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Šis dokumentas skirtas asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, slaugos ligoninėms, hospisams, 

globos namams, savarankiško gyvenimo namams, švietimo ir ugdymo įstaigoms, įkalinimo įstaigoms, 

oro uostams ir kitoms įmonėms, organizacijoms bei įstaigoms, norinčioms pagerinti infekcijų 

kontrolę ir sumažinti COVID-19 bei kitų infekcijų keliamas rizikas. 
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2 REKOMENDACIJŲ KNYGOS RENGĖJAI IR SUDARYTOJAI 

Šią rekomendacijų knygą parengė ir sudarė MB „Pratura“ (http://www.pratura.lt), subūrusi aukštos 

kvalifikacijos ir kompetencijos specialistus, kurie analizavo paplitusias darbo, saugos, infekcijų 

kontrolės praktikas, procesų valdymo būdus ir kitus aktualius aspektus. Buvo analizuojami ir 

galiojančių teisės aktų reikalavimai bei jų taikymo praktika, įvairių organizacijų, įmonių, įstaigų 

veiklos spragos, atsirandantys trūkumai, galimos neatitiktys. Tokio bendro darbo rezultatas – 

praktine patirtimi, rekomendacijomis ir siūlymais paremtas rekomendacijų ir sprendimų rinkinys, 

kuris bus naudingas visiems, kas nori sumažinti COVID-19 keliamas rizikas. 

Šią rekomendacijų knygą parengė organizacijų procesų valdymo ir gerinimo ekspertai Ričardas 

Savukynas ir Laurynas Truncė, padedami medikų ir kitų ekspertų komandos. Rengiant šią 

rekomendacijų knygą, savo žiniomis, patirtimis, darbu ir patarimais prisidėjo šie žmonės: 

 abdominalinės chirurgijos gydytojas Edgaras Kulikauskas; 

 gydytoja kardiologė Reda Aržanauskienė; 

 gydytojas anesteziologas reanimatologas Albinas Kalimavičius; 

 gydytojas anesteziologas reanimatologas Ričardas Peldžius; 

 skubiosios medicinos gydytoja Iveta Vėgelytė; 

 vyresnioji gydytoja rezidentė kraujagyslių chirurgė Inga Urtė Builytė; 

 psichologė Karilė Levickaitė; 

 medicinos ir farmacijos teisės ekspertas Andrej Rudanov; 

 užkrečiamųjų ligų valdymo specialistė Ginreta Megelinskienė. 

Kalbą peržiūrėjo Loreta Vaicekauskienė (Lietuvių kalbos institutas). 

MB „Pratura“ taip pat talkino Gyvybės mokslų ir edukologijos instituto (GMEI) komanda. 

Esame nepaprastai dėkingi visiems ekspertams ir partneriams už skirtą laiką, pastangas ir perduotas 

patirtis.  

Šis leidinys yra skirtas nemokamai platinti ir naudotis. Tai rengėjų indėlis į Lietuvos gerovę. 

Tikimės, kad toliau aprašomos praktikos bus naudingos rekomendacijų diegėjams. 

 

 

 

  

http://www.pratura.lt/
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3 ĮVADAS 

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (toliau – ECDC) 2020 m. kovo 21 d. duomenimis, 

koronaviruso sukeliamos infekcinės COVID-19 ligos (toliau – COVID-19) plitimas buvo 

eksponentinis. Tuo metu buvo teigiama, kad patvirtintų COVID-19 atvejų skaičius pasaulyje 

padvigubėja per 8 dienas, o mirčių nuo COVID-19 skaičius pasaulyje padvigubėja per 7 dienas. 

2020 m. kovo 22 d. 09:00 duomenimis Lietuvoje buvo nustatyti 105 užsikrėtimo COVID-19 atvejai ir 

1 mirties nuo šios infekcijos atvejis. Nepaisant to, kad nuo 2020 m. kovo 16 d. dienos 00:00 Lietuvoje 

įvestas karantinas, liga nenustojo plisti. Vėliau skaičiai augo, nors buvo imamasi įvairių teisinių, 

organizacinių, techninių ir kitų priemonių. Dalis tų priemonių buvo pavėlavusios arba neefektyvios. 

2020 m. kovo – 2021 m. vasario mėnesių laikotarpis parodė, kad nepriklausomai nuo visų jau priimtų 

ir galiojančių teisinių priemonių, intensyviai ir atsakingai organizuoto sveikatos priežiūros 

specialistų darbo, aktyvaus verslo ir socialių partnerių įsitraukimo į kovos su COVID-19 procesą bei 

nuolat skleidžiamos informacijos ir rekomendacijų, Lietuvos valstybė susiduria su šiomis 

problemomis: 

1. nėra visapusiškai užtikrintas sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių su COVID-19 

infekuotais arba galimai infekuotais pacientais, saugumas; 

2. visuomenei trūksta pakankamai objektyvių (tyrimų duomenimis pagrįstų) žinių apie realų 

COVID-19 viruso paplitimą, todėl daugelis žmonių nesuvokia kilusios grėsmės, jos masto ir 

pasekmių, nežino apsisaugojimo būdų, o kartais juos netgi neigia; 

3. ne visi sąmoningai elgtis norintys asmenys turi galimybes tinkamai įgyvendinti saviizoliacijos 

sąlygas; 

4. dalis visuomenės, ypač rajonuose ir atokiose vietovėse, dėl įvairių politinių, socialinių, 

ekonominių, švietimo (įgyto išsilavinimo ir patirties), informacijos sklaidos ir kitų priežasčių 

abejingai reaguoja į pareigą izoliuotis, taip pat pažeidžia karantino režimo sąlygas. 

Vienas iš didžiausių iššūkių, su kuriais susidūrė mūsų valstybė – tai infekcijų kontrolės problemos. 

Rengdami šią rekomendacijų knygą, analizuodami ekspertų pateikiamus pavyzdžius, tyrimus, 

viešuose šaltiniuose pateikiamą informaciją, galime tik pakartoti akivaizdžią ir nenuneigiamą 

daugelio mokslininkų daug kartų įvardintą išvadą: efektyvi ir nuosekli infekcijų kontrolė leidžia 

sumažinti COVID-19 plitimą įvairiose įstaigose, įmonėse, organizacijose. Tos pačios infekcijų 

kontrolės priemonės gali reikšmingai mažinti ir hospitalinių infekcijų paplitimą bei jų keliamą riziką. 

 

3.1 REKOMENDACIJŲ KNYGOS SANTYKIS SU REGULIACINE APLINKA 
Ši rekomendacijų knyga nėra teisės aktas, tačiau rengiant ją buvo vadovautasi Europos Sąjungos ir 

Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir norminiais dokumentais, Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų skelbiamais pranešimais, informacija bei 

dokumentais. 

 



 

Šios rekomendacijos yra patariamojo pobūdžio ir turi būti pritaikytos konkretaus diegėjo poreikiams ir infrastruktūrai. 
Naudojant rekomendacijų knygą, turi būti pateikiama nuorodą į šį dokumentą. © MB „Pratura“, 2021. 

SPALVINIAI ŽYMĖJIMAI. REKOMENDACIJŲ KNYGA. 
COVID-19 ir infekcijų kontrolės priemonių taikymo rekomendacijos. 

Bendrieji procesų valdymo reikalavimai bei rekomendacijos, valdant COVID-19 epidemiją. 

8 

3.2 VARTOJAMOS SĄVOKOS IR SANTRUMPOS 

Šioje rekomendacijų knygoje vartojamos sąvokos ir santrumpos suprantamos taip, kaip jos 

apibrėžtos šioje rekomendacijų knygoje, taip pat Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme, LR 

sveikatos sistemos įstatyme, LR sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme, LR medicinos praktikos 

įstatyme, LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme, LR farmacijos įstatyme, LR 

biomedicininių tyrimų etikos įstatyme, LR sveikatos draudimo įstatyme, LR ligos ir motinystės 

įstatyme, LR socialinių paslaugų įstatyme, LR neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, LR mokslo 

ir studijų įstatyme, LR sveikatos apsaugos ministro, LR socialinės apsaugos ir darbo ministro, LR 

švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymuose bei kitose Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir 

norminiuose dokumentuose. 

Šiame dokumente vartojamos sąvokos ir santrumpos: 

1. asmuo, asmenys, paslaugas gaunantys asmenys – rekomendacijų knygoje „asmeniu“ arba 

„asmenimis“ vadiname pacientus, globotinius, auklėtinius, darbuotojus, keleivius, kalinius ir 

kitus fizinius asmenius, kurių gyvybė ir sveikata būtų saugoma diegiant šioje rekomendacijų 

knygoje aprašomas praktikas. Kartais, norėdami aiškiau atskirti juos nuo  įstaigos personalo 

ar akcentuoti procesų specifiką, tuos asmenis įvardiname kaip paslaugas gaunančius 

asmenis, pacientus ar pan.; 

2. darbuotojas – žr. personalas; 

3. dezinfekcijos taškas – vieta, kurioje yra asmens dezinfekcijos priemonių (pvz., buteliukas 

ar kita talpa su dezinfekciniu skysčiu); 

4. diegėjas (diegėjai) – juridinis asmuo, nepriklausomai nuo jo pavaldumo, nuosavybės formos 

ir kapitalo, kuris diegia savo veikloje šioje rekomendacijų knygoje aprašomas praktikas. Šiuo 

atveju diegėjais gali būti asmens sveikatos priežiūros įstaigos (steigėjas valstybė, 

savivaldybė, privatus kapitalas), slaugos ligoninės, hospisai, globos namai, savarankiško 

gyvenimo namai, švietimo ir ugdymo įstaigos, įkalinimo įstaigos, oro uostai, vaistinių 

preparatų, medicinos įrangos, maisto produktų bei kosmetikos gaminių gamintojai, kitos 

pramoninės gamybos įmonės, sandėliavimo paslaugas teikiančios bendrovės ir kt. Kiekvienas 

diegėjas turėtų įsivertinti, kokie rekomendacijų knygoje esantys patarimai atitinka jo veiklos 

pobūdį ir mastą, ir pagal tai pasirinkti diegimo taktiką; 

5. rekomendacijų knyga – šis MB „Pratura“ parengtas dokumentas, pavadintas „Spalviniai 

žymėjimai. Rekomendacijų knyga. COVID-19 ir infekcijų kontrolės priemonių taikymo 

rekomendacijos. Bendrieji procesų valdymo reikalavimai bei rekomendacijos, valdant COVID-

19 epidemiją“, nepriklausomai nuo šio dokumento redakcijos datos ir versijos. 

Rekomendacijų knyga vadiname visus šio dokumento leidimus, redakcijas ir versijas; 

6. spalvinių žymėjimų diegimo grupė – diegėjo darbuotojai, dalyvaujantys rekomendacijų 

knygos diegimo organizaciniuose darbuose; 

7. LR – Lietuvos Respublika; 

8. pacientas – asmuo, kuris naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis paslaugomis, 

nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis; 

9. personalas – diegėjo darbuotojai, savanoriai, kiti diegėjo samdyti ar į veiklą įtraukti 

darbuotojai, susiję trečiųjų šalių darbuotojai ar kiti žmonės, dalyvaujantys diegėjo veikloje, 
taip pat ir darbuotojai plačiąja šios sąvokos prasme; 
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10. PGR – polimerazės grandininė reakcija. PGR testais vadinami polimerazės grandinine 

reakcija paremti virusų aptikimo testai, leidžiantys nustatyti COVID-19 susirgimą; 

11. RITS – reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrius ar skyriai; 

12. SAM – Sveikatos apsaugos ministerija; 

13. SPS – skubios pagalbos skyrius ar skyriai. 

3.3 ŠIOS COVID-19 REKOMENDACIJŲ KNYGOS TIKSLAS 
Pagrindiniai rekomendacijų knygos tikslai: 

1. padėti diegėjo personalui (administracijai ir darbuotojams) paprasčiau ir efektyviau 

organizuoti veiklą ir procesus; 

2. suteikti būtinų žinių ir ugdyti įgūdžius, kaip turėtų būti organizuojama veikla, valdant COVID-

19 ir infekcijų plitimą; 

3. padėti diegėjui susikurti tokią vidaus procesų sistemą, kurią būtų lengva suvokti ir kurios 

procesus galima būtų taikyti intuityviai ir paprastai.  

