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PASIŪLYMAI DĖL SERGANČIO ASMENS IDENTIFIKAVIMO PAGREITINIMO IR 

JO MOTYVACIJOS IZOLIUOTIS SUSTIPRINIMO 

2021 m. lapkričio 9 d., Vilnius 

Vienas iš svarbių sėkmingo pandemijos valdymo uždavinių yra kuo greičiau identifikuoti 

sergančius asmenis ir sukurti motyvacinę sistemą, kad jie būtų suinteresuoti izoliuotis. Šio 

uždavinio įgyvendinimui siūlome imtis tokių priemonių: 

1. Sudaryti sistemą, kad asmuo tik pajutęs pirmuosius simptomus gautų galimybę 

prioriteto tvarka testuotis per kelias valandas. Jei laisvų vietų nėra, vieta turi būti atlaisvinta 

užleidžiant simptomų neturinčio asmens testavimo laiką. Įdiegti sistemoje rodiklį, leidžiantį 

analizuoti, kaip greitai susirgęs asmuo gauna galimybę testuotis. Siekiant išspręsti eilių problemą, 

atsisakyti profilaktinio testavimo. 

2. Žmonių su simptomais testus laboratorijose įvertinti ir rezultatus į e-sveikatą suvesti 

prioriteto tvarka. 

3. Pareiga izoliuotis turi galioti nepriklausomai nuo asmens vakcinacijos statuso. 

4. Darbą karščiavimo klinikose organizuoti taip, kad blogai besijaučiantys asmenys 

(pavyzdžiui, temperatūra > 38° C, dusulys ir kt.) be šeimos gydytojo siuntimo iš karto važiuotų į 

karščiavimo kliniką ir ten jiems būtų atliktas ne tik testas, bet ir kiti reikalingi tyrimai, leidžiantys 

įvertinti paciento būklę ir, esant reikalui, jie būtų skubiai transportuojami į gydymo įstaigą. 

5. Nuo registravimosi testui arba kreipimosi į karščiavimo kliniką dienos asmuo turėtų 

gauti nedarbingumo pažymėjimą, kuris garantuotų 100 proc. gavėjo vidutinio darbo užmokesčio 

dydžio išmoką visą ligos laikotarpį. Jeigu pasitvirtina COVID-19 diagnozė, izoliacijos laikotarpiu 

jam mokėti 110 proc. vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoką taip motyvuojant laikytis 

izoliavimo reikalavimų. 
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6. Pagal poreikį COVID-19 sergantiesiems (pavyzdžiui, neturintiems artimųjų) 

organizuoti maisto, vaistų ir kitų būtinųjų priemonių krepšelio tiekimą iki durų valstybės lėšomis, 

siekiant, kad sergantis asmuo neitų iš namų ir neplatintų ligos. 

Prašome informuoti, ar planuojate įgyvendinti nurodytas priemones, o jei ne, tai kokiomis 

kitomis priemonėmis ketinate pagreitinti sergančio asmens identifikavimą ir sustiprinti jo 

motyvaciją izoliuotis? 

 

Pagarbiai 

 

Direktorius      Doc. dr. Rimas Jankūnas 
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