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SĄLYTĮ SU ARTIMŲJŲ RYTŲ RESPIRACINIO SINDROMO KORONAVIRUSU 

TURĖJUSIŲ ASMENŲ IŠAIŠKINIMO IR STEBĖJIMO LAIKINOSIOS  

REKOMENDACIJOS 

 

1. Įvadas. Informacija apie Artimųjų Rytų respiracinio sindromo viruso 

infekciją. 

Įvežtinis į Pietų Korėją atvejis iš Arabijos pusiasalio nebuvo netikėta situacija, nes jau nuo 

2012 m. balandžio mėnesio pasaulyje registruota daugiau nei 1300 Artimųjų Rytų respiracinio 

sindromo koronaviruso (toliau – ARRS-CoV) infekcijos atvejų. Daugiau nei 80 % ligos atvejų 

registruoti Artimųjų Rytų šalyse. Pavieniai ARRS-CoV infekcijos atvejai buvo registruoti Europos, 

Afrikos bei Azijos šalyse. Tačiau kitose nei Artimųjų Rytų šalyse, visi ARRS-CoV infekcijos 

atvejai buvo susiję su kelionėmis į Artimuosius Rytus, arba užsikrėtę labai artimo sąlyčio metu nuo 

susirgusiųjų.  

Dabartinis protrūkis Pietų Korėjoje yra pats didžiausias ne Arabų pusiasalio šalyje ir jis 

išplito tarp pirmojo įvežtinio atvejo lankytojų, kitų bendros palatos pacientų ir slaugiusių medicinos 

darbuotojų. Protrūkis neplinta visuomenėje. Tačiau pirmojo susirgimo infekcijos šaltinis 

Artimuosiuose Rytuose nėra nustatytas (nebuvo kontakto su kupranugariais ar sveikatos priežiūros 

įstaigose).  

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro rizikos vertinimu, šis protrūkis nekelia didesnės 

grėsmės keliautojams į Pietų Korėją. Rizika Europos Sąjungos šalyse išlieka žema, net ir esant 

įvežtiniams atvejams.  

Nors ir įmanomas, tačiau labai mažai tikėtinas užkrato plitimas per atvykusį užsikrėtusį 

asmenį, visų pirma dėl tiesioginių artimų ryšių tarp šeimos narių arba sveikatos priežiūros įstaigose, 

tačiau labai mažai tikėtina, kad virusas galėtų plisti toliau, atsižvelgiant į griežtus infekcijų 

kontrolės procedūrų standartus Europoje. Taigi pavojus, kad virusas galėtų toliau būti perduodamas 

ES yra labai mažas, jei bus vykdomos prevencinės priemonės, įskaitant į Europą grįžtančių 

keliautojų ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų informavimą ir jų sąmoningumo didinimą. ES 

turi pakankamų pajėgumų aptikti ir patvirtinti užsikrėtimo atvejus, kad nedelsiant būtų užkirstas 

kelias toliau perduoti net tokį labai užkrečiamą ligos sukėlėją. 

Labiausiai tikėtina, kad užsikrėtęs virusu asmuo pateks į ES teritoriją oro transportu ir mažai 

tikėtina, kad kitomis transporto priemonėmis (sausuma arba jūra) keliaujantys užsikrėtę asmenys 

pasiektų ES teritoriją prieš pasireiškiant ligos simptomams. 

Rizika yra labai artimą sąlytį turintiems asmenims, nenaudojantiems asmeninių saugos 

priemonių. Iki šiol visi antriniai užsikrėtimo atvejai buvo sveikatos priežiūros įstaigose. Todėl 

būtina ir toliau vykdyti šios infekcijos epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę, ypač jei sunkūs 

kvėpavimo takų susirgimai pasireiškia po kelionės į Arabijos pusiasalį arba po artimo bendravimo 

su asmeniu, kuriam laboratoriškai patvirtinta ARRS-CoV infekcija (toliau – ARRS-CoV atvejis).  