Plintant COVID-19 pandemijai būna atvejų, kai dėl prastos infekcijų kontrolės, neišgrynintų ir 

neištobulintų darbo praktikų, pasikeitusio darbo organizavimo, procesinio valdymo žinių stokos, 

resursų trūkumo ir kitų priežasčių kyla incidentų, per kuriuos užkrečiami įvairūs asmenys, diegėjo 

darbuotojai ar kitas personalas. 

Pavyzdžiui,  žinoma atvejų, kai: 

1. dėl pernelyg ilgai užtrukusio testavimo pacientui laiku nebuvo suteikta pagalba ir dėl to 

pacientas mirė; 

2. dėl netinkamos infekcijų kontrolės bei neatskirtų pacientų srautų buvo užkrėsti kiti pacientai 

gydymo įstaigoje; 

3. užkrėtimas įvyko švietimo ir ugdymo įstaigoje ir COVID-19 ėmė plisti namų ūkyje, kur  

užsikrėtė kiti šeimos nariai; 

4. liga išplito rizikos grupės žmonėmis besirūpinančioje globos įstaigoje, sukeldama daugelio 

žmonių mirtis. 

Tam, kad būtų išvengta panašių atvejų, šioje rekomendacijų knygoje apibendriname ir pateikiame 

sėkmingas, pasiteisinančias procedūras, procesus, reikalavimus ir taisykles. 

Rekomendacijų knygoje aprašomos pavyzdinės procedūros, galimi reikalavimai, pateikiamos 

rekomendacijos ir kita informacija, kurie kaip visuma ir sudaro šią rekomendacijų knygą.  

Prioritetinei diegėjų grupei – stacionaro ir slaugos asmens sveikatos priežiūros įstaigoms bei 

hospisams rekomenduojame pagal šią rekomendacijų knygą suplanuoti bei sužymėti savo patalpų ir 

teritorijos infrastruktūrą į atitinkamas zonas, apibūdinti procesus ir veiklas, patikslinti ar papildyti 

esamas procedūras, įdiegti pakeitimus į esamas (turimas) kokybės valdymo sistemas.  

Kitiems diegėjams rekomenduojame daugiausia dėmesio skirti patalpų žymėjimui, dezinfekcijos 

klausimams ir procesų organizavimui bei valdymui. 

Rekomendacijų knyga būtų naudinga keliose srityse: 
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1. sukurtų pagrindą mažinti asmenų užsikrėtimo tikimybę; 

2. tais atvejais, kai objektyviai nėra galimybės išvengti asmenų užsikrėtimo, būtų sumažintas 

užsikrėtimo masto potencialas (pvz., RITS, globos namų bendras gyvenamasis kambarys arba 

didelė klasė švietimo ir ugdymo įstaigoje); 

3. sukurtų pagrindą mažinti diegėjo darbuotojų ar kito personalo užsikrėtimo tikimybę; 

4. tais atvejais, kai objektyviai nėra galimybės išvengti diegėjo darbuotojų ar kito personalo 

užsikrėtimo, būtų sumažintas užsikrėtimo masto potencialas; 

5. supaprastintų sprendimų priėmimą, kai reikia laiku suteikti reikalingą pagalbą;  

6. bent dalimi atvejų supaprastintų ar pagreitintų asmenų aptarnavimą sveikatos priežiūros 

įstaigose; 

7. supaprastintų ir palengvintų personalo darbą, o reikalavimus padarytų žymiai aiškesnius. 

Rekomendacijų knyga nėra skirta pakeisti teisės aktų reikalavimus ir negali būti laikoma aukštesnės 

svarbos dokumentu už teisės aktus, reglamentuojančius diegėjų veiklą. Tais atvejais, kai kils 

neatitikimų, prieštaravimų ar nesutapimų tarp Lietuvos Respublikos teisės aktų ir šios 

rekomendacijų knygos, diegėjas privalo vadovautis teisės aktų reikalavimais. 

3.4 TIKSLINĖ GRUPĖ (JURIDINIAI ASMENYS IR JŲ ATSAKINGI DARBUOTOJAI) 
Rengiant šią rekomendacijų knygą, pirmiausia buvo orientuojamasi į stacionaro ir slaugos paslaugas 

teikiančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas, tačiau vėliau jos pritaikymas ir naudojimas buvo 

išplėstas taip, kad esmines šios rekomendacijų knygos dalis galėtų panaudoti ir kitos įstaigos, 

organizacijos ir įmonės. 

Patariame šios rekomendacijų knygos priemones, patarimus ir praktikas diegti: 

1. stacionaro ir slaugos asmens sveikatos priežiūros įstaigose bei paliatyviosios slaugos gydymo 

įstaigose (hospisuose)- tai yra prioritetinė diegėjų grupė; 

2. globos namuose ir savarankiško gyvenimo namuose; 

3. švietimo ir ugdymo įstaigose (atsižvelgiant į jų dydį, patalpų išplanavimą, kitas sąlygas); 

4. įkalinimo įstaigose; 

5. oro uostuose; 

6. vaistinių preparatų, medicinos įrangos, maisto produktų bei kosmetikos gamybos 
infrastruktūroje; 

7. pramoninėse gamybos įmonėse; 

8. sandėliavimo paslaugas teikiančiose bendrovėse; 

9. kitose įmonėse, įstaigose bei organizacijose, kurios vykdo ar gali vykdyti infekcijų kontrolę.  

Patariame su šios rekomendacijų knygos siūlomomis priemonėmis, patarimais ir praktikomis 

susipažinti šiems diegėjų atstovams ar darbuotojams: 

1. administracijai (aukščiausiems vadovams, jų pavaduotojams, kitam vadovaujančiam 

personalui); 

2. vyr. slaugytojams (asmens sveikatos priežiūros įstaigų atvejais); 

3. kokybės vadybos specialistams; 

4. spalvinių žymėjimų diegimo grupės dalyviams (ši grupė sudaroma ir jos dalyviai paskiriami 

diegėjo vadovo įsakymu). 
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Rekomendacijų knyga taip pat gali būti naudinga kitiems diegėjų darbuotojams, teisininkams, 

auditoriams ir visiems asmenims, kurie domisi organizacijų veiklos gerinimu. 

 

3.5 BENDROS NUOSTATOS 
Atkreipiame dėmesį į bendras, bet labai svarbias nuostatas, kuriomis buvo remiamasi, kuriant šį 

dokumentą: 

 daugelis veiklos sričių iš esmės supaprastėja ir pasidaro aiškesnės tiesiog pradėjus naudoti 
spalvinius žymėjimus. Spalvinis skirtingų zonų sužymėjimas padaro darbą žymiai aiškesniu; 

 spalvinis žymėjimas turi būti diegiamas palaipsniui, iteratyviai (per kartojamus diegimo ir 

gerinimo veiksmus) gerinant diegėjo veiklą; 

 net ir dalinis rekomenduojamų praktikų diegimas kuria didesnę naudą diegėjui, paslaugas ar 
pagalbą gaunančiam asmeniui ir visuomenei nei tų praktikų netaikymas; 

 tam tikrais atvejais reali situacija gali būti tokia, kad rekomenduojamos praktikos laikytis 
nėra įmanoma (pvz., į diegėjo įstaigą atvykus nenumatytai didesniam asmenų skaičiui, 

pritrūkus patalpų, įrangos, apsaugos priemonių ar kt.). Tokie atvejai neturėtų būti vertinami 

kaip tiesioginiai rekomendacijų pažeidimai, o kaip neišvengiami, tačiau taisomi neatitikimai 

(veiklos trūkumai); 

 esant skubios, neatidėliotinos pagalbos poreikiui, kai nėra žinoma, ar asmuo yra užsikrėtęs 

COVID-19, jo gyvybė ir sveikata turi būti saugoma nepriklausomai nuo procedūrinių 

reikalavimų. Pagalba turi būti skubiai teikiama. Panašūs atvejai rekomendacijų knygoje 

minimi skyriuje „Nestandartiniai ir neplaniniai zonų naudojimo atvejai“; 

 prioritetas turi būti teikiamas diegėjo personalo bendravimui skaitmeniniu vaizdiniu 
formatu (ypač vidinėms sveikatos priežiūros įstaigų konsultacijoms, kurios vyksta tarp 

skirtingų skyrių specialistų). Tą galima tvarkyti panaudojant ir laisvai prieinamas, 

nemokamas programas, ir nebrangią biuro įrangą. Tokiu būdu galima panaikinti labai didelę 

dalį personalo vaikščiojimo tarp skirtingų diegėjo veiklos zonų, o kartu sumažinti ir 

uždelsimus, padidinti reagavimo greitį; 

 rekomendacijų knygoje aprašomų praktikų diegimas turi būti laipsniškas ir paremtas 

gerinimo veiksmų kartojimu, reguliariai (priklausomai nuo aptarnaujamų asmenų skaičiaus, 

teikiamų paslaugų pobūdžio ir faktinės situacijos) peržiūrint ir įsivertinant veiklą, atsekant 

patirtas problemas, taisant jas, gerinant ir lengvinant darbą. 

 

4 DIEGIMO IR NAUDOJIMO PRINCIPAI. SPALVINIO ŽYMĖJIMO PAGRINDAI 

Rekomendacijų knygoje aprašomos praktikos negali būti diegiamos paraidžiui. Jos turi būti 

adaptuojamos pagal kiekvieno diegėjo poreikius ir faktines aplinkybes – tik tada jos pagerins 

situaciją.  
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Diegimo procesas yra labai paprastas, nereikalaujantis gilaus rekomendacijų supratimo, tačiau turi 

būti vykdomas nuosekliai, apgalvotai, atsižvelgiant į galimas pasekmes ir konkrečiai pritaikant prie 

diegėjo galimybių ir poreikių.  

Rekomenduojame kiekvienam diegėjui, nutarusiam savo veikloje įdiegti šią rekomendacijų knygą, 

laikytis žemiau aprašomos diegimo veiksmų sekos. 

4.1 BENDRI DIEGIMO PRINCIPAI IR ĮTAKOS VEIKSNIAI 
Rekomendacijų knygoje aprašomų praktikų diegimo etapų skaičius ir diegimo etapų apimtis 

priklauso nuo daugelio aplinkybių. Svarbiausios būtų šios: 

1. organizaciniai diegėjo vadovybės gebėjimai; 

2. diegėjo darbuotojų (personalo) skaičius; 

3. patalpų išsidėstymas ir kiekis; 

4. aptarnaujamų asmenų (jeigu yra) skaičius, jo būklės, būtinų paslaugų pobūdis ir pan.; 

5. laisvų resursų (patalpų, personalo, medžiagų, įrangos ir kt.) kiekis. 

Diegimas turi būti planingas, pirmame etape paskiriant atsakingus asmenis ir suburiant spalvinių 

žymėjimų diegimo grupę, o vėliau – apgalvotai ir planingai vykdant pokyčius. 

Pernelyg skubotas, neapgalvotas ir nesuplanuotas rekomendacijų diegimas gali sukelti problemų: 

1. gali pakenkti diegėjo paslaugas ar pagalbą gaunantiems asmenims arba nulemti papildomą 

COVID-19 ar kitos infekcijos protrūkį; 

2. gali sukelti sunkiai suvaldomus pokyčius, perteklinę apkrovą personalui (darbuotojams); 

3. gali kainuoti neproporcingai daug finansinių, materialinių ir darbo resursų; 

4. gali kitaip apsunkinti diegėjo veiklą. 

Kad būtų išvengta problemų, pokyčiai turi būti planingi, apgalvoti. 

 

4.2 MAŽŲ ŽINGSNELIŲ PRINCIPAS IR ITERACINIS DIEGIMAS 
Rekomendacijų knygoje aprašomos praktikos diegiamos palaipsniui, saugiais būdais, kartojant 

gerinimo veiksmus, mažais žingsniais, iteracijomis. 

Organizacijų procesų valdyme mažų žingsnelių principas sako, kad taip galima saugiai ir lengvai 

nueiti ilgą kelią, nors vienu dideliu šuoliu tas kelias gali atrodyti iš principo neįveikiamas.  

Kiekvienas žingsnelis turi būti pakankamai mažas, kad nebūtų sudėtinga jį įgyvendinti greitai, be 

didelių pastangų ar klaidų. Tai reiškia, kad pirmuoju diegimo etapu bus įdiegiama tik dalis iš 

rekomendacijų knygos praktikų ir priemonių, antrame etape – dar dalis, trečiame etape – dar dalis ir 

taip toliau. 

