy ven to jus už klu pu
sios pan de mi jos grės mės ma ži ni mui.

Li go ni nės va do vas Re mi gi jus Ma žei ka sa ko, 
kad su rink tos lė šos pir miau sia bus ski ria mos 
svar biau sioms me di ci nos dar buo to jų, pa cien
tų ap sau gos prie mo nėms, me di ci nos įran gai 
įsi gy ti.

CO VID19 pa sek mių ma ži ni mo są skai ta:
AB Šiau lių ban kas
LT897180000001130285
Pa ra mos są skai ta
Dė ko ja me vi siems, ku rie ne lie ka abe jin gi, ir 

pra šo me – li ki te na muo se!

Res pub li ki nei Šiau lių li go ni nei rei kia mū sų pa gal bos!

ŠIAULIAI INFORMUOJA

Šiau liuo se pra dė ti 
pa tik ri ni mai 
mo bi lia ja me 
ko ro na vi ru so 

pa tik ros punk te
Ko vo 24 die nos vi dur die nį pra dė jo veik ti mo bi lu sis punk tas, ku ria me 

bus ti ria mi ga li mai ko ro na vi ru su už si krė tę as me nys. SVAR BU! Sa va
va liš kai į šį punk tą vyk ti ne ga li ma, pir miau sia rei kia kreip tis tel. 1808 
ir ope ra to rius su teiks vi są in for ma ci ją, kaip elg tis to liau.

At vy kus Jums pa skir tu lai ku, bū ti na lik ti au to mo bi ly je ir vyk dy ti 
per so na lo nu ro dy mus. Prie įva žia vi mo įreng tas sten das su inst ruk ci
jo mis, kaip rei kia elg tis punk te. Su sa vi mi bū ti na tu rė ti as mens ta pa
ty bę pa tvir ti nan tį do ku men tą ir A4 for ma to bal tą la pą, ant ku rio tu ri 
bū ti už ra šy tas Jū sų te le fo no nu me ris, jį rei kia pa dė ti au to mo bi lio vi
du je ma to mo je vie to je.

Kaip vyks ta pa tik ros pro ce sas:
• pir miau sia skam bin ki te karš to sios li ni jos tel. 1808 ir re gist ruo ki

tės, o pa gal su teik tą in for ma ci ją ir simp to mus ope ra to rius nu spręs, ar 
jums rei kia pa tik ri ni mo;

• pa sky rus lai ką, sa vo trans por tu (ne ga li ma vyk ti tak si ar vie šuo ju 
trans por tu) at vyki te į mo bi lų jį punk tą (aikš te lė prie Šiau lių are nos, 
Jo no Jab lons kio g. 16);

• at vy kęs į mo bi lų jį punk tą, ne ga li te lip ti iš au to mo bi lio ir ati da ry ti 
lan go, kol to ne pap ra šys mo bi lio sios ko man dos na rys;

• te pi nė lis iš no sia ryk lės bus paim tas Jums neiš li pus iš au to mo bi lio;
• po te pi nė lio paė mi mo tu ri te grįž ti į na mus, lauk ti ty ri mo at sa ky

mo ir izo liuo tis na muo se 14 die nų po pa sku ti nės at vy ki mo į Lie tu vą 
die nos ar po pa sku ti nės są ly čio su ser gan čiuo ju CO VID19 li ga die nos.

Bend rų jų rei ka lų sky riaus in for ma ci ja

UAB „Bus tu ras“ in for ma ci ja
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DĖLPINIGINĖSSOCIALINĖSPARAMOS
TEIKIMOKORONAVIRUSO(COVID-19)

PANDEMIJOSMETU
(Lie tu vos Res pub li kos so cia li nės ap sau

gos ir dar bo mi nis te ri jos re ko men da ci jų 
įgy ven di ni mas)

Šiau lių mies to sa vi val dy bės gy ven to jai dėl 
pi ni gi nės so cia li nės pa ra mos (vi sų so cia li nių 
iš mo kų) ga li kreip tis šiais bū dais:

• Pra šy mus so cia li nėms iš mo koms ir kom
pen sa ci joms pra šo me teik ti elekt ro ni niu bū du 
per So cia li nės pa ra mos šei mai in for ma ci nę sis
te mą (SPIS) www.spis.lt.