PSO duomenimis, ARRS-CoV savybės nėra iki galo išnagrinėtos, tačiau atlikti tyrimai rodo, 

kad tai tarp gyvūnų (labiausiai tikėtina šikšnosparniai-kupranugariai) cirkuliuojantis virusas, kuriuo 

nuo gyvūnų užsikrečia ir žmonės. Visuomenėje tarp žmonių viruso perdavimas nėra lengvas ir 

greitas. Virusas tarp žmonių gali plisti tik tarp labai artimą sąlytį turinčių asmenų – sveikatos 

priežiūros įstaigose, tarp šeimos narių, ypatingai nenaudojant atitinkamų asmens saugos priemonių. 

Iki šiol viruso plitimas visuomenėje nėra patvirtintas jokiais dokumentais. 

Manoma, kad inkubacinis ligos laikotarpis gali užtrukti iki 14 dienų. Liga pasireiškia 

simptomų įvairumu: nuo besimptomės infekcijos formos iki sunkaus kvėpavimo funkcijos 

nepakankamumo, septinio šoko, dauginio organų pakenkimo ir mirties. Dažniausiai infekcija 
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prasideda ūmios sunkios kvėpavimo takų infekcijos požymiais. Klinikinė ligos eiga sunkesnė 

imunosupresiniams pacientams. 

2. Rekomendacijų taikymo sritis 

Šios rekomendacijos skirtos visuomenės sveikatos priežiūros pareigūnams ir specialistams. 

Dokumente pateiktos rekomendacijos visuomenės sveikatos specialistams, atsakingiems už sąlytį 

turėjusių asmenų valdymą. Šios rekomendacijos gali būti keičiamos atsižvelgiant į PSO bei Europos 

ligų prevencijos ir kontrolės centro, kitų kompetentingų institucijų visuomenės sveikatos rizikos 

vertinimą bei rekomendacijas. 

3. Sąlytį turėjusių asmenų valdymo tikslas 

 

ARRS-CoV plitimas nuo žmogaus žmogui yra patvirtintas. Plitimas sveikatos priežiūros 

įstaigose - yra išskirtinis ARRS-CoV bruožas ir dauguma ARRS-CoV infekcijos atvejų buvo 

užregistruota ligoninėse Saudo Arabijoje ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Daugėja įrodymų, kad 

vienakuprių kupranugarių rūšis yra užkrėsta koronavirusu ir kad ši gyvūnų rūšis gali vaidinti svarbų 

vaidmenį tiesiogiai ar netiesiogiai perduodant infekciją žmonėms. 

Sąlytį turėjusių asmenų valdymo tikslas yra: 

 kuo anksčiau nustatyti sąlytį turėjusius asmenis su ARRS-CoV infekcijos požymiais, juos 

izoliuoti ir gydyti;  

IR 

 užkirsti kelią infekcijos plitimui ir antrinių atvejų atsiradimui. 

4. Sąlytį turėjusių asmenų apibrėžimas 

Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro
1
 rekomendacija, sąlytį turėję 

asmenys gali būti: 

a) sveikatos priežiūros darbuotojai ar šeimos nariai, tiesiogiai dalyvaujantys paciento 

priežiūroje, arba visi kiti asmenys, kurie ilgai (daugiau nei 15 minučių) iki 2 metrų atstumu 

bendravo akis į akį su tikėtinu ar patvirtintu ARRS-CoV atveju uždaroje patalpoje (klasė, auditorija, 

butas, ligoninės palata, kareivinės, kempingo palapinė ir kt.) be rekomenduojamų asmeninių 

apsaugos priemonių, pvz., chalato, pirštinių, respiratoriaus, akinių; 

ar 

b) turintys tiesioginį sąlytį su infekuotais kvėpavimo takų sekretais (pvz., kosulio metu 

išskirtais lašeliais) nenaudojant individualių apsaugos priemonių (chalato, pirštinių, akinių, 

respiratoriaus).  