Kiekviename diegimo etape gali būti arba koreguojami ankstesni diegimo veiksmai, arba diegiami 

nauji veiksmai, arba ir koreguojami, ir diegiami nauji veiksmai. Tai ir yra iteracinis diegimas: tam 

tikri diegimo etapai yra kartojami, kiekvieną kartą pagerinant organizacijos darbą. 
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Tam, kad diegimas būtų efektyvus, kiekvieno žingsnio (etapo) veiksmų apimtys ir trukmė turi būti 

nustatomi, atsižvelgiant į anksčiau minėtus bendrus diegimo principus ir įtakos veiksnius. 

Tam, kad atsirastų tęstinumas ir būtų geri rezultatai, rekomenduojame vykdyti kassavaitinius 

pusvalandžio – valandos spalvinių žymėjimų diegimo grupės susitikimus, kuriuose galima būti 

aptarti planuojamus veiksmus, problemas, jų sprendimus, gerinimo kryptis. 

Labai svarbu suprasti, kad rekomendacijų diegimas yra ciklinis ir nenutrūkstamas, nuolatinis 

procesas (kokybės vadyboje ir ISO-9001 standarte įvardinamas kaip nuolatinis gerinimas ir „PDCA“ 

(„Plan-Do-Check-Act“) arba „PDTV“ („Planuok-Daryk-Tikrink-Veik“) ciklas). Ilgainiui, kuo labiau 

įprasta tampa spalvinių žymėjimų ir spalvinio valdymo praktika, tuo labiau įmanoma ją pagerinti, o 

gerinant – ji darosi ir lengviau suprantama, ir patogesnė, ir mažiau trukdanti bei trikdanti, ir kartu 

didinanti bendrą našumą, gerinanti darbo kokybę. 

 

4.3 ATSAKINGI IR ĮGALIOTI DARBUOTOJAI. SPALVINIŲ ŽYMĖJIMŲ DIEGIMO GRUPĖ 
Pirmu rekomendacijų diegimo etapu visada paskiriami įgalioti ir atsakingi darbuotojai. 

1. Už rekomendacijų diegimą yra atsakingas diegėjo vadovas arba diegėjo vadovybės paskirtas 

asmuo; 

a. Rekomendacijų diegimas pradedamas nuo atsakingo ir įgalioto gerosios praktikos 

diegimo vadovo paskyrimo. Jį paskiria diegėjo vadovybė; 

b. Jei toks rekomendacijų diegimo vadovas nepaskiriamas, atsakingu už rekomendacijų 

diegimą (spalvinių žymėjimų diegimo vadovu) yra laikomas diegėjo vadovas; 

2. Jei reikia, rekomendacijų diegimo vadovas suburia spalvinių žymėjimų diegimo grupę, 

įtraukdamas į ją reikalingus diegimo veiksmų dalyvius; 

a. šioje rekomendacijų knygoje daroma prielaida, kad diegimą vykdo spalvinių 

žymėjimų diegimo grupė. Tačiau tais atvejais, kai grupė nėra sudaryta, visas jos 

funkcijas perima rekomendacijų diegimo vadovas (arba, jei jis nepaskirtas – diegėjo 

vadovas); 

b. sveikatos priežiūros įstaigose rekomenduojame į spalvinių žymėjimų diegimo grupę 

įtraukti: 

 SPS, RITS, terapinių, diagnostikos ir kt. medicininių padalinių atstovus; 

 slaugos padalinio atstovą (pvz., vyr. slaugytoją); 

 kokybės vadybos specialistus; 

 kitus specialistus ir darbuotojus pagal poreikį; 

c. globos įstaigose rekomenduojame įtraukti: 

 administracijos atstovą, atsakingą už kokybės priežiūrą; 

 ūkio dalies atstovą; 

 atsakingą sveikatos priežiūros specialistą, jeigu toks yra įdarbinamas; 
d. kitas paslaugas teikiantys ar produktus gaminantys diegėjai gali laisviau pasirinkti 

atstovus į spalvinių žymėjimų diegimo grupę, tačiau šių atstovų darbo funkcijos, 

kompetencija ar patirtis turi būti susijusi su spalvinių žymėjimų diegimo grupės 

užduotimis. 
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Įgaliojimai, suteikiami įgaliotam rekomendacijų diegimo vadovui ir grupės nariams turi būti 

pakankami tam, kad konkrečiam diegėjui adaptuotų rekomendacijų, procedūrų, praktikų ir kitų 

organizacinių priemonių naudojimas taptų privalomu visuose diegėjo struktūriniuose padaliniuose. 

Įgaliojimų suteikimas (darbuotojų paskyrimas) įforminamas diegėjo vadovo įsakymu. 

4.4 PLANAVIMAS IR PARENGIAMIEJI VEIKSMAI 
Spalvinių žymėjimų diegimo grupės nariai išanalizuoja šią rekomendacijų knygą, įvertina diegėjo 

veiklos pobūdį, turimą infrastruktūrą, dokumentus, procesus, įprastai taikomas praktikas, 

suplanuoja rekomendacijų diegimo etapus, jų eiliškumą bei terminus. 

Esminis pirmojo diegimo etapo tikslas, kuris turi būti suplanuotas ir įgyvendintas – tiesiog sužymėti 

infrastruktūrą (patalpas) pagal tai, kaip diegėjas jas naudoja būtent šiuo, diegimo pradžios, metu (t.y., 

pradžia – sužymėti patalpas pagal esamą situaciją). 

Pirmiausiai zonų spalvos santykinai sužymimos diegėjo patalpų planuose (patogus žymėjimo būdas 

– ant atspausdintų planų žymėti spalvotais markeriais). Vėliau pagal šiuos planus bus žymimos 

patalpos. 

Standartiniai planavimo veiksmai: 

1. aptariami ir numatomi veiksmai, kurie turi būti padaryti; 

2. kiekvienam veiksmui paskiriami atsakingi ir įgalioti grupės dalyviai, numatomi laikai, iki 

kada veiksmas turi būti atliktas; 

3. numatoma diegėjo personalui (ne spalvinių žymėjimų diegimo grupės nariams) reikalinga 

informacija apie būsimus pokyčius, ji parengiama; 

4. informuojamas diegėjo personalas, pagal poreikį organizuojami vidiniai personalo mokymai. 

Diegėjas kaip platinamąją medžiagą gali naudoti rekomendacijų knygos santrauką ar kitą medžiagą, 

esančią šiame dokumente. 

 

4.5 DIEGIMO VEIKSMAI 
Diegimas pradedamas nuo patalpų žymėjimo. Skyriuose, visose patalpose, koridoriuose, ant durų ir 

kitose gerai matomose vietose kabinami spalviniai žymėjimai – ant spalvoto (geltono, raudono, žalio, 

mėlyno, pilko, balto) popieriaus atspausdinti užrašai. Patogus žymėjimų kabinimo būdas – priklijuoti 

juos lipnia juosta. 

Visi kiti diegimo etapai vykdomi iteracijomis (kartojant veiksmus), spalvinių žymėjimų diegimo 

grupėje aptariant diegimo rezultatus, planuojant, vykdant, tikrinant ir koreguojant situaciją (kitaip 

tariant, pagal „Planuok-Daryk-Tikrink-Veik“ ciklą). 

Kiekvienoje iteracijoje yra įdiegiami kiti rekomendacijų knygos reikalavimai. Kurie reikalavimai ir 

kuria tvarka bus diegiami, nusprendžiama spalvinių žymėjimų diegimo grupės susirinkimuose. 

Susirinkimų sprendimai turi būti dokumentuojami. Dokumentavimo tvarka nustatoma diegėjo 

vadovybės ar pačios grupės sprendimais. 
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4.6 KOREKCIJA IR GERINIMAS 
Praėjus kuriam laikui po pirmojo etapo pradžios ir zonų sužymėjimo, su darbuotojais ir kitu diegėjo 

personalu aptariama, ar pavyksta laikytis zonų paskirstymo, kokie pastebėti neatitikimai, 

nepatogumai ir kitos problemos. 

Toks aptarimas gali būti laikomas naujos iteracijos, t.y., antrojo ir kiekvieno kito diegimo etapo 

pradžia. Pagal gautą informaciją galima koreguoti pirminį zonų išsidėstymą ir darbo tvarkas, 

atsižvelgiant į detaliau išdėstytus rekomendacijų, procedūrų ir kitos rekomendacijų knygoje esančios 

medžiagos variantus. 

Įprastinė veiksmų seka gali būti tokia: 

1. surengiamas spalvinių žymėjimų diegimo grupės susirinkimas; 

2. aptariamos sėkmės, nesėkmės, problemos, kiti pastebėjimai; 

3. numatomi reikalingi korekcijos veiksmai, paskiriami atsakingi ir įgalioti grupės nariai, 

numatomos tų veiksmų įvykdymo datos; 

4. pereinama prie planavimo etapo. 

Kai įsitikinama, kad įdiegti žingsniai veikia taip, kaip turi veikti, pereinama prie kitų diegimo etapų. 

 

4.7 KITI DIEGIMO ETAPAI 
Diegiant rekomendacijas, vykdant kartojamus diegimo ir gerinimo veiksmus, pakoregavus pirminį 

zonų paskirstymą, spalvinių žymėjimų diegimo grupės ir diegėjo vadovybės sprendimais 

pradedamos diegti ir tikslinti įrangos dezinfekcijos, perėjimo tarp zonų tvarkos, įrengiamos 

papildomos pertvaros, užuolaidos, šalinamos ar įrengiamos durys, įvedami žymėjimai įrangai, o 

vėliau – ir žymėjimai personalo aprangai ir/ar asmens apsaugos priemonėms, koreguojami ir kiti 

procesai ar procedūros, vykdomi kiti veiksmai, aptariami šioje rekomendacijų knygoje. 

Jeigu diegėjas dėl objektyvių priežasčių negali įsidiegti visų rekomendacijų knygoje esančių praktikų, 

rekomenduojame raštiškai užfiksuoti kokių dalių (rekomendacijų) diegėjas negali pritaikyti savo 

praktikoje ir dėl kokių priežasčių, o taip pat nurodyti, kokios alternatyvios priemonės įdiegtos 

(naudojamos) COVID-19 plitimui suvaldyti bei infekcijų kontrolei tinkamai įgyvendinti. Šios 

priemonės privalo užtikrinti ne žemesnį saugos lygį negu siūlo priemonės, esančios rekomendacijų 

knygoje. 

Pavyzdinė forma, skirta aprašyti reikalavimų nesilaikymo atvejams, pateikiama rekomendacijų 

knygos priedų dalyje. 
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5 REKOMENDACIJŲ KNYGOS SANTRAUKA 

Ši santrauka skirta greitam susipažinimui su apibendrintomis rekomendacijomis ir spalvinių 

žymėjimų principais. Taip pat ji naudotina kaip dalomoji medžiaga diegėjo personalui. 

5.1 SKIRSTYMAS Į SPALVAS 
Svarbiausia proceso valdymo dalis – spalviniai žymėjimai. Visos spalvos turi savo prasmę: 

 

Žalia spalva Žinoma, kad nėra COVID-19 ir yra santykinai saugu. 

Geltona spalva Nežinoma, ar yra COVID-19 ir nėra saugu. 

Raudona spalva Žinoma, kad yra COVID-19 ir yra nesaugu.  

 

Dauguma atvejų yra naudojamos šios trys spalvos ir tik patalpoms naudojamos dvi papildomos 

spalvos, susijusios su proceso valdymu. 

Esminis spalvinio valdymo principas: visur ir visada turi būti tik viena spalva – žalia, geltona ir 

raudonos spalvos turi nesimaišyti tarpusavyje. 

 

5.2 PATALPOS 
Pirmiausia žymimos patalpos. Visos patalpos turi būti sužymėtos spalvomis. Geltoną, raudoną ir žalią 

zonas vieną nuo kitos turi skirti šliuzinės zonos dezinfekcijai, persirengimui ir pan. Visose patalpose, 

ant įėjimų ar kitur  turi būti kabinami lapai, personalui ar kitiems asmenims iškart parodantys, 

kurioje spalvinėje zonoje jie yra. 

