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GRIPO IR ŪMINIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ PROFILAKTIKOS IR EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS BIRŽŲ 

RAJONE PRIEMONIŲ PLANAS 2020-2022 M. 
 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdytojas Terminas Kontroliuojanti 
institucija (asmuo) 

1. Organizacinės priemonės 
1.1. Rekomenduojant Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento Biržų 
skyriui, skelbti gripo epidemijos pradžią ir pabaigą, informuoti 
gyventojus per masines informacines priemones 

Savivaldybės 
administracija 

Kai sergamumas 
gripu ir ŪVKTI 
pasiekia epideminį 
lygį 

Administracijos 
direktorius 

1.2.  Žiniasklaidai, suinteresuotoms institucijoms ir  
 savivaldybės gydytojui teikti informaciją apie 
 epidemiologinę gripo ir ŪVKTI situaciją bei 
 rekomenduojamas gripo profilaktikos ir kontrolės  
 priemones 

NVSC Panevėžio 
departamento Biržų 
skyrius 

Gripo sezono metu 
(spalio–balandžio 
mėn.) 

NVSC Panevėžio 
departamento Biržų 
skyrius, ULAC 

1.3.  Informuoti gyventojus apie gripo ir ŪVKTI profilaktiką bei būtiną 
elgesį gripo epidemijos metu 

NVSC Panevėžio 
departamento Biržų 
skyrius, ASPĮ, VSB 

Gripo sezono ir 
epidemijos metu. 

Savivaldybės 
gydytojas, NVSC 
Panevėžio 
departamento Biržų 
skyrius, VSB 

2. Susirgimų gripu ir ŪVKTI registravimo ir informacijos teikimo priemonės 
2.1. Apie kiekvieną nustatytą ar įtariamą mirties nuo gripo ar ŪVKTI 

atvejį teisės aktų nustatyta tvarka informuoti NVSC Panevėžio 
departamento Biržų skyrių 

ASPĮ Nuolat NVSC Panevėžio 
departamento Biržų 
skyrius, 
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Savivaldybės 
gydytojas. 

2.2. Nuolat stebėti sergamumą gripu ir ŪVKTI, o sergamumui pasiekus 
epideminį lygį arba grįžus į įprastą  lygį, informuoti Savivaldybės 
gydytoją, rekomenduoti savivaldybėje skelbti gripo epidemijos 
pradžią arba pabaigą; apie paskelbtos gripo epidemijos pradžią ir 
pabaigą telefonu, faksu ar el. paštu informuoti NVSC Panevėžio 
departamento Biržų skyrių 

NVSC Panevėžio 
departamento Biržų 
skyrius 

Gripo sezono metu NVSC Panevėžio 
departamento Biržų 
skyrius, ULAC, 
Administracijos 
direktorius 

3. Gripo ir ŪVKTI profilaktikos ir kontrolės priemonės 
3.1. Teikti sergantiems medicinos pagalbą namie, organizuoti papildomas 

medikų brigadas jų lankymui namuose, organizuoti PSP įstaigų darbą 
savaitgaliais bei švenčių dienomis 

PSPĮ Gripo epidemijos 
metu (pagal 
reikalą) 

Savivaldybės 
gydytojas 

3.2. Užtikrinti sergančiųjų gripu ir ŪVKTI hospitalizaciją pagal 
klinikines ir epidemines indikacijas 

ASPĮ Gripo sezono ir 
epidemijos metu 

Savivaldybės 
gydytojas 

3.3. Gripu sergantiems pacientams pirmąją ligos savaitę (ypač 
pirmosiomis 5 dienomis) skirti atskirą palatą 
(jeigu yra galimybė) 

Stacionarios asmens 
sveikatos priežiūros, 
globos įstaigos 

Gripo sezono ir 
epidemijos metu 

Stacionarių asmens 
sveikatos priežiūros, 
globos įstaigų vadovai 

3.4. Darbuotojams, kuriems pasireiškia gripo arba ŪVKTI simptomai, 
laikinai vengti sąlyčio su pacientais ar įstaigos globotiniais / 
ugdytiniais 
 