Remiantis PSO laikinu ARRS-CoV atvejo apibrėžimu
2
, tiesioginės epidemiologinės sąsajos 

su patvirtintu ARRS-CoV sergančiu pacientu gali būti šios: 

 Sąlytis medicinos įstaigoje – tiesioginė ARRS-CoV paciento priežiūra, darbas su ARRS-CoV 

užsikrėtusiais medikais, pacientų lankymas arba buvimas su ARRS-CoV užsikrėtusiais asmenimis 

toje pačioje artimoje aplinkoje.  

 Darbas šalia ARRS-CoV užsikrėtusių asmenų arba buvimas toje pačioje klasėje su ARRS-CoV 

užsikrėtusiais asmenimis.  

 Keliavimas su ARRS-CoV užsikrėtusiais asmenimis bet kokios rūšies transporto priemonėmis.  
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 Gyvenimas namuose su ARRS-CoV užsikrėtusiais asmenimis.  

 Epidemiologinė sąsaja nagrinėjamu atveju gali pasitaikyti 14 dienų laikotarpiu prieš ligos 

pradžią arba po ligos pradžios.  

5. Sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimas 

 

Atsižvelgiant į tai, kad ARRS-CoV užsikrėtusius asmenis ne visada įmanoma nustatyti 

anksti neatlikus specifinių diagnostinių tyrimų, sveikatos priežiūros darbuotojai dažniausiai gali 

turėti sąlytį su ARRS-CoV atveju. 

Dažniausiai nustatomi kiti sąlytį turėję asmenys yra pateikti šių rekomendacijų 4 punkte. 

Besimptomių sąlytį turėjusių asmenų karantinas ar izoliavimas nerekomenduojamas, tačiau 

visi artimi sąlytį su tikėtinu ar patvirtintu ARRS-CoV atveju turėję asmenys turi būti stebimi 14 

dienų nuo paskutinės sąlyčio dienos. Artimą sąlytį turėjusiems asmenims yra rekomenduojama tuoj 

po sąlyčio paimti ir saugoti kraujo serumo mėginį, kuris vėliau gali būti panaudotas porinių serumų 

palyginimui, jei reikės. 

Sąlytį turėjusius asmenis išaiškina visuomenės sveikatos centrų specialistai: 

 Identifikuoja sąlytį turėjusius asmenis, įvertina rizikos laipsnį; 

 Užtikrina stebėjimą asmenų, turėjusių artimą sąlytį su ARRS-CoV atveju; 

 Suteikia visą informaciją sąlytį turėjusiems asmenims apie atsekimo svarbą ir stebėjimo 

būtinybę; 

 Susitaria dėl komunikavimo visą stebėjimo laikotarpį. 

 

6. Sąlytį turėjusių asmenų stebėjimas 

 
Nors ARRS-CoV atvejų iki šiol nebuvo nustatyta orlaiviuose, rekomenduojama  asmenims, 

turėjusiems sąlytį su patvirtintu ARRS-CoV atveju, skrydžio metu ir po skrydžio taikyti RAGIDA 

SŪRS kontaktų atsekimo į gaires ( ECDC GUIDANCE. Risk assessment guidelines for diseases 

transmitted on aircraft). 

6.1. Kada reikia vykdyti sąlytį turėjusių asmenų atsekimą? 

 

Atsižvelgiant į pasaulinę SŪRS patirtį, keleivių jautrumą dėl uždaros erdvės, sąlytį turėjusių 

asmenų atsekimas turėtų būti pradėtas: 

• jei orlaivyje buvo tikėtinas arba patvirtintas ARRS-CoV atvejis (PSO atvejo apibrėžimas
2
); 

IR 

• jei pacientas galbūt buvo infekuotas; 

IR 

• jei skrydis įvyko per pastarąsias 10 ar 20 dienų (žr. algoritmą). 