Žalia spalva Zonoje nėra COVID-19 užsikrėtusių asmenų ir yra santykinai 

saugu. 

Geltona spalva Zonoje yra asmenys, kurių COVID-19 statusas nežinomas ir 

nėra saugu. 

Raudona spalva Zonoje yra asmenys, kurie užsikrėtę COVID-19, ir nėra saugu. 

Mėlyna (žydra) spalva Tarpinės zonos tarp spalvotų zonų, šliuzai, dezinfekcijos vietos. 

Pilka (balta) spalva Išorinės, nekontroliuojamos, nevaldomos zonos (išėjimai į 

pastatų išorę). 
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Zonos pagal galimybę turi būti atskiriamos stacionariomis ar laikinomis pertvaromis, o kol jų nespėta 

įrengti – aiškiais ribų žymėjimais. 

 

5.3 ASMENŲ BŪSENOS 
Asmenų būsenos žymimos spalvotais lipdukais ant asmenų kortelių ar lydinčių dokumentų (lapų). 

Tai padeda nesusipainioti asmenį pervedant tarp skyrių. 

Žalia spalva Asmuo testuotas, yra neužsikrėtęs COVID-19. 

Geltona spalva Asmens COVID-19 statusas nėra nustatytas (yra nežinomas). 

Raudona spalva Asmuo yra užsikrėtęs COVID-19. 

 

Patys asmenys negali būti žymimi jokiais žymėjimais. Spalvos naudojamos tik jų būsenoms žymėti 

atitinkamuose dokumentuose. 

5.4 ĮRANGOS ŽYMĖJIMAS 
 

Įranga, naudojama skirtingose zonose, irgi žymima spalvotais lipdukais. Lipdukai padeda nustatyti, 

kada įrangai, pergabenamai iš zonos į zoną, reikia dezinfekcijos. Leidžiama tik įranga su lipdukais, 

atitinkančiais tos zonos spalvą. 

Žalia spalva Įranga naudojama dirbant su COVID-19 neužsikrėtusiais 

asmenimis. 

Geltona spalva Įranga naudojama dirbant su asmenimis, kurių COVID-19 

statusas nežinomas. 

Raudona spalva Įranga naudojama dirbant su COVID-19 užsikrėtusiais 

asmenimis. 

 

Perduodant įrangą, lipdukai šalinami, įranga dezinfekuojama, o vėliau ant jos klijuojami nauji 

lipdukai, žymintys zoną, kurioje įranga bus naudojama. 
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5.5 PERSONALO ASMENS APSAUGOS PRIEMONIŲ AR DRABUŽIŲ ŽYMĖJIMAI 
Personalo asmens apsaugos priemonės irgi gali būti žymimos spalvomis. Tai padeda kontroliuoti 

infekcijos plitimo galimybes, nes iškart matosi, ar darbuotojas yra atitinkamoje zonoje ir ar jis ar ji 

pasikeitė drabužius ar asmens apsaugos priemones. 

Žalia spalva Darbuotojas dirba žaliojoje zonoje. 

Geltona spalva Darbuotojas dirba geltonojoje zonoje. 

Raudona spalva Darbuotojas dirba raudonojoje zonoje. 

 

Žymėjimui gali būti naudojami spalvoti markeriai. 

5.6 BENDROS PROCEDŪRINĖS NUOSTATOS 
Tais atvejais, kai asmeniui reikalinga skubi pagalba, asmens būklei priskiriama geltona spalva ir 

neatidėliotina pagalba asmeniui suteikiama ar jo skubus gydymas teikiamas geltonojoje zonoje.  

Pagalba asmeniui negali būti uždelsta dėl to, kad asmens būklė nėra žinoma ar yra laukiama tyrimų 

rezultatų. Tyrimų rezultatų laukiama jau suteikus pagalbą ar reikalingus gydymo veiksmus. 

Išimtiniais atvejais pagalba gali būti suteikiama ir kitose zonose. 

6 SPALVINIŲ ŽYMĖJIMŲ NAUDOJIMO PRINCIPAI 

6.1 SPALVINIO ŽYMĖJIMO PASKIRTIS 
Spalvinis žymėjimas yra skirtas tam, kad būtų galima lengvai vizualiai nustatyti saugos lygį ir bendrą 

elgesio būdą patalpoje, įvertinti įrangos pavojingumą, taip pat vizualiai kontroliuoti saugos 

procedūrų laikymąsi. 

Spalvinis žymėjimas turi būti gerai matomas, intuityviai aiškus ir lengvai suprantamas visiems 

darbuotojams, pacientams, klientams ar kitiems asmenims. 

Spalviniams žymėjimui yra naudojamos trys pagrindinės ir dvi papildomos žymėjimų spalvos. 

Pagrindinės spalvos: 

Žalia spalva Reiškia saugumą, kai aplinkui neturėtų būti žmonių (pacientų, 

klientų, darbuotojų ar kitų asmenų), kurie gali skleisti virusą. 

Geltona spalva Reiškia infekcijos nežinomumą, taikoma tais atvejais, kai 

asmenys gali būti užsikrėtę, skleisti virusą, gali būti įtariami 

užsikrėtimu, tačiau tai nėra patikimai nustatyta tyrimais. 
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Raudona spalva Reiškia aukštą pavojingumą, žinomą užterštumą COVID-19 

sukėlėju. Taikoma tais atvejais, kai būna kontaktas su 

diagnozuotais COVID-19 asmenimis. 

 

Papildomos spalvos: 

Mėlyna (žydra) spalva Žinoma, kad nėra COVID-19 ir yra santykinai saugu. 

Pilka (balta) spalva Žinoma, kad yra COVID-19 ir yra nesaugu. 

 

Esminis spalvinio valdymo principas – išvengti spalvų maišymosi: 

 žaliojoje zonoje turi būti žalios būsenos pacientai, žaliai žymėta įranga, žaliai žymėtos 

personalo asmens apsaugos priemonės; 

 geltonojoje zonoje turi būti geltonos būsenos pacientai, geltonai žymėta įranga, geltonai 

žymėtos personalo asmens apsaugos priemonės; 

 raudonojoje zonoje turi būti raudonos būsenos pacientai, raudonai žymėta įranga, raudonai 

žymėtos personalo asmens apsaugos priemonės; 

 jei bet kuris dalykas keičia savo žymėjimo spalvą ar pakliūva ne į savo spalvos zoną, turi būti 

imtasi veiksmų, kurie užtikrintų infekcijų kontrolę. 

Tam, kad spalviniu žymėjimu galėtų naudotis ir asmenys, neskiriantys spalvų, spalviniai žymenys 

(lentelės, lipdukai ir kt.) pagal galimybes turi turėti ir užrašus, nurodančius atitinkamą spalvą. Į tai 

labiausiai reikia atsižvelgti tais atvejais, kai žymėjimas bus aktualus pacientams, globotiniams, 

klientams – t.y., patalpų žymėjimo atvejais.  

Akli arba regos negalią turintys asmenys turi būti nuolat lydimi ir prižiūrimi. 

Atskiros spalvinės zonos, esant būtinumui, gali būti skirstomos smulkiau, pagal funkcijas ar rizikas. 

Esminis darbas, įgyvendinant šias rekomendacijų knygos praktikas – tai sužymėti viską (patalpas, 

įrenginius, asmenų būkles, personalo asmens apsaugos priemones ir pan.) vizualiai matomomis 

spalvomis, o paskui dirbti taip, kad skirtingomis spalvomis pažymėti dalykai nesusidurtų arba 

kontaktas būtų nepavojingas. Tokiu būdu spalvų naudojimas ir jų kontrolė leidžia optimizuoti 

procesus ir sumažinti infekcijos plitimo riziką. 

 

7 ASMENŲ BŪKLIŲ ŽYMĖJIMAI 

Asmenų būklės santykinai gali būti skirstomos į trijų spalvų grupes pagal tai, ar asmuo gali užkrėsti 

kitus asmenis COVID-19 sukėlėju. Taigi atitinkamai turime tris asmenų grupes: žalią, geltoną ir 
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raudoną. Tokių asmenų lydintys dokumentai (pvz., ligos lapas, paciento kortelė ar kt.) gali būti 

žymimi atitinkama spalva: 

Žalia spalva Žinomai nesergantys, negalintys užkrėsti kitų. 

Geltona spalva Nežinomi, įtariami ir galimi atvejai. 

Raudona spalva Žinomai sergantys, galintys užkrėsti kitus. 

 

Asmenų būklių žymėjimai nėra tokie kritiškai svarbūs kaip zonų žymėjimai, tačiau visa spalvinė 

valdymo sistema yra paremta būtent asmenų būklėmis ir jas atitinkančiomis spalvomis. 

Svarbu: pačių asmenų žymėti jokiomis spalvomis ar analogiškais žymėjimais negalima (tai būtų 

asmens privatumo ir asmens duomenų apsaugos pažeidimas). 

Asmens būklė gali būti žymima priklijuojant prie asmens kortelės ar lydinčio dokumento (pvz., ligos 

lapo, išrašo) atitinkamos spalvos lipduką – žalią, geltoną ar raudoną. Lipdukas turi būti keičiamas, 
pasikeitus informacijai apie asmens būklę. Tai padeda išvengti atvejų, kai asmuo per klaidą 

pervedamas, pvz., iš geltonosios zonos į jo būklės neatitinkančią (žalią ar raudoną) zoną. 

8 ZONŲ ŽYMĖJIMAI 

Esminis pirmas zonavimo tikslas – sumažinti arba išvis panaikinti neužsikrėtusių, užsikrėtusių ir 

nenustatytų asmenų maišymąsi, kad jie negalėtų užkrėsti vienas kito. 

Antrinis tikslas – sumažinti paslaugas gaunančių asmenų kontaktą ar sąveiką su personalu ar 

personalo maišymąsi ir užtikrinti dezinfekciją. 

Abu šie tikslai yra pasiekiami diegėjo patalpas ir teritorijas priskiriant tam tikroms spalvinėms 

zonoms, tas zonas pažymint ir atskiriant vieną nuo kitos.  

Zonų žymėjimas turi vykti etapais, peržiūrint atliktus darbus, pataisant zonų planavimą pagal 

poreikį. Ilgainiui neturi likti patalpų, kurios nebūtų priskirtos vienai ar kitai zonai. 

 

8.1 DIEGĖJO PATALPŲ ZONOS 
Visos diegėjo patalpos (kai kuriais atvejais – ir teritorijos) privalo turėti išskirtas penkias fizines zonų 

grupes arba rūšis. Visos be išimties patalpos turi būti priskirtos vienai iš zonų ar jų rūšių: 

Raudonoji zona Raudonoji zona skirta asmenims, kurie yra patikrinti ir 

nustatyta, kad jie yra užsikrėtę ar sergantys COVID-19: 
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 sveikatos apsaugos įstaigose tikėtina, kad didesnė 
raudonojoje zonoje esančių asmenų bus skubūs 

pacientai, kuriems būtina teikti neatidėliotiną pagalbą; 

 raudonosios zonos tikslas – sukurti maksimaliai saugią 
(kontroliuojamą) aplinką personalui, dirbančiam su 

COVID-19. 

Geltonoji zona Geltonoji zona skirta asmenims, dėl kurių dar vienareikšmiškai 

nenustatyta, ar jie serga ar yra užsikrėtę: 

 sveikatos apsaugos įstaigose tikėtina, kad didelė 

geltonosios zonos asmenų dalis bus neplaniniai 

pacientai, nors tvarkant procesą taip, kad būtų 

naudojami du testavimai, nemažą dalį sudarys ir 

planiniai; 

 geltonoji zona visada žymi neapibrėžtą aplinką, kurioje 

gali vykti nekontroliuojamas infekcijos plitimas. Dėl 
būklių nežinomumo ir neapibrėžtumo ši zona daugeliu 

atvejų gali būti pavojingiausia. Sveikatos apsaugos 

įstaigose dėl didelės pacientų ligų ir būklių įvairovės bei 

dėl neapibrėžtumo ši zona yra sunkiausiai valdoma. 

Žalioji zona Žalioji zona skirta asmenims, kurie yra patikrinti ir nustatyta, 

kad jie nėra užsikrėtę ar sergantys COVID-19: 

 žaliosios zonos tikslas – sukurti saugią aplinką COVID-19 

sukėlėju neužsikrėtusiems asmenims; 

 sveikatos apsaugos įstaigose tikėtina, kad didesnė 

žaliosios zonos asmenų dalis bus planiniai pacientai. 