• Ne sant ga li my bės pa teik ti pra šy mo elekt
ro ni niu bū du, pra šo me pa teik ti elekt ro ni niu 
pa štu parama@siauliai.lt ar ba skam bin ti in for
ma ci jos te le fo nais: cent ri nės mies to da lies gy
ven to jai – tel. (8 41) 386 487, pie ti nės mies to 
da lies gy ven to jai – tel. (8 41) 386 462.

• Dėl lai do ji mo pa šal pos pra šy mus pra šo me 
teik ti elekt ro ni niu bū du www.spis.lt, ne sant ga
li my bės, skam bin ti tel. (8 41) 386 488.

• Pa žy mas apie gau na mas pa ja mas ga
li ma už si sa ky ti elekt ro ni niu pa štu ar ba 
te le fo nu: cent ri nės mies to da lies gy ven to jai –  
tel.: (8 41) 386 487, 386 488, el. pa štu  
vi da.tupyte@siauliai.lt, ma til de.mikuleniene@
siauliai.lt; pie ti nės mies to da lies gy ven to jai – 
tel. (8 41) 386 462, el. pa štu pau lius.gerulskis@
siauliai.lt. Iš ra šy tos pa žy mos bus iš siun čia mos 
pra šy me nu ro dy tu ad re su.

As me nims, ku riems bai gia si spe cia lių jų po
rei kių nu sta ty mo ter mi nas ka ran ti no lai ko tar
piu, t. y. nuo 2020 m. ko vo 16 d., spe cia lie ji 
po rei kiai bus tę sia mi au to ma tiš kai iki ka ran
ti no ga lio ji mo pa bai gos ir dar 30 ka len do ri nių 
die nų jam pa si bai gus. As me nims ne rei kia pa
teik ti do ku men tų Neį ga lu mo ir dar bin gu mo 
nu sta ty mo tar ny bai (NDNT) ar vyk ti į NDNT 
dėl ter mi no pra tę si mo. So cia li nių iš mo kų ir 
kom pen sa ci jų sky rius, ga vęs in for ma ci ją iš 
NDNT apie priim tą spren di mą, tiks li nės kom
pen sa ci jos mo kė ji mą at nau jins be as mens, jo 
įga lio tų as me nų, su tuok ti nių, ar ti mų gi mi nai
čių ar glo bė jų at ski ro pra šy mo ir apie tai in for
muos tiks li nių kom pen sa ci jų ga vė jus.

DĖ MESIO! As me nys, ku rie ka ran ti no me tu 
iš leis ti ne mo ka mų ato sto gų, lie ka ne draus ti 
svei ka tos drau di mu. Pra šy mus vien kar ti nei 
pa šal pai svei ka tos drau di mui ap mo kė ti ga li ma 
pa teik ti So cia li nių iš mo kų ir kom pen sa ci jų sky
riui ad re su: Til žės g. 170, Šiau liai, ar ba Til žės 
g. 22, Šiau liai, pa lie kant juos tam skir to se dė
žė se. Pra šy mus pa teik ti ga li ma ir elekt ro ni niu 
pa štu parama@siauliai.lt. Prie pra šy mo rei kia 
pri dė ti as mens do ku men to ko pi ją.

In for ma ci ja tei kia ma te le fo nais: cent ri nės 
mies to da lies gy ven to jams – tel. (8 41) 386 
487, pie ti nės mies to da lies gy ven to jams – tel. 
(8 41) 386 462.

Pra šy mo dėl vien kar ti nės pa šal pos sky ri mo 
pa vyz dys pri de da mas.

At siž velg da mi į esa mą si tua ci ją, pi ni gi nę 
so cia li nę pa ra mą (so cia li nes iš mo kas) Šiau lių 
mies to sa vi val dy bės gy ven to jams pra tę si me 
be pa pil do mo as mens pra šy mo (pvz., 3 mė
ne siams ar ba, pri klau so mai nuo ap lin ky bių, 
il ges niam lai ko tar piui).