 
_________________________________________________________________________ 
 

1
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro rekomenduojamas apibrėžimas 

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/coronavirus-infections/mers-factsheet/Pages/default.aspx#C6 
2
 PSO apibrėžimas   

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/MERS-

CoV_Interim_case_definition_Jul2014.pdf?ua=1 

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/MERS-CoV_Interim_case_definition_Jul2014.pdf?ua=1
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/MERS-CoV_Interim_case_definition_Jul2014.pdf?ua=1


7 

     

 

6.2. Prioritetinės asmenų, turėjusių sąlytį su ARRS-CoV atveju, grupės atsekimui ir 

stebėjimui 

Sąlytį turėjusių asmenų atsekimo priemonės taikomos tiems keleiviams ir įgulos nariams, 

kurie turėjo tiesioginį sąlytį su įtariamu simptominiu ar patvirtintu ARRS-CoV atveju. Visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistai, apklausdami visus atvykusius lėktuvo keleivius ir įgulos narius, 

turi išsiaiškinti ir sudaryti sąrašus sąlytį turėjusių asmenų pagal ekspozicijos rizikos lygį. Pirmiausia 

turi būti atsekami ir stebimi: 

• keleiviai, sėdintys toje pačioje eilėje kaip ARRS-CoV atvejis, 

• keleiviai, sėdintys dvi eiles į priekį ir dvi eiles už atvejo nugaros, 

• visi įgulos nariai, 

• keleiviai, kurie rūpinosi pacientu kelionės metu, 

• keleiviai, turėję > 15 minučių sąlytį  akis į akį su pacientu, 

• keleiviai, turėję sąlytį su paciento kvėpavimo takų išskyromis, 

• keleiviai, gyvenantys tose pačiose patalpose kaip ir pacientas. 

Priklausomai nuo ARRS-CoV atvejo klinikinių simptomų ir požymių sunkumo skrydžio 

metu, gali būti apsvarstytos galimybės išplėsti sąlytį turėjusių asmenų atsekimą, apimant visus 

keleivius ir įgulos narius. Jei ARRS-CoV atveju yra įgulos narys, ir jei ne su visais keleiviais yra 

galimybė susisiekti, pirmiausia dėmesys turi būti sutelktas į tuos keleivius, su kuriais tas įgulos 

narys skrydžio metu dirbo.  Be to, turėtų būti atsekti visi kiti įgulos nariai.  

Jei yra įtarimas, kad infekcija gali būti išplatinta skrydžio metu, ARRS-CoV infekcijos 

požymius turintis keleivis privalo užsidėti medicininę kaukę ir būti izoliuotas. Skrydžio palydovės 

turi laikytis infekcijų kontrolės pagal IATA gaires. Orlaivio kapitonas informuoja paskirties oro 

uostą (TSPT 28 straipsnis).  

Iš visų sąlytį turėjusių asmenų (keleivių ir įgulos narių) atsekimo tikslais surenkama visa 

informacija pagal Asmens duomenų, renkamų kontaktų atsekimo tikslais, sąrašą, patvirtintą LR 

sveikatos apsaugos ministro 2010 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-559. Visiems  šių nustatytų 

grupių asmenims išdalinama užpildyti Keleivio kortelė, pildoma visuomenės sveikatos tikslais. 

Visuomenės sveikatos priežiūros institucijų veiksmai priklauso nuo konkrečios situacijos. 

Gali būti priimti įvairūs sprendimai ir įgyvendinti ribojimai, pvz., savanoriškas vengimas 

susibūrimo vietų, savanoriškas bendravimo apribojimas su kitais asmenimis. Sąlytį turėjusių 

asmenų valdymo algoritmas pateiktas šių rekomendacijų 2 priede.  

  

 

6.3. Kitų sąlytį turėjusių asmenų atsekimas 

Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistai, atlikdami ARRS-CoV atvejo 

epidemiologinį tyrimą, pavyzdžiui, namuose, asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, privalo surasti 

visus sąlytį turėjusius asmenis ir sudaryti jų sąrašą. 

Apie įvykusį darbuotojo ekspozicijos incidentą sveikatos priežiūros įstaigoje pranešama 

nustatyta tvarka, incidentas registruojamas, atliekamas medicininis darbuotojo ekspozicijos 

vertinimas, sveikatos stebėjimas pagal Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos 

priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ nuostatas.  
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Sąlytį turėję sveikatos priežiūros darbuotojai vykdo savęs stebėjimą 14 dienų nuo paskutinės 

sąlyčio dienos. 

 7. Pagrindiniai veiksmai vykdant sąlytį turėjusių asmenų stebėjimą: 

Sąlytį turėjusių asmenų stebėseną (monitoringą) vykdo visuomenės sveikatos centrai. 

Visuomenės sveikatos centre paskiriamas specialistas, kuris vykdys aktyvią sąlytį turėjusių asmenų 

stebėseną. 

Visuomenės sveikatos centro specialistas, paskirtas vykdyti aktyvią šių asmenų stebėseną 

(monitoringą): 

a) įteikia atmintinę (pridedama), visą stebėjimo laikotarpį (14 dienų nuo paskutinės sąlyčio 

dienos) kasdien turi susisiekti (telefonu, el. paštu ir kt.) su stebimu asmeniu ir užrašyti stebėjimo 

lape duomenis (1 priedas); 

b) informuoja asmenį, kad šis būtų pasiekiamas telefonu visą stebėjimo laikotarpį ir kad 

save nedelsiant izoliuotų ir susisiektų su sveikatos priežiūros įstaiga, jei stebėjimo metu per 14 d. 

išsivysto ligos simptomai. Jei per 14 d. nuo paskutinės ekspozicijos dienos ligos simptomai 

neišsivysto, sąlytį turėjęs asmuo daugiau nelaikomas turinčiu susirgimo riziką. 

Turėjusiems sąlytį asmenims, grįžusiems iš ARRS-CoV paveiktų teritorijų, neturintiems 

jokių ARRS-CoV infekcijos požymių ir simptomų, netaikomos izoliavimo ar kitos karantininės 

priemonės visą stebėjimo laikotarpį. Jiems taip pat netaikomi kelionių, veiklos apribojimai. Tirti 

besimptomius sąlytį turėjusius asmenis taip pat nerekomenduojama. 

 

7.1. Sąlytį turėjusių asmenų valdymas nustačius patvirtintą ir tikėtiną ARRS-CoV atvejį: 

Kai tik patvirtinamas ARRS-CoV infekcijos atvejis, nedelsiant pradedamas sąlytį turėjusių 

asmenų sąrašo sudarymas, jų atsekimas, rizikos įvertinimas ir valdymas.  

Jei sąlytį turėjusio asmens stebėjimo laikotarpyje šiam laboratoriškai patvirtinama ARRS-

CoV infekcija, pradedamas ir atliekamas jau su šiuo asmeniu turėjusių sąlytį atsekimas ir 

stebėjimas. 

 

Literatūra: 
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1  priedas  

SĄLYTĮ SU PATVIRTINTU ARRS-CoV ATVEJU TURĖJUSIO ASMENS 

 STEBĖJIMO LAPAS  

Asmens vardas ir pavardė_____________________ ____lytis(M/V) ______ amžius____________ 

 

Gyvenamosios vietos adresas__________________  tel._______________ el.p. _______________ 

 

Sąlyčio data______________ Sąlyčio vieta ____________________________________ 

    (šalis, įstaiga, namai ir kt.) 

 

 

Simptomai  Stebėjimo dienos 

1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Kūno temperatūra               

Kosulys               

Sloga               

Skausmas krūtinėje               

Raumenų skausmas               

Galvos skausmas               

Silpnumas               

Pykinimas               

Vėmimas               

Viduriavimas                

Kt.               

Kt.               

               

 

*langeliuose pažymima TAIP (T) arba NE (N) 
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2 priedas 

Artimųjų Rytų respiracinio sindromo viruso (ARRS-CoV) infekcijos rizikos 

vertinimo algoritmas 
 

 

 TAIP 
   NE  

 

 TAIP  

   NE 

 

 TAIP 

                 NE 

 

 TAIP       TAIP                            NE 

   

   

   NE    TAIP 

    

     

 

TAIP               NE   NE         TAIP         TAIP 

 

 

 

*jei su visais keleiviais neįmanoma susisiekti, atsekimo pastangos turi būti sutelktos į:  

a) keleivius, sėdėjusius toje pačioje eilėje kaip ir pacientas (atvejis); 

b) keleiviai, sėdėję dvejose priekinėse eilėse ir dvejose eilėse už paciento (atvejo); 

Pranešimas apie įvykį 

Tikėtinas ar patvirtintas 

atvejis? 

Nevykdomas 

atsekimas 

Ar yra įrodymų infekcijos 

plitimo šalyje, iš kurios 

skrendama? 

Pacientas turėjo simptomus 

skrydžio metu? 

Ar yra infekcijos plitimo įrodymų 

šalyje, į kurią skrendama? 

 

Nevykdomas 

atsekimas 

Laboratoriškai patvirtinta? 

Skrydis per 20 dienų 

nuo simptomų 

pradžios? 

Nevykdomas 

atsekimas 

Nevykdomas 

atsekimas 

Laborašoriškai 

patvirtintas atvejis ir 

skrydis per 10 dienų 

nuo simptomų pradžios 

Tikėtinas ar 

laboratoriškai patvirtintas 

atvejis ir skrydis per 20 

dienų nuo simptomų 

pradžios 

IŠSAMUS SĄLYTĮ TURĖJUSIŲ ASMENŲ ATSEKIMAS* 
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c) asmenys, kurie rūpinosi pacientu kelionės metu; 

d) asmenys, kurie turėjo labai artimą sąlytį su pacientu; 

e) asmenys, kurie turėjo sąlytį su paciento kvėpavimo takų išskyromis; 

f) asmenys, kurie gyveno vienuose namuose su pacientu; 

g) visi įgulos nariai. 
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Artimųjų Rytų respiracinio sindromo 

koronaviruso (ARRS-CoV) (angl. MERS-

CoV) infekcijos plitimas vyksta Arabų 

pusiasalio šalyse. Pastaruoju metu ir Pietų 

Korėjoje. 

Užsikrėtimo rizika keliaujant šiose 

teritorijose yra maža. Didesnė tikimybė 

užsikrėsti ARRS-CoV yra po artimo (akis į 

akį) bendravimo (>15 min. bendravimas be 

individualių apsaugos priemonių su asmeniu, 

kuriam patvirtinta ARRS-CoV infekcija, 

viename kambaryje, palatoje, lėktuve ir pan.) 

su sergančiuoju ARRS-CoV infekcija. 

 

Pagrindiniai Artimųjų Rytų respiracinio 

sindromo koronaviruso infekcijos simptomai: 

 karščiavimas 

 kosulys 

 dusulys 

 galvos ir raumenų skausmas 

Tačiau liga pradžioje gali pasireikšti ir: 

 pykinimu ir vėmimu 

 viduriavimu 

Jei bent vienas iš šių požymių pasireiškė 14 

dienų bėgyje po kelionės į Arabų pusiasalio 

šalis ar po artimo bendravimo (akis į akį) su 

sergančiuoju ARRS-CoV infekcija, 

nedelsiant  

kvieskite greitąją medicinos pagalbą ir 

įspėkite medikus apie kelionę ir galimą 

užsikrėtimą ARRS-CoV virusu: 

tel. visuose tinkluose 003 

skubi pagalba 112 

Daugiau informacijos apie ARRS-CoV infekciją rasite Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro internetiniame puslapyje: www.ulac.lt 

Telefonu: (8 5) 230 0124,  

el. paštu: ulac@ulac.lt 

 

  Jūs grįžote po kelionės Arabų pusiasalio šalyse?      

   Artimai bendravote su asmeniu, kuriam patvirtinta 

   Artimųjų Rytų respiracinio sindromo koronaviruso 

   (ARRS-CoV) infekcija? 

Svarbi informacija apie Artimųjų Rytų respiracinio sindromo  

 