Mėlyna (žydra) zona Šliuzinės zonos gali būti žymimos mėlyna (arba žydra) spalva. 

Šios zonos skiria geltonas zonas nuo žalių ir nuo raudonų zonų. 

Šliuzinių zonų paskirtis: 

 personalo persirengimas ir dezinfekcija, pereinant iš 

zonos į zoną (tam naudojamos išėjimo ir įėjimo 

persirengimo ir dezinfekcijos patalpos ir procedūros); 

 įrangos dezinfekcija, perduodant įrangą iš zonos į zoną 
(tam naudojamos įrangos perdavimo ir dezinfekavimo 

procedūros); 

 personalo perėjimas ar asmenų (pvz., pacientų) 
perkėlimas iš zonos į zoną; 

 įrangos ar asmenų (pvz., pacientų) perkėlimas, pačiam 
personalui nepereinant iš zonos į zoną. 
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Pilka (balta) zona Išorinė zona gali būti žymima pilka (ar balta) spalva, tai yra ne 

diegėjo aplinka, o, pvz., gatvė ar bet kuri kita nekontroliuojama 

aplinka: 

 tiesioginis patekimas į bet kurią zoną iš išorinės zonos 
draudžiamas; 

 turi būti šliuzinė zona tarp išorinės zonos ir bet kurios 
kitos zonos; 

 neleidžiamas išorės zonos žymėjimas tomis spalvomis, 
kuriomis žymimos žaliosios, geltonosios, raudonosios ar 

šliuzinės zonos. 

 

Žaliosios, geltonosios, raudonosios ir šliuzinės zonos bendrai gali būti vadinamos vidinėmis zonomis. 

Jos nuo išorinės zonos skiriasi tuo, kad jose yra vykdoma infekcijų kontrolė, dezinfekcinės 

procedūros, užtikrinama personalo (darbuotojų) ir kitų asmenų (pacientų, klientų, globotinių ir kt.) 

sauga, valdomas patekimas ir perėjimai tarp zonų. 

Žaliosios, geltonosios ir raudonosios zonos dar gali būti vadinamos spalvotomis zonomis. Tai 

vienintelės zonos, kuriose gali būti vykdoma asmenų apžiūros, priežiūros, gydymo ar pan. veiksmai. 

Šių zonų kūrimo tikslas – turėti išskirstytas ir optimaliai valdomas infekcijų rizikas. Spalvotomis 

zonomis nevadinamos išorinės ir šliuzinės zonos. 

Visos zonos viena nuo kitos turi būti atskiriamos ištisinėmis pertvaromis ir durimis ar kitomis 

priemonėmis (pvz., užuolaidomis), kurios trukdytų sklisti aerozoliams, susidarantiems savaime dėl 

asmenų kvėpavimo, dulkėjimo ar pan.. Negali būti palikta atvirų praėjimų tarp zonų. 

Poilsio, maitinimosi ir kitoms ne darbinės paskirties zonoms taikomos žalių zonų arba išorės zonų 

sąlygos. Rekomenduojame, kad šiose zonose būtų laikomasi kai kurių papildomų reikalavimų: 

1. nebūtų diegėjo personalo kontakto su pacientais, globotiniais ar kitais asmenimis; 

2. šios zonos būtų atskiriamos nuo pacientų hospitalizavo erdvių ar kitų klientams, 

globotiniams ir pan. skirtų patalpų, įrengiant įprastinę ar supaprastintą šliuzinę zoną; 

3. šiose zonose turi būti išvengiama neapsaugoto personalo tarpusavio kontaktų. 

Kai personalas ar įranga juda tarp zonų, gali būti taikoma vienakryptė saugos kaita: 

1. pereiti ar pervežti įrangą iš žaliosios zonos į geltoną ar iš geltonosios zonos į raudonąją galima 

be papildomų dezinfekcijų ir asmens apsaugos priemonių persirengimo (išskyrus perdavimą 

į RITS), tiesiog pagal poreikį apsirengiant papildomas asmens apsaugos priemones; 

2. pervežti įrangą ar pereiti personalui iš geltonosios zonos į žaliąją ar iš raudonosios į geltonąją 
visada galima tik atliekant numatytas infekcijų kontrolės (dezinfekcijos, asmens apsaugos 

priemonių keitimo) procedūras. 

8.2 ZONŲ ŽYMĖJIMO REIKALAVIMAI 
Bendri reikalavimai zonų žymėjimui: 
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1. viskas turi būti maksimaliai vizualu ir intuityvu; 

2. visoje zonoje, visuose taškuose turi būti matomi užrašai, žymintys zonos tipą, užrašyti ant 

atitinkamos spalvos paviršiaus (pvz., ant geltono, žalio, raudono, mėlyno popieriaus) kad bet 

kuriuo momentu žmogus apsižvalgęs galėtų nustatyti, kurioje zonoje jis yra; 

3. perėjimai tarp zonų (šliuzinės zonos) turi būti ryškiai pažymėti. Rekomenduojame zonas 

žymėti mėlyna (arba žydra) spalva, pačių šliuzų ribas nubrėžiant ryškiomis linijomis, kurios 

atkreiptų žmonių dėmesį; 

4. neturi būti praėjimų tarp išorės, geltonų, žalių ar raudonų zonų, kurie nebūtų pažymėti arba 

neturėtų šliuzinių zonų. 

Perėjimams tarp zonų naudojamos šliuzo perėjimo procedūros (gali būti daromos kiekvienam 

konkrečiam šliuzui atskirai, pagal specifinius to šliuzo reikalavimus). Procedūros etapai gali būti 

susieti su atskiromis konkrečios šliuzinės zonos vietomis (kaip žymėjimai šliuzo viduje). 

Procedūrose gali būti įvardinami dezinfekcijos, aprangos ir kiti infekcijų kontrolės reikalavimai. 

 

8.3 RAUDONOSIOS ZONOS REIKALAVIMAI 
Raudonosios zonos paskirtis – maksimali ir apgalvota personalo sauga ir ribojamas infekcijos 

sklidimas į kitus padalinius. Daugiausia dėmesio skiriama šioms dviem žmonių grupėms: 

1. personalas (darbuotojai, savanoriai, paslaugų teikėjų darbuotojai, kiti asmenys) saugomi nuo 

užsikrėtimo COVID-19 sukėlėju; 

2. paslaugas gaunantys asmenys (pacientai, globotiniai, klientai ir kiti) saugomi nuo 

užsikrėtimo hospitalinėmis infekcijomis. 

Raudonoje zonoje gali būti tik asmenys, kuriems yra diagnozuotas COVID-19. Jeigu zonoje esama 

neidentifikuotų arba neužsikrėtusių asmenų, tokia zona negali būti laikoma raudonąja zona. Jei 

zonoje yra neužsikrėtusių ar neidentifikuotų asmenų, ji greičiausiai turi būti priskirta geltonajai 

zonai. Tai reiškia, kad reikia tvarkyti spalvinį žymėjimą ir asmenų paskirstymą. 

Labai svarbu suprasti, kad nepriklausomai nuo to, kad raudonojoje zonoje esantiems asmenims yra 

diagnozuotas COVID-19 ir jie negali užkrėsti vieni kitų šiuo virusu, diegėjo personalas (darbuotojai, 

savanoriai ar kt.), dirbantys šioje zonoje, privalo laikytis saugos, taikyti ypatingo atidumo ir 

rūpestingumo standartus (pvz., keisti pirštines, prijuostes, dezinfekuotis ir pan.), taip saugodami 

asmenis nuo hospitalinių infekcijų. 

Hospitalinės infekcijos yra vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių asmenų, kuriems diagnozuotas 

COVID-19, mirštamumą. Ypatingai didelį dėmesį į tai reikia kreipti RITS padaliniuose. Kardinaliai 

sustiprinus infekcijų kontrolę RITS padaliniuose (pvz., dezinfekcija, pirštinių ir prijuosčių keitimas 

tarp kontakto su bet kuriais dviem pacientais), pavyksta visiškai išvengti hospitalinių infekcijų. 

Raudonoji zona pagal galimybes turi būti įrengiama taip, kad iš vienos raudonosios zonos dalies į kitą 

būtų galima pereiti tiesiogiai, nekertant kitų spalvų zonų ar šliuzų. Jei yra galimybė, rekomenduojame 

raudonąją zoną įrengti atskirame korpuse ar pastate, kur nebūtų jokių žaliųjų ar geltonųjų zonų. 
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Būtina riboti patekimą į raudonąją zoną pašaliniams asmenims. Jei tokiems asmenims būtina patekti 

į raudonąją zoną dėl jų teikiamų paslaugų ar vykdomų funkcijų, diegėjas turi užtikrinti, kad šie 

asmenys bus aprūpinti tinkamomis saugos priemonėmis, jas tinkamai naudos ir visą laiką bus 

prižiūrimi diegėjo personalo. 

Asmenų daiktai, įranga, maistas ir kt. į raudonąją zoną turi būti perduodami per šliuzinę zoną, kad 

pašaliniai asmenys (lankytojai, diegėjo paslaugų teikėjų darbuotojai ir kt.) nepatektų į raudonąją 

zoną. Daiktus iš šliuzinės zonos turi paimti personalas, dirbantis raudonoje zonoje. 

Kai naudojamas drabužių žymėjimas, raudonojoje zonoje leidžiama būti tik su drabužiais, ant kurių 

yra raudoni žymėjimai. Būti raudonojoje zonoje su drabužiais ir (arba) asmens apsaugos 

priemonėmis, ant kurių nėra raudonų žymėjimų, griežtai draudžiama. 

Kai naudojamas įrangos žymėjimas, raudonojoje zonoje leidžiama būti tik įrangai, ant kurios yra 

raudoni žymėjimai. Naudoti įrangą be žymėjimų draudžiama. 

Žymėjimo pvz.: 

 

 
Raudonoji zona 

RITS 
 

 
 

 
Raudonoji zona 

Palata nr.101 
 

 
 

8.3.1 Raudonoji zona persirgusiems asmenims 

Kai kuriais atvejais, kai asmuo yra raudonojoje zonoje ir jau yra persirgęs (nustatytas neigiamas 

tyrimo rezultatas), tačiau diegėjas neturi objektyvios galimybės užtikrinti, kad šis asmuo neužkrėstų 

kitų asmenų, esančių kitose zonose, jis neturėtų būti iškart keliamas į geltonąją ar žaliąją zoną. 
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Tačiau toks asmuo santykinai gali būti saugesnis nei kiti raudonojoje zonoje esantys asmenys 

(pacientai). Tokiais atvejais darbo palengvinimui ir patogumui gali būti sukurta atskira bendros 

raudonosios zonos dalis – raudonoji zona persirgusiems asmenims. 

Tokioje zonoje asmenys turi būti paliekami ir neperkeliami į geltonąją ar žaliąją zoną tol, kol nebus 

įsitikinta, kad infekcijos sklaidos rizika yra maksimaliai sumažinta. 

Žymėjimo pvz.: 

 
Raudonoji zona 

Sveikimo zona 
 

 
 

8.4 GELTONOSIOS ZONOS REIKALAVIMAI 
Geltonoji zona yra esminė galimai užsikrėtusių asmenų išskirstymo ir COVID-19 tyrimų rezultatų 

laukimo zona, turinti labai aukštą neapibrėžtumų lygį. Joje turi būti taikomi panašūs ar tokie patys 

saugos reikalavimai kaip ir raudonojoje zonoje, saugant tiek pagalbą ar paslaugas gaunančius 

asmenis, tiek diegėjo personalą, tiek kitus žmones. 

Geltonosios zonos visada pasižymi sudėtingu valdymu ir didelėmis grėsmėmis:  

1. neapibrėžtumas geltonojoje zonoje yra didesnis nei raudonoje ar žaliojoje zonoje (nežinoma, 

ar asmenys čia yra užsikrėtę, ar neužsikrėtę COVID-19), todėl ši zona laikytina rizikingiausia;  

2. jeigu geltonojoje zonoje darbas netinkamai organizuojamas, kyla pavojus užsikrėsti ir diegėjo 

personalui, ir paslaugas gaunantiems asmenims; 

3. užsikrėtimai geltonojoje zonoje gali įvykti nepastebėtai, nekontroliuojamai ir infekcija gali 

pradėti plisti į žalius skyrius ar diegėjo personalo namus.  