At siž velg da mi į su si da riu sią si tua ci ją, at si sa
kė me bui ties ir gy ve ni mo są ly gų pa tik ri ni mo 
ak tų su ra šy mo as me nų gy ve na mo se vie to se 
(esant po rei kiui, bend rau si me elekt ro ni nio 
ry šio prie mo nė mis) ir su stab dė me as me nų pa

si tel ki mą vi suo me nei nau din gai veik lai at lik ti.
Sku bos tvar ka įver ti no me Sa vi val dy bės 

tvar kos ap ra šų, re gu liuo jan čių pi ni gi nės so
cia li nės pa ra mos tei ki mą, pa kei ti mo po rei kį ir 
nu ma tė me pa grin dus skir ti mi nė tas pa šal pas 
(vien kar ti nę, tiks li nę ar pe rio di nę) ekst re ma
lių si tua ci jų at ve jais ar lanks čiau ver tin ti as
mens (šei mos) pa dė tį, už tik rin ti pa pil do mai 
ski ria mos so cia li nės pa ra mos adek va tu mą. 
Šiau lių mies to sa vi val dy bės tei sės ak tų keis ti 
ne rei kia, nes to kia ga li my bė juo se jau yra nu
ma ty ta: Šiau lių mies to sa vi val dy bės ta ry bos 
2019 m. gruo džio 12 d. spren di mu Nr. T474 
pa tvir tin to Pi ni gi nės so cia li nės pa ra mos, pa
šal pų ne pa si tu rin tiems Šiau lių mies to sa vi val
dy bės gy ven to jams ir iš mo kų vai kams tei ki mo 
tvar kos ap ra šo 35.8 pa punk tis nu ma to ga li
my bę skir ti pi ni gi nę so cia li nę pa ra mą Įs ta ty
me ne nu ma ty tais at ve jais, ap ra šo 36 punk te 
yra nu ma ty ta pe rio di nių, tiks li nių są ly gi nių ir 
vien kar ti nių pa šal pų sky ri mas, ap ra šo 36.18 
pa punk ty je nu ma to skir ti vien kar ti nę pa šal pą 
ap ra še ne nu ma ty tais at ve jais.

DĖLSOCIALINESPASLAUGAS
TEIKIANČIŲĮSTAIGŲDARBO

ORGANIZAVIMO
(Lie tu vos Res pub li kos Vy riau sy bės 2020 m. 

ko vo 14 d. nu ta ri mo Nr. 207 ,,Dėl ka ran ti no 
Lie tu vos Res pub li kos te ri to ri jo je pa skel bi mo“ 
3.5 pa punk čio įgy ven di ni mo)

Šiau lių mies to sa vi val dy bės gy ven to jus dėl 
so cia li nių pa slau gų ga vi mo So cia li nių pa slau
gų sky rius nuo 2020 m. ko vo 16 d. iki ko vo 30 
d. ap tar nau ja tik nuo to li niu bū du – el. bū du, 
el. pa štu ar ba te le fo nu.

• Sky riaus pa tal po se ad re su: Til žės g. 170, 
Šiau liai, laip ti nė je yra pa ruoš ta vie ta do ku men
tams pil dy ti ir pa dė ti pra šy mai gau ti so cia li nes 
pa slau gas. Už pil dę pra šy mus, klien tai įde da 
juos į tam skir tą dė žę.

• Pra šy mus dėl in teg ra lios pa gal bos die nos 
so cia li nės glo bos as mens na muo se ar ap gy
ven di ni mo glo bos na muo se ga li ma pa teik ti ir 
el. pa štu so cia li nes.paslaugos@siauliai.lt ar ba 
siųs ti pa štu So cia li nių pa slau gų sky riui ad re
su: Til žės g. 170, Šiau liai.

• Pra šy mą dėl Eu ro pos pa gal bos pa ra mos 
mais to pro duk tais ga li už pil dy ti at vy kus ad re su 
Til žės g. 170 ar ba pa teik ti tel. (8 41) 38 64 81;

• Kon sul ta ci jos so cia li nių pa slau gų klau si
mais tei kia mos tel. (8 41) 38 64 84.