ASPĮ, 
globos įstaigos, 
vaikų ugdymo 
įstaigos 

Nuolat Įstaigų vadovai 
 

3.5. Asmenims, kuriems  pasireiškia gripo arba ŪVKTI 
simptomai, atidėti asmens sveikatos priežiūros 
įstaigose hospitalizuotų ir globos institucijose gyvenančių asmenų 
lankymą 

Gyventojai, 
stacionarios ASPĮ, 
globos įstaigos 

Gripo sezono ir 
gripo epidemijos 
metu 

Stacionarių 
ASPĮ, globos įstaigų 
vadovai 
 

3.6. Rekomenduojama neorganizuoti užsiėmimų vaikų ugdymo 
įstaigose ir kituose organizuotuose kolektyvuose, kuomet gripu 

Vaikų ugdymo įstaigų 
vadovai, 

Gripo sezono ir 
gripo epidemijos 
metu 

Savivaldybės 
administracijos  
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arba ŪVKTI serga 20 proc. kolektyvo narių arba vadovaujantis 
Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 

Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistai 
dirbantys mokyklose. 

 Švietimo, kultūros ir 
sporto skyrius  

3.7. Sustiprinti masinio susibūrimo patalpų vėdinimą, valymą, 
dezinfekciją 

Įmonių, įstaigų  
vadovai 

Gripo epidemijos 
metu 

NVSC Panevėžio 
departamento Biržų 
skyrius 

3.8. Riboti masinius žmonių susibūrimus 
 

Savivaldybė, 
renginių 
organizatoriai, NVO 

Gripo epidemijos 
metu 

Administracijos 
direktorius,  
NVO vadovai 
 
 

3.9. Rekomenduoti skiepyti nuo gripo: 
65 m. ir vyresnius asmenis; 
slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninių arba skyrių, globos 
institucijų pacientus;  
suaugusius ir vaikus, vyresnius kaip 6 mėn., sergančius lėtinėmis 
širdies kraujagyslių, plaučių ligomis, bronchine astma, 
metabolinėmis arba  (ir) inkstų ligomis arba (ir) kuriems yra 
nustatyta imunodeficitinė būklė; 
vyresnius nei 6 mėn. kūdikius, vaikus ir paauglius, nuolat 
vartojančius aspiriną; 
moteris, kurios gripo sezono metu bus nėščios 3–9 mėnesį; 
asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir globos institucijų darbuotojus; 
rizikos grupių asmenų šeimų narius bei kitus sąlytį turinčius 
asmenis 

ASPĮ  
 

Kiekvienais 
metais prieš 
prasidedant 
gripo 
epideminiam 
laikotarpiui 

NVSC Panevėžio 
departamento Biržų 
skyrius,  
Savivaldybės 
gydytojas 
 

3.10. Rekomenduoti darbuotojams, teikiantiems įvairias paslaugas 
gyventojams, dirbant nešioti medicinines kvėpavimo takų 
apsaugines priemones, respiratorius 

Įmonių, įstaigų 
savininkai / vadovai 

Gripo epidemijos 
metu 

NVSC Panevėžio 
departamento Biržų 
skyrius 

3.11. Įpareigoti ikimokyklinių ugdymo įstaigų, bendrojo lavinimo 
mokyklų, sveikatos priežiūros įstaigų (ligoninių, ambulatorijų, 
poliklinikų), globos namų, viešojo maitinimo įstaigų ir kitų įstaigų 
atsakingus asmenis užtikrinti gripo ir ŪVKTI prevencinių 
priemonių vykdymą. 

Įmonių, įstaigų 
savininkai / vadovai 

Gripo epidemijos 
metu 

Įstaigų vadovai 
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Sutrumpinimai: 
ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaigos 
NVO – nevyriausybinės organizacijos 
PSPĮ – pirminės sveikatos priežiūros įstaigos 
NVSC Panevėžio departamento Biržų skyrius – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio 
departamento Biržų skyrius 
VSB – Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 
SAM – Sveikatos apsaugos ministerija 
ULAC – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras  
ŪVKTI – ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos  
 
 
 

___________________________________ 