Geltonojoje zonoje esantys asmenys vėliau perkeliami į raudoną arba žalią zonas priklausomai nuo 

tyrimų rezultatų. Tai reiškia, kad vienas iš esminių geltonosios zonos procesų – tai asmenų būklių 

nustatymas ir asmenų paskirstymas. 

Pagal Higienos instituto rekomendacijas diegėjų personalas turėtų persirengti ir keisti asmens 

apsaugos priemones po kiekvieno kontakto su kiekvienu pacientu/globotiniu. Šis reikalavimas 

taikomas todėl, kad visi asmenys, su kuriais kontaktuojama, čia gali būti užsikrėtę, todėl 

nepersirengęs personalas gali pernešti infekciją. Tai labai gera rekomendacija, mažinanti COVID-19 

infekcijos plitimo riziką, todėl rekomenduojame jos laikytis. 

Įgyvendinant Higienos instituto rekomendacijas, galima nustatyti supaprastintą asmens apsaugos 

priemonių keitimo galimybę, kai esant pilnam apsauginiam kostiumui, būtų keičiamos tik prijuostės 
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ir viršutinės pirštinės. Šį veiksmą galima atlikti geltonosios zonos patalpoje, skirtoje asmens 

apsaugos priemonių keitimui. 

Asmens apsaugos priemonių keitimas ir to keitimo tvarkų įgyvendinimas detaliau nagrinėjamas 

skyriuje „Geltonoji zona persirengimui tarp kontaktų su asmenimis“. 

Svarbūs geltonosios zonos veikimo principai: 

1. geltonojoje zonoje esantys asmenys turi būti atskirti vieni nuo kitų skirtingose patalpose, 

neturi būti laikomi kartu; 

2. asmenys, kuriems diagnozuotas COVID-19, negali būti paliekami geltonojoje zonoje ir kuo 

greičiau, be uždelsimų, turi būti perkeliami į to paties diegėjo raudonąją zoną; 

3. asmenys, kuriems diagnozuotas COVID-19, privalo būti perkeliami į to paties diegėjo 

raudonąją zoną ir tais atvejais, kai jiems turi būti suteikta reikalinga pagalba arba jie vėliau 

turi būti perkeliami į kitą gydymo įstaigą; 

4. asmenų pervežimas ir perkėlimas turi būti vykdomas taip, kad būtų išvengiama asmenų 

tarpusavio kontaktų; 

5. asmenų pervežimas ir perkėlimas geltonosios zonos viduje, taip pat tarp geltonosios ir 

žaliosios zonų bei geltonosios ir raudonosios zonų turi būti vykdomas pagal aiškiai nustatytas 

procedūras. 

Geltonoji zona gali būti dalinama į specifinius segmentus (dalis), kurie leistų labiau kontroliuoti 

infekcijos plitimą. Žemiau pateikiami keli tokių specializuotų geltonų zonų pavyzdžiai, leidžiantys 

papildomai sumažinti tarpusavio infekavimo rizikas. Tokios zonos gali būti išskirstytos koridoriais 

ar pan. 

Specifinių geltonosios zonos segmentų (dalių) gali būti daugiau ar mažiau nei žemiau išvardinta. Pvz., 

vykdant detalų ir nuoseklų išskirstymą, galima sukurti atskiras zonas asmenims, kuriems pasireiškė 

COVID-19 simptomai iki pirmo ir iki antro tyrimo, bei asmenims, neturintiems simptomų iki pirmo 

ir iki antro tyrimo (laikui, kurį nustatytų SAM rekomendacijos, pvz., 5 dienų terminui ar kitam, kuris 

būtų rekomenduotas).  

Geltonosios zonos detalizavimas, skirstymas į smulkesnes dalis leidžia padidinti saugumą, tačiau 

reikalauja papildomo darbo, daugiau patalpų, todėl naudingesnis didesnėms įstaigoms, įmonėms ar 

organizacijoms. 

 

8.4.1 Geltonoji zona pirminiam tyrimo rezultatų laukimui 

Ši zona skirta asmenims, laukiantiems pirmojo COVID-19 testo rezultatų. Jei asmens tyrimo 

rezultatas buvo teigiamas, jis perkeliamas į raudonąją zoną. Jei rezultatas buvo neigiamas, jis gali būti 

perkeliamas į geltonąją zoną, skirtą tarpiniam laukimui tarp dviejų tyrimų. 

Žymėjimo pvz.: 
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Geltonoji zona 
Laukiama pirminių COVID-19 rezultatų  

 
 

 

8.4.2 Geltonoji zona tarpiniam laukimui tarp dviejų tyrimų 

Ši zona skirta asmenims, laukiantiems antrojo COVID-19 tyrimo rezultatų. Gali būti taikoma ir esant 

planinei hospitalizacijai, ir esant neatidėliotinai hospitalizacijai. Įprastu atveju į šią zoną perkeliami 

asmenys, kurių pirmas COVID-19 tyrimas buvo neigiamas. 

Pirmas PGR ar antigenų tyrimas gali parodyti neigiamus rezultatus, tačiau lieka tikimybė, kad tai 

buvo klaidingai neigiami rezultatai. Taigi nėra garantijų, kad po pirmo tyrimo asmuo yra saugus. Kita 

vertus, toks asmuo, kurio pirmas tyrimas parodė neigiamą rezultatą, vis vien laikytinas statistiškai 
sumažintos rizikos asmeniu, lyginant su kitais. Tai reiškia, kad tokį asmenį saugiau yra laikyti 

atskiroje geltonojoje zonoje ar jos dalyje, atskirai nuo tų asmenų, kurių rizika yra didesnė. 

Tik po papildomo laiko, išlaukus, atlikus antrą tyrimą, gavus neigiamus jo rezultatus ir su sąlyga, kad 

nebuvo įvykių, kurie sukeltų asmens užsikrėtimo riziką, toks asmuo gali būti perkeltas į žaliąją zoną. 

Žymėjimo pvz.: 

 
Geltonoji zona 

Laukiamą papildomų COVID-19 rezultatų  
 
 

 

8.4.3 Geltonoji zona neatidėliotinai pagalbai 

Neatidėliotinos pagalbos atveju asmens gyvybei ir sveikatai kyla didelis pavojus ir laukimas yra 

neleistinas. Tokiu atveju bus būtina suteikti neatidėliotiną pagalbą, neturint jokių duomenų apie 

asmens užsikrėtimą. 

Veiksmų seka būtų tokia: 

1. asmuo atvyksta į sveikatos priežiūros įstaigą; 

2. paimamas mėginys tyrimui dėl COVID-19; 

3. asmeniui skubiai teikiama pagalba geltonosios zonos patalpose (jei tokia galimybė yra – jei 

nėra, pagalba teikiama kitose patalpose); 
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4. asmuo perkeliamas į geltonosios zonos RITS skyrių (jei toks yra); 

5. laukiama tyrimo rezultatų; 

6. gavus rezultatus, priimamas tolimesnis sprendimas – asmuo perkeliamas į kitą zoną (pvz., 

zoną, skirtą tarpiniam rezultatų laukimui, raudonąją zoną ar pan.). 

Žymėjimo pvz.: 

 
Geltonoji zona 
Neatidėliotina pagalba 

 
 

 

 

 

 
Geltonoji zona 

RITS 
 
 

 

8.4.4 Geltonoji zona įtariamiems COVID-19 

Kai asmeniui pasireiškia COVID-19 būdingi simptomai, tačiau dar nėra tikslaus atsakymo, kad asmuo 

serga COVID-19, toks asmuo turi būti geltonojoje zonoje kol bus gauti tikslūs rezultatai. Tie patys 

simptomai, kurie būdingi COVID-19 susirgimui, gali kilti ir dėl kitų ligų, todėl, darant sprendimus dėl 

paciento gydymo, svarbu nustatyti simptomus sukėlusią priežastį. 

Tikimybė, kad asmuo, kuriam pasireiškė COVID-19 būdingi simptomai, serga COVID-19, yra didesnė 

nei tiems asmenims, kurie tokių simptomų neturi. Todėl, jei tik yra galimybė, rekomenduojame 

tokius asmenis atskirti į atskirą geltonąją zoną ar geltonosios zonos dalį. 

Žymėjimo pvz.: 
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Geltonoji zona 
Įtariama COVID-19 

 
 

 

8.4.5 Geltonoji zona susirgimams, nesusijusiems su COVID-19 

Ši zona išskiriama asmenims, kuriems nepasireiškė COVID-19 būdingi simptomai ir kurie kreipėsi 

dėl kitų susirgimų, nesusijusių su COVID-19 (pvz., lėtinės ligos, ūmi būklė ir pan.). 

Tokios zonos paskirtis – atlikus pirminį tyrimą, sulaukti antro tyrimo rezultatų ir vėliau perkelti 

asmenį į žaliąją zoną. 

Ši zona gali būti sutapatinama su zona, skirta tarpiniam laukimui tarp tyrimų arba panaudota 

laukimui tarp dviejų COVID-19 tyrimų. 

Žymėjimo pvz.: 

 
Geltonoji zona 

Kiti susirgimai 
 
 

 

8.4.6 Geltonoji zona persirengimui tarp kontaktų su asmenimis 

Pagal Higienos instituto rekomendacijas, zonose personalas turi keisti asmens apsaugos priemones 

ar drabužius tarp kontaktų su skirtingais asmenimis. Kadangi netikslinga tam išskirti atskirą šliuzinę 
zoną, turi būti įrengiama patalpa dezinfekcijai, persirengimui ir kt., esanti geltonojoje zonoje, kaip 

geltonosios zonos dalis. 

Patariame laikytis aukščiau minėtų Higienos instituto rekomendacijų ir jas įgyvendinti, net jei 

asmenų srautas ir darbo krūvis yra labai didelis.  

Mažinti saugos reikalavimų dėl darbo krūvio negalima, nes taip būtų sukeltas pavojus asmenims 

(pacientams, klientams, globotiniams ir kt.) ir paties diegėjo personalui. 

Todėl, įgyvendinant Higienos instituto rekomendacijas, patariame laikytis tokios veiksmų sekos: 

1. įvedama papildoma dezinfekcija ir minimalus būtinas asmens apsaugos priemonių keitimas 

(pageidautina visada keisti pirštines, prijuostes ir pan.); 
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2. pasiekus pirmojo etapo nuolatinį ir nuoseklų vykdymą, didinamas veiksmų atlikimo dažnis 

(dažniau keičiamos asmeninės apsaugos priemonės, dažninama dezinfekcija). Atkreipiame 

dėmesį, kad asmens apsaugos priemones būtina pilnai pasikeisti šiais atvejais: 

a. kai šios priemonės užteršiamos po asmenų bronchoskopijos, intubacijos ar kitų 

aerozolius generuojančių procedūrų; 

b. kai šios priemonės gali būti užterštos dėl bet kokių kitų priežasčių; 

3. pilni aprangos ir asmens apsaugos priemonių keitimai atliekami tuomet, kai diegėjas 

nusprendžia, kad padidėjo infekcijos perdavimo rizika. Tam ši patalpa ir turėtų būti 

naudojama. 

Svarbu: šios zonos negalima sutapatinti su šliuzine zona ar jokia kita zona ar jos dalimi, kurioje gali 

būti asmenų, gaunančių įmonės, organizacijos ar įstaigos paslaugas (pvz., pacientų, klientų, 

globotinių ar kt.). 

Žymėjimo pvz.: 

 

 

 
Geltonoji zona 

Personalo dezinfekcija ir persirengimas 
 
 

 

8.5 ŽALIOS ZONOS REIKALAVIMAI 
Žalios zonos paskirtis – sukurti maksimaliai saugią aplinką asmenims ir personalui, sumažinant bet 

kokias tarpusavio užsikrėtimo galimybes. Šioje zonoje pagrindinis dėmesys skiriamas asmenų 

apsaugai.  

Jei zonoje gali būti užsikrėtę, kontaktavę arba neidentifikuoti asmenys ar įranga, kuri nebuvo 

dezinfekuota pagal dezinfekavimo ir perdavimo procedūras, tokia zona negali būti vadinama žaliąja 

zona. Vien tik galimybė pervežti per tokią zoną užsikrėtusius asmenis ar įrangą reiškia, kad tai yra 

geltonoji arba raudonoji zona. 

Svarbu suprasti, kad netgi laikantis geriausių įmanomų praktikų ir griežčiausių saugos reikalavimų, 

infekcija vis vien gali pakliūti ir išplisti žaliojoje zonoje. Todėl net ir žaliojoje zonoje būtina laikytis 

papildomų saugos reikalavimų ir riboti galimą infekcijos plitimą. 

Pagal paskirtį žalioji zona gali būti skirstoma į smulkesnes zonas: viena zona būtų asmenims, kita tik 

personalui, trečia – administracijai, taip pat gali būti ir kitos žaliosios zonos. Toks skirstymas leistų 
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bent dalį laiko personalui būti vieniems patalpoje su kontroliuojamu įėjimu be kaukių, pvz., ilsintis 

ar valgant. 

Žalios zonos apribojimai ir patekimo reikalavimai: 

1. paslaugas gaunantys asmenys į žaliąją zoną gali patekti tik po to, kai jie bus ištirti geltonojoje 

zonoje ir bus nustatyta, kad jie nėra infekuoti COVID-19 sukėlėju. Tai gali būti po vieno ar po 

dviejų testavimų, priklausomai nuo to, kokia asmens perkėlimo ar hospitalizacijos procedūra, 

aprašyta šioje knygoje, yra taikoma – supaprastinta ar apibendrinta; 

2. Diegėjo personalas ar trečiųjų šalių darbuotojai gali patekti į šią zoną tik per šliuzinę zoną. 

Tiesioginis patekimas iš išorės ar kitų zonų turi būti ribojamas. 

 

8.5.1 Žalioji zona pacientams, globotiniams, klientams ir kt. 

Žalioji zona pacientams, globotiniams, paslaugų gavėjams, klientams ir kitiems asmenims pagal 

galimybes turi būti įrengiama taip, kad diegėjo personalui nereiktų papildomai pereiti per šliuzines 

ar kitų spalvų zonas, einant iš vienos žaliosios zonos į kitą žaliąją zoną ar tokios zonos segmentą. 

Kitaip tariant, pageidautina, kad žalioji zona būtų ištisinė, išvengiant kitų zonų ir šliuzų kirtimų. 

Kadangi išlieka rizika, kad į žaliąją zoną gali patekti infekcija, asmenys, esantys žaliojoje zonoje, 

privalo dėvėti kaukes, išskyrus atvejus, kai atskiras asmuo yra vienas patalpoje (pvz., palatoje, 

bendroje palatoje ar bendroje patalpoje, jei užtikrinamas saugus atstumas iki kitų ten esančių 

asmenų.) 

Atėjus į šią patalpą diegėjo personalui, asmuo turi užsidėti kaukę ir, jei numatyta, kitas asmens 

apsaugos priemones.  

Rekomenduojame, kad patalpoje (pvz., palatoje) būtų po vieną asmenį, nes taip labiausiai 

sumažinama užsikrėtimo tikimybė. 

Bendrose žaliosios zonos patalpose kaukių dėvėjimas yra privalomas visiems asmenims ir diegėjo 

personalui. 

Žymėjimo pvz.: 

 
Žalioji zona 

Palata nr. 302 
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8.5.2 Žalioji zona personalui 

Žalios zonos patalpos diegėjo personalui (pvz., poilsio, valgymo ir pan.) pagal galimybę turi būti 

įrengiamos taip, kad tiesiogiai nesusisiektų su žaliąja zona, skirta pacientams, globotiniams, 

klientams ir kt. Pageidautina, kad žalioji zona personalui nuo žaliosios zonos pacientams, 

globotiniams, klientams ir kt. būtų atskirta šliuzais arba supaprastintais šliuzais. 

Šios poilsio, maitinimosi ir kitos paskirties zonos žymimos žalia spalva, tačiau su papildomais 

užrašais, rodančiais zonos paskirtį. Tokiose zonose būtini langai prireikus išvėdinti patalpą arba, kaip 

alternatyva, efektyvi ventiliacijos sistema, leidžianti išvengti savaime susidariusių (pvz., dėl asmens 

kvėpavimo ar čiaudėjimo) aerozolių įsiurbimo iš kitų patalpų ar perdavimo į kitas patalpas. 

Turi būti užtikrinama, kad šiose zonose diegėjo personalas būtų pakankamai dideliu atstumu vieni 

nuo kitų ar kad būtų atskirose patalpose (kad darbuotojas, nusiėmęs patalpoje kaukę, galėtų išvengti 

kontakto su kitais darbuotojais). Tam zonoje turi būti skirtos patalpos, kurios leidžia išvengti 

tiesioginio kontakto. 

Tokios patalpos poilsiui ar maitinimuisi turi turėti duris, kurios gali būti užrakinamos iš vidaus. Taip 

pat galima taikyti informavimo priemones – pvz., išorinėje pusėje pakabinamą ar apsukamą lentelę 

ant durų su užrašais „laisva” ir „užimta”. 

Idealiu atveju personalo poilsis ir maitinimasis turi būti organizuotas taip, kad vienu metu vienoje 
patalpoje būtų tik vienas žmogus. 

Po poilsio, pietų ar pan. paliekant patalpą ją reikėtų išvėdinti. 

Būtina, kad tokios patalpos viduje ir išorėje prie durų būtų po dezinfekcijos tašką. 

Žymėjimo pvz.: 

 
Žalioji zona 

Personalo poilsio kambarys 
 
 

 

 
Žalioji zona 

Personalo maitinimosi kambarys 
 



 

Šios rekomendacijos yra patariamojo pobūdžio ir turi būti pritaikytos konkretaus diegėjo poreikiams ir infrastruktūrai. 
Naudojant rekomendacijų knygą, turi būti pateikiama nuorodą į šį dokumentą. © MB „Pratura“, 2021. 

SPALVINIAI ŽYMĖJIMAI. REKOMENDACIJŲ KNYGA. 
COVID-19 ir infekcijų kontrolės priemonių taikymo rekomendacijos. 

Bendrieji procesų valdymo reikalavimai bei rekomendacijos, valdant COVID-19 epidemiją. 

33 

 
 

8.5.3 Žalioji zona administracijai 

Diegėjo administracijos patalpos nėra skirtos COVID-19 užkrėstiems arba įtariamiems asmenims 

testuoti ar gydyti, apgyvendinti ar pan., todėl yra laikomos žaliąja zona. Tačiau šiai zonai nustatomi 

specifiniai reikalavimai, kadangi išlieka tam tikra rizika, kad administracijos atstovai gali būti 

užsikrėtę COVID-19. 

Įrengiant, apibrėžiant ir sužymint administracijos patalpas, turi būti laikomasi šių reikalavimų: 

1. iš administracijos žaliosios zonos neturi būti galimybės tiesiogiai patekti į kitas žaliąsias 

zonas, kuriuose yra paslaugas gaunantys asmenys (pvz., pacientai, klientai ar kiti) ir su tais 

asmenimis dirbantis diegėjo personalas; 

2. paslaugas gaunančių asmenų (pvz., pacientų, klientų ar kitų) patekimas į administracijos 

žaliąją zoną nerekomenduojamas, tačiau asmenims turi būti užtikrinamos galimybės 

susisiekti su administracija, pateikti skundus, prašymus ar kt.; 

3. spalvotose zonose dirbančio diegėjo personalo patekimas į administracijos žaliąją zoną turi 

būti kuo labiau apribotas, išskyrus būtinus atvejus (pvz., priėmimo ir atleidimo iš darbo 

atvejai). 

Žymėjimo pvz.: 

 
Administracijos skyrius 

Įeikite tik jei būtina 
 

Privalomos asmens apsaugos priemonės 
 
 

 

8.6 ŠLIUZINĖS ZONOS 
Šliuzinė zona yra tarpinė, atskiriančioji zona, kuri nustatoma tarp zonų: 

1. žaliosios ir geltonosios; 

2. geltonosios ir raudonosios; 

3. raudonosios ir žaliosios; 

4. išorinės ir žaliosios; 

5. išorinės ir geltonosios; 
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6. išorinės ir raudonosios. 

Šliuzinių zonų paskirtys: 

1. sukurti tarpinį saugos ir dezinfekcijos barjerą tarp žaliųjų, geltonųjų, raudonųjų ir išorinių 

zonų; 

2. apibrėžti vienareikšmes ribas, kur yra švarios, o kur infekuotos zonos; 

3. užtikrinti saugų praėjimą diegėjo personalui, taip pat paslaugas gaunantiems asmenims (pvz., 

pacientams, globotiniams, klientams); 

4. asmenų perkėlimui iš vienos spalvinės zonos į kitą. 

Pagrindinė sąlyga, kurios turi būti laikomasi – šliuzinėje zonoje leidžiamas tik perėjimas iš vienos 

zonos į kitą: 

1. neleidžiamas diegėjo personalo poilsis šliuzinėje zonoje; 

2. draudžiamas bet kokio maisto ar vaistinių preparatų (vaistų) vartojimas; 

3. neleidžiamas darbas (išskyrus dezinfekcijos, kontrolės ir registracijos ar analogiškus darbus, 

skirtus šiai zonai ar perduodamos įrangos dezinfekavimą); 

4. draudžiamas bet koks bendravimas (išskyrus registracijos, kontrolės, asmenų perkėlimo, 

įrangos perdavimo ar analogiškus veiksmus, jei tokie numatyti); 

5. neleidžiami kiti veiksmai, išskyrus zonos perėjimą, registraciją ar kontrolę (jei numatyta) ar 

pačios šliuzinės zonos dezinfekciją. 

Šliuzinėje zonoje draudžiama būti nuolatiniam personalui, išskyrus specialius atvejus 

(registruojantis, kontroliuojantis, prižiūrintis, dezinfekuojantis ar valantis personalas). Tokiais 

atvejais šliuzinėje zonoje esantis darbuotojas gauna papildomas apsaugos priemones ir turi atskirą 

paskirtą vietą, atitvertą nuo likusios šliuzinės zonos dalies.  

Šliuzinių zonų dezinfekcijai gali būti naudojama automatinė įranga. Pvz., paviršių dezinfekavimo 

technika, dezinfekcijos tuneliai, atitinkamą poveikį orui ir paviršiams turinčios lempos ir jų 

atitikmenys. Ši įranga turi būti sertifikuota Europos Sąjungoje ir atitikti reikalavimus ir apribojimus, 

nustatomus diegėjo veikloje leidžiamiems naudoti prietaisams.  

Paslaugas gaunantiems asmenims gali būti netaikomos tos perėjimo procedūros, kurios taikomos 

personalui ar trečiųjų šalių atstovams (pvz., aptarnaujančių organizacijų darbuotojams, savanoriams 

ar pan.). 

Pavyzdys: kai asmeniui, esančiam geltonojoje zonoje, yra patvirtintas susirgimas COVID-19, jis turi 

būti kuo greičiau perkeltas į raudonąją zoną. Personalui, kuris pereina į raudonąją zoną, turi būti 

taikomos infekcijų kontrolės procedūros, kurios nėra taikomos asmeniui, nes asmuo, kuris yra jau 

užsikrėtęs, nerizikuoja ta pačia liga užsikrėsti dar kartą. 

Šliuzinėje zonoje turi būti efektyvi nuolatinė ventiliacija arba praverti langai, tačiau tai neturi sukelti 

skersvėjų ir oro srautų maišymosi su kitomis zonomis. 

Jei nėra šliuzinės zonos, ribos tarp zonų tampa pažeidžiamos: pvz., užsikrėtęs darbuotojas, išėjęs iš 

raudonosios zonos į žalią, yra zonoje, kurioje iš principo neturi būti jokių užsikrėtusių asmenų ar 

daiktų. Taigi, toks atskyrimas įmanomas, tik sukuriant tarpines, atskiriančias zonas, kuriose vyksta 

darbuotojų persirengimas, dezinfekcija ir pan. 
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Apgalvotai sukurtos ir naudojamos šliuzinės zonos gali iš esmės padidinti saugą diegėjo patalpose ir 

padaliniuose. 

 

8.6.1 Šliuzinės zonos reikalavimai 

Šliuzinės zonos įėjimuose ir išėjimuose pageidautina įrengti tambūrus su dvejomis durimis ar 

užuolaidomis – tai yra pageidautina, siekiant sumažinti kryžminį užterštumą. Jei įrengiami tambūrai, 

jų viduje turi būti dezinfekcijos taškai. 