• Kon sul ta ci jos dėl die nos so cia li nės glo
bos as mens na muo se tei kia mos tel. (8 41) 38 
64 83.

• Kon sul ta ci jos dėl ap gy ven di ni mo glo bos 
na muo se tei kia mos tel. (8 41) 38 64 85.

• Už tik ri na ma žmo nių su ne ga lia prie žiū ra 
as mens na muo se. Pas lau gą į na mus as me nims 
su ne ga lia (in teg ra li pa gal ba, die nos so cia li nė 
glo ba) ar ne ga lin tiems sa vęs ap si tar nau ti tei kia 
šios įstai gos: BĮ Glo bos na mai, BĮ So cia li nių pa
slau gų cent ras ir Šiau lių vys ku pi jos „Ca ri tas“.

Teik da mi pa slau gas, dar buo to jai lai ko si as
mens hi gie nos, nau do ja ap sau gi nes prie mo nes 
(vien kar ti nes pirš ti nes, vien kar ti nes kau kes ir 
kt.), esant po rei kiui, de zin fe kuo ja pa vir šius 
as mens na muo se ir pa gal ga li my bes lai ko si 2 
met rų at stu mo, sau go da mi klien tą ir jo ar ti
muo sius nuo ti ki my bės bū ti už krės tiems vi ru
su. Ap si lan ky mų skai čius šiuo lai ko tar piu yra 
su ma žin tas ir tei kia mos tik bū ti nos pa slau gos.

• Nuo 2020 m. ba lan džio mėn. vi du rio Eu

ro pos pa gal bos la biau siai skurs tan tiems as me
nims mais to pro duk tus da lins ,,Mais to ban kas“:

In for ma ci ja dėl da li ni mo punk tų ir da li ni mo 
lai ko bus tei kia ma te lef. 8 684 66536, Au re li ja 
Pau laus kie nė ar ba te lef. (8 41) 386 484, So
cia li nių pa slau gų sky rius.

• In for ma ci ja apie Šiau lių mies to sa vi val dy
bės so cia li nių pa slau gų įstai gų tei kia mas pa
slau gas skel bia ma in ter ne to sve tai nė se:

Šiau lių mies to sa vi val dy bės glo bos na mai 
www.siau liug lo bos na mai.lt;

Šiau lių mies to sa vi val dy bės so cia li nių pa
slau gų cent ras www.siau liuspc.lt;

Šiau lių mies to sa vi val dy bės vai kų glo bos na
mai www.svgn.lt;

Komp lek si nių pa slau gų na mai ,,Al ka“ www.
kpnal ka.lt.

• At siž vel giant į su si da riu sią si tua ci ją, drau
džia ma lan ky tis iki 2020 m. ko vo 30 d. vi so se 
sta cio na rio se so cia li nių pa slau gų įstai go se, 
šei my no se, gru pi nio ir bend ruo me ni nio gy ve
ni mo na muo se.

• Veik la vai kų, žmo nių su ne ga lia ir pa gy ve
nu sių žmo nių die nos ir užim tu mo cent ruo se 
ne vyk do ma.

• Mai ti ni mas lab da ros val gyk lo je tę sia mas, 
sie kiant pa dė ti sun kiai be si ver čian tiems as me
nims ar bė džiams. Mais tas ga mi na mas val gyk
lo je, o iš duo da mas ne kon tak tuo jant su klien tu.

Šiau lių mies to sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos 
di rek to riaus 2020 m. ko vo 17 d. įsa ky mu Nr. 
A368 „Dėl pa ve di mo Šiau lių mies to sa vi val dy
bės ug dy mo įstai gų va do vams“ iki mo kyk li nio 
ug dy mo įstai gų va do vams pa ves ta nuo 2020 
m. ko vo 16 d. už tik rin ti me di ci nos sek to riaus 
įstai gų dar buo to jų šei mo se au gan čių vai kų, 
ku rie ug do mi pa gal iki mo kyk li nio ir prieš mo
kyk li nio ug dy mo pro gra mas, prie žiū rą, jei gu 
to neį ma no ma įgy ven din ti na muo se, o Cent ro 
ir „Sau lės“ pra di nių mo kyk lų va do vams už tik
rin ti me di ci nos sek to riaus įstai gų dar buo to jų 
šei mo se au gan čių vai kų, ku rie ug do mi pa gal 
prieš mo kyk li nio ug dy mo pro gra mą, ir mo ki
nių, ug do mų pa gal pra di nio ug dy mo pro gra
mą, prie žiū rą, jei gu to neį ma no ma įgy ven din ti 
na muo se taip:

• įstai go je pri žiū ri mų vai kų / mo ki nių gru pę 
su da ro ne dau giau nei 5 vai kai;

• vai kai / mo ki niai įstai go je pri žiū ri mi nuo 7 
val. iki 19 val., iš skir ti niais at ve jais – iki 22 val.;

• vai kų / mo ki nių mai ti ni mas or ga ni zuo ja
mas įstai gos va do vo nu sta ty ta tvar ka;

• tė vų at ly gi ni mą už mai ti ni mo pa slau gą su
da ro mo kes tis už mais to pro duk tus;

• vai kų / mo ki nių prie žiū ra įstai go se vyk do
ma pa gal Šiau lių mies to sa vi val dy bės ad mi nist
ra ci jos pa teik tą są ra šą.

PLA NUO JA MA nuo 2020 m. ko vo 30 d. aš
tuo nioms iki mo kyk li nio ug dy mo įstai goms 
(lop še liamsdar že liams „Ban ge lė“, „Ber že lis“, 
„Dru ge lis“, „Eže rė lis“, „Sau lu tė“, „Pa sa ka“, 
„Gin ta rė lis“, „Eg lu tė“) vyk dy ti me di ci nos sek to
riaus, po li ci jos, prieš gais ri nės tar ny bos, kraš to 
ap sau gos dar buo to jų šei mo se au gan čių vai kų, 
ku rie ug do mi pa gal iki mo kyk li nio ir prieš mo
kyk li nio ug dy mo pro gra mas, prie žiū rą, jei gu 
to neį ma no ma įgy ven din ti na muo se.

Nuo 2020 m. ko vo 31 d., pa si bai gus mo ki nių 
pa va sa rio (Ve ly kų) ato sto goms, vi so se bend
ro jo ug dy mo ir ne for ma lio jo vai kų švie ti mo 
mo kyk lo se, iki mo kyk li nio ug dy mo įstai go se 
ug dy mo pro ce sas bus or ga ni zuo ja mas nuo to
li nio mo ky mo / ug dy mo bū du.

Vie ną kar tą per sa vai tę (ket vir ta die niais ar ba 
penk ta die niais) 1196 vai kams (prieš mo kyk li
nio ug dy mo gru pės, 1–12 kla sės) iš ne pa si tu
rin čių šei mų švie ti mo įstai go se bus da li ja mas 
sau sas mais to da vi nys vi sai sa vai tei. Šią pa
slau gą tei kia 31 bend ro jo ug dy mo mo kyk la, 
12 lop še liųdar že lių.

Pla nuo ja ma nuo ko vo 30 d. pa gal po rei kį 
ga min ti šil tą mais tą vai kams iš ri zi kos šei mų.

AK TUA LU TĖ VAMS!!! Pa reng ti du Sa vi val
dy bės ta ry bos spren di mų pro jek tai (2020 m. 
ba lan džio 2 d. po sė džiui), ku riais siū lo ma, 
pa skel bus vals ty bės ly giu ekst re ma lią ją si tua
ci ją ir pri va lo mai su stab džius vai kų ug dy mo ir 
prie žiū ros pro ce są, at leis ti tė vus nuo tė vų at ly
gi ni mo už iki mo kyk li nio ug dy mo pa slau gas ir 
už ne for ma lio jo švie ti mo bei spor ti nio ug dy mo 
pa slau gas, ku rios yra tei kia mos švie ti mo įstai
go se ir spor ti nio ug dy mo cent ruo se.

CIVILINĖSMETRIKACIJOSSKYRIAUS
PASLAUGŲTEIKIMASKARANTINO
LAIKOTARPIUORGANIZUOJAMAS

NUOTOLINIUBŪDU
Re ko men duo ja me dėl ci vi li nės met ri ka ci jos 

pa slau gų kreip tis per met ri ka ci jos pa slau gų 
in for ma ci nę sis te mą ME PIS (https://mepis.
re gist ru cent ras.lt) el. pa štu cms@siauliai.lt ir 
te le fo nais.

Už sa kius pa slau gą per ME PIS (https://mepis.
re gist ru cent ras.lt), do ku men to ori gi na lą bus 
ga li ma at siim ti Ci vi li nės met ri ka ci jos sky riu je 
pa si bai gus ka ran ti nui.

SANTUOKOSREGISTRAVIMOTVARKA
KARANTINOLAIKOTARPIU

Re gist ruo jant san tuo ką, ri bo ja mas da ly vau
jan čių jų san tuo kos re gist ra vi mo ce re mo ni jo je 
as me nų skai čius iki 5 as me nų, ne skai čiuo jant 
Ci vi li nės met ri ka ci jos įstai gos dar buo to jo. Jau
na ve džiai ir liu dy to jai da ly vau ti pri va lo pa gal 
nu sta ty tus ga lio jan čius tei sės ak tus.

San tuo kos re gist ra vi mas, tu rin tis vyk ti rep
re zen ta ci nė se vie to se, per ke lia mas į Ci vi li nės 
met ri ka ci jos sky riaus pa tal pas.

Ka ran ti no me tu re ko men duo ja ma san tuo
kos re gist ra vi mą per kel ti į ki tą lai ką – pa si bai
gus ka ran ti nui.

Kū di kio krai te lis, el. prie mo nė mis be si krei
pian čioms šei moms, bus pri sta to mas į na mus 
(ačiū sa va no riams:))

In for ma ci ja apie ci vi li nės būk lės ak tų re gist
ra vi mo pa slau gų tei ki mo pa si kei ti mus skel bia
ma in ter ne to sve tai nė je www.siau liai.lt.

SAVANORIAI
Pas kelb tas tel. 8 614 33 449, el. p.  

savanoriai@siauliai.lt, ku riais re gist ruo ja mi sa
va no riai, no rin tys pa dė ti Sa vi val dy bei. Šį dar
bą koor di nuo ja Gin ta ras Ja siū nas, jam tal ki na 
Šiau lių spor to cent rų di rek to riai.

20200323 yra už si re gist ra vę 78 sa va no
riai. Sa va no rių są ra šas nuo lat at nau ji na mas, 
tiks li na mos sa va no rių ga li my bes pa dė ti (spe
cia li za ci ja, ga li mas dar bo lai kas ir po bū dis). 
Su da ry tos 3 tar ny bos:

1. Pa gal ba as me nims, esan tiems na muo se 
(se ne liai, ma mos, tė čiai ir kt.).

2. Pa gal ba pa ruo šiant ir pri žiū rint izo lia ci
jos vie tas.

3. Pa gal ba mo bi lių jų pa tik rų punk tuo se.
Esant po rei kiui, bus for muo ja mos ki tos 

tar ny bos.

SVAR BU: pa slau gų ir pa ra mos gy ven to jams tei ki mas Šiau lių mies te

Pran cū zi jos mais to, ap lin kos ir dar buo to jų 
svei ka tos ir sau gos agen tū ra (AN SES) pa skel bė, 
kad na mi niai gy vū nai ir gy vu liai ne pla ti na ko ro
na vi ru so CO VID19. To kias iš va das moks li nin
kai pa tei kė iš nag ri nė ję vi sus šiuo me tu tu ri mus 
moks li nius duo me nis apie nau ją jį ko ro na vi ru są. 
Ana lo giš kas iš va das pa tvir ti no ir Pa sau lio gy vū nų 
svei ka tos or ga ni za ci ja (OIE), Pa sau lio svei ka tos 
or ga ni za ci ja, Jung ti nių Ame ri kos Vals ti jų li gų 
kont ro lės ir pre ven ci jos cent ras ir ki tos tarp tau
ti nės or ga ni za ci jos.

Nors gy vū nai Ki ni jo je bu vo ga li mas pir mi nis in
fek ci jos šal ti nis, ta čiau da bar pa grin di nis ko ro na vi
ru so per da vi mo bū das yra žmo nių tar pu sa vio ry šys. 
CO VID19 tarp žmo nių plin ta dau giau sia oro la še
li niu bū du – čiau dint, ko sint ar iš kve piant. Ta čiau 
rei kė tų ne pa mirš ti, kad vi si gy vū nai ga li sirg ti ki to
mis li go mis ir tu rė ti mik ro bų ar pa ra zi tų, dėl ku rių 

žmo nės ga li su si rgti. To dėl po kon tak to su gy vū nu, 
tvar kius jo pa ša rą, tua le tą, at lie kas ar pan., bū ti na 
nu si plau ti ran kas, rei kė tų ne leis ti gy vū nams lai žy ti 
vei do, jų ne bu čiuo ti, ne si da ly ti mais tu.

Pran cū zi jos moks li nin kai, iša na li za vę ko ro
na vi ru so ge ne ti nę struk tū rą, tei gia, kad taip pat 
ma žai ti kė ti na, jog vi ru su nuo ser gan čio žmo
gaus ga lė tų už si krės ti na mi niai au gin ti niai ar 
ki ti gy vū nai. Eks per tai at me tė ir ga li my bę vi ru są 
per duo ti ar pla tin ti per mais tą, gau tą iš už krės to 
gy vū no. Moks li nin kų nuo mo ne, bet koks vi ru so 
per ne ši mas per mais tą įma no mas tik to kiu at
ve ju, jei pa cien tai ar vi ru su už krės ti as me nys tą 
mais tą už ter šė jį tvar ky da mi ar ruoš da mi. To dėl 
at krei pia mas dė me sys, kad mais to ga mi ni mas 
ir ge ros hi gie nos pra kti kos lai ky ma sis tvar kant 
ir ruo šiant mais tą yra pa grin di nė veiks min ga 
prie mo nė, už ker tan ti ke lią už krė ti mui vi ru su. 

Šis vi ru sas, kaip ir ki ti ko ro na vi ru sai, yra jaut rus 
vi ri mo tem pe ra tū rai. To dėl 4 mi nu čių ter mi nis 
ap do ro ji mas 63 °C tem pe ra tū ro je ga li su ma žin ti 
mais to pro duk to už ter ši mą 10 000 kar tų.

Vals ty bi nės mais to ir ve te ri na ri jos tar ny
bos Šiau lių de par ta men tas pri me na vi siems 
mais to tvar ky to jams ir ve te ri na ri nių pa slau gų 
tei kė jams, kad re ko men da ci jas, kaip už tik rin
ti tin ka mą dar buo to jų ir veik los ap sau gą ir 
hi gie ną ka ran ti no lai ko tar piu, ir at sa ky mus 
į daž niau siai už duo da mus klau si mus apie  
CO VID19 ga li ma ras ti VMVT in ter ne to sve
tai nė je www.vmvt.lt, tel. (8 41) 50 90 31,  
el. pa štu siauliai@vmvt.lt.

Vals ty bi nės mais to ir ve te ri na ri jos tar ny bos 
Šiau lių de par ta men to informacija

CO VID-19 ne pla ti na ir ne ga li per neš ti nei ūki niai, nei na mi niai gy vū nai

Na mi niai gy vū nai CO VID-19 
ne pla ti na, ta čiau ga li pla tin ti ki tas 
li gas, to dėl po kon tak to su gy vū nu 
bū ti na plau tis ran kas.

Šiaulių miesto savivaldybės administracija 
Juridinių asmenų registras, kodas 188771865
Vasario 16osios g. 62, LT76295 Šiauliai
Tel. (8 41)  500 510, el. p. info@siauliai.lt

Šiaulių miesto savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro Visuomenės informavimo, administravimo, elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupės leidinys.
Sudarytojai: Vitalis Lebedis, Agnė Buchaitė, Justinas Švėgžda, Lina Bivainienė, Rimgailė Ruibytė. Kalbos redaktorė Aušrinė Rinkevičienė. 

Rinko ir maketavo UAB „Šiaulių kraštas“ techninis centras. Spausdino „Tintago“ spaustuvė