Šliuzinėje zonoje turi būti išskirtos ir užrašais aiškiai pažymėtos šios vietos: 

1. vieta užterštiems drabužiams ir asmens apsaugos priemonėms nusirengti. Ši vieta negali būti 

duše arba patalpoje, kur yra apsirengiama; 

 žymėjimo pvz.: „Nusirengimas”; 
2. vieta užterštiems drabužiams ir asmens higienos priemonėms saugoti. Ši vieta negali būti 

jokioje kitoje patalpoje, išskyrus nusirengimo patalpą arba atskirą patalpą, pasiekiamą 

tiesiogiai iš nusirengimo patalpos; 

 svarbu: užteršti drabužiai ir asmens apsaugos priemonės negali būti saugomi toje 
pačioje patalpoje, kurioje saugomi švarūs drabužiai ir asmens apsaugos priemonės; 

 žymėjimo pvz.: „Nešvarūs drabužiai”; 
3. vieta higieninėms procedūroms (kriauklė rankoms plautis, dušas, etc.). Ši patalpa turi būti 

atskirta nuo nusirengimo patalpos; 

 žymėjimo pvz.: „Dušas”; 

4. vieta švariems drabužiams ir asmens apsaugos priemonėms apsirengti. Ši vieta turi būti 

fiziškai atskiroje patalpoje nei pagrindinis perėjimas per šliuzinę zoną ar nusirengimo taškas. 

Šioje vietoje gali būti įrengiama kabykla ir spintelės asmeniniams daiktams pasidėti; 

 žymėjimo pvz.: „Apsirengimas”; 
5. vieta švariems drabužiams ir asmens apsaugos priemonėms saugoti. Ši vieta gali būti toje pat 

patalpoje kaip ir apsirengimo patalpa, taip pat gali būti atskiroje patalpoje, pasiekiamoje 

tiesiogiai iš apsirengimo ar iš higieninės patalpos, tačiau negali būti jokioje kitoje patalpoje; 

 svarbu: švarūs drabužiai ir asmens apsaugos priemonės negali būti saugomi toje 
pačioje patalpoje, kurioje saugomi užteršti drabužiai ir asmens apsaugos priemonės; 

 žymėjimo pvz.: „Švarūs drabužiai”; 

6. asmenų perkėlimo ar įrangos perdavimo taškas (gali būti atskiri taškai asmenų perkėlimui ir 

įrangos perdavimui). Naudojami tiems atvejams, kai iš vienos zonos į kitą yra perkeliamas 

asmuo ar perduodama įranga; 

 žymėjimo pvz.: „Perdavimo taškas”; 
7. patalpa arba vieta įrangai ar daiktams dezinfekuoti. Neturi sutapti su asmens nusirengimo, 

apsirengimo ar higienos vietomis, taip pat neturi sutapti su asmenų ar įrangos perdavimo 

tašku; 

 žymėjimo pvz.: „Daiktų dezinfekcija”; 
8. patalpa bendroms šliuzinės zonos valymo ir dezinfekcijos reikmėms. Skirta valymo ir 

dezinfekcijos priemonėms ir pan.; 

 žymėjimo pvz.: „Patalpų dezinfekcija”; 
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9. jei šliuzinėje zonoje vykdomi registracijos, kontrolės ar kiti analogiški veiksmai, turi būti 

aiškiai išskirta vieta personalui saugiau būti toje vietoje. Į tokią vietą neturi patekti asmenys, 

kurie eina per šliuzinę zoną. Tokiai vietai pageidautina atskira patalpa ar bent jau atskyrimas 

permatomomis pertvaromis. Prie tokios vietos, jos išorėje ir jos viduje, turi būti įrengti 

papildomi dezinfekcijos taškai; 

 žymėjimo pvz.: „Registratūra”. 

Norime atkreipti dėmesį, kad svarbu laikytis elementaraus tvarkingumo: 

1. žymėjimai turi būti aiškūs; 

2. užrašai turi nenusilupti, o nusilupę turi būti pakeičiami; 

3. žymėjimams rekomenduojama mėlyna (žydra) spalva; 

4. šliuzinėje zonoje draudžiama vidiniams žymėjimams naudoti geltoną, raudoną ir žalią 

spalvas (nes šios spalvos skirtos spalvinių zonų žymėjimui); 

5. raudona, geltona ir žalia spalva leidžiama tik išėjimams į atitinkamų spalvų zonas žymėti. 

Išėjimo iš šliuzinės zonos žymėjimų pvz.: 

 „Įėjimas į raudonąją zoną” (ant raudono popieriaus); 

 „Įėjimas į geltonąją zoną” (ant geltono popieriaus); 

 „Įėjimas į žaliąją zoną” (ant žalio popieriaus); 

 „Įėjimas į išorės zoną” (ant pilko ar balto popieriaus). 

Tarp įėjimų, išėjimų ir aukščiau minėtų vietų turi būti įrengti dezinfekcijos taškai. Iš viso turi būti ne 

mažiau kaip 6 skirtingi dezinfekcijos taškai: 

1. įėjus į šliuzo patalpą; 

2. po nusirengimo taško; 

3. prie asmenų perkėlimo ar įrangos perdavimo taško; 

4. po higieninių procedūrų (dušo, kriauklės) taško; 

5. patalpoje, skirtoje įrangos ar daiktų dezinfekcijai; 

6. prie išėjimo iš šliuzo. 

Šliuzinės zonos viduje neturi būti montuojamos užsidarančios durys, pakėlimo ar patraukimo 

reikalaujančios užuolaidos ar kitos užtveriančios priemonės, kurias reiktų liesti arba stumti 

rankomis. Jei tokių pertvarų ar durų yra, jos turi būti pašalinamos ar perdaromos taip, kad nereikėtų 

prie jų liestis. 

Diegiant rekomendacijas, turi būti siekiama maksimaliai sumažinti potencialiai užteršiamų paviršių 

skaičių ir plotą. 

Šliuzinės zonos viduje leidžiamos automatinės durys, kurios gali atsidaryti be jokio fizinio kontakto 

(t. y., nenaudojant nei mygtukų, nei rankenų, nei dar kokių nors įrenginių). 

Jei nėra galimybės išvengti durų, rankenų ir pan. naudojimo (pvz., esant vienam tualetui ar dušui), 

prie durų iš abiejų pusių turi būti: 

1. įrengti dezinfekcijos taškai; 

2. padėtos vienkartinių pirštinių dėžutės; 
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3. pastatytos šiukšliadėžės panaudotoms pirštinėms išmesti. 

Prie įėjimų į dušo ar tualeto patalpą, esančią šliuzinėje zonoje, rekomenduojame žymėjimus, 

rodančius, ar higienos (dušo ar tualeto) patalpa yra skirta vyrams, ar moterims. 

 

8.6.2 Supaprastintos šliuzinės zonos 

Supaprastinta šliuzinė zona gali būti naudojama specialiais sumažintos rizikos atvejais, kai 

netikslinga naudoti pilnavertę šliuzinę zoną: 

1. tarp dviejų žalių zonų segmentų (pvz., tarp žaliosios zonos asmenims ir žaliosios zonos 

personalui); 

2. žaliosios zonos išėjimui į lauką, kai yra atskirta (tvoromis kontroliuojama) teritorija, kad 

personalas galėtų laikinai išeiti į lauką; 

3. administracijos įėjimui į žaliąją zoną; 

4. patekimui iš išorės į geltonosios zonos izoliacines palatas (boksus), kurios skirtos 

atvykusiems (atvežtiems) asmenims. 

Supaprastintoje šliuzinėje zonoje gali būti netaikomi įprastiniai šliuzinės zonos infekcijų kontrolės 

reikalavimai. 

Šliuzinių zonų supaprastinimas gali būti leidžiamas, jei perėjimas tarp šliuzų nėra skirtas pereiti tarp 
spalvotų zonų ir kartu užtikrinama, kad toks perėjimas neįvyks kitais būdais. 

Supaprastintos šliuzinės zonos gali būti įrengtos ir kitais atvejais, panašiais į šioje dalyje paminėtus. 

 

9 NESTANDARTINIAI IR NEPLANINIAI SPALVINIŲ ZONŲ NAUDOJIMO 

ATVEJAI 

9.1 PATALPŲ PERSKIRSTYMAS Į KITAS ZONAS 
Šie reikalavimai taikomi tais atvejais, kai vienai spalvinei zonai priskirtos patalpos yra naujai 

priskiriamos kitai zonai ar keičiama tų patalpų paskirtis ar zonos spalva. 

Visais atvejais priskiriant patalpas kitai zonai turi būti pašalinti žymėjimai, naudoti ankstesnei zonai, 

ir pažymimi žymėjimai, atitinkantys naują zoną. 

Planinis patalpų perskirstymas vykdomas su privaloma patalpų dezinfekcija tokiais atvejais: 

1. jei raudonojoje zonoje buvusios patalpos priskiriamos geltonai, žaliajai ar šliuzinei zonai; 

2. jei geltonojoje zonoje buvusios patalpos priskiriamos žaliajai ar šliuzinei zonai; 

3. jei šliuzinės zonos patalpos priskiriamos žaliajai ar geltonajai zonai; 

4. jei bet kurios anksčiau nepriskirtos spalvos patalpos priskiriamos bet kuriai vidinei zonai; 

5. jei išorinėje zonoje buvusios patalpos arba laikini statiniai (pvz., palapinė) priskiriami bet 

kuriai vidinei zonai. 
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Planinis patalpų perskirstymas vykdomas be privalomos patalpų dezinfekcijos tokiais atvejais: 

1. jei žaliosios zonos patalpos priskiriamos šliuzinei, geltonajai ar raudonajai zonai (su sąlyga, 

kad patalpos nebuvo užterštos); 

2. jei geltonosios ar šliuzinės zonos patalpos priskiriamos raudonajai zonai (su sąlyga, kad 

patalpos nebuvo užterštos). 

Nustačius, kad asmenys, esantys geltonojoje ar žaliojoje zonoje, užsikrėtė COVID-19, tačiau 

diagnozavimo momentu nėra galimybės juos operatyviai perkelti į raudonąją zoną, atliekami šie 

veiksmai: 

1. keičiami patalpų (palatų) žymėjimai iš geltonų į raudonus; 

2. dalis bendrų patalpų (koridoriaus) atskiriama kaip raudonoji zona; 

3. esant galimybei, tarp naujai susidariusios geltonosios ir raudonosios ar žaliosios ir 

raudonosios zonų įrengiama šliuzinė zona – ji gali būti sukurta, pažymint bendrų patalpų 

(koridoriaus) dalį; 

4. šliuzinė zonos dalis turi būti sužymima taip, kad iš jos būtų pasiekiama patalpa, skirta 

dezinfekcijai, persirengimui ir pan. 

 

9.2 RITS ZONOS, KAI NĖRA GALIMYBIŲ ATSKIRTI SKIRTINGĄ COVID-19 STATUSĄ TURINČIŲ 

PACIENTŲ 
Būna atvejų, kai ligoninė turi tik vieną RITS skyrių su viena patalpa pacientams, todėl RITS paslaugas 

teikti paskirose patalpose žinomai užkrėstiems, galimai užkrėstiems ir neužkrėstiems asmenims gali 

būti neįmanoma, nes atskirų patalpų tiesiog nėra. Akivaizdu, kad tokiu atveju asmenys bus viename 

skyriuje, o tai sukels aukštą COVID-19 užkrėtimo riziką.  

Tokiais atvejais turi būti imtasi visų įmanomų priemonių ir dedamos visos pastangos, kad infekcijų 

kontrolė būtų sustiprinta ir pacientai bei personalas būtų apsaugoti.  

Kai nėra galimybės atskirti asmenis į skirtingas RITS patalpas, rekomenduotina laikytis bent jau šių 

reikalavimų: 

1. lovos turi būti žymimos spalviniais žymėjimais – žaliais, geltonais, raudonais, priklausomai 

nuo to, koks yra asmens statusas. Spalvos priskyrimas asmeniui turi būti vykdomas gydytojo 

sprendimu arba tiesiogiai pagal COVID-19 testavimo rezultatus, jei gautas teigiamas testo 

rezultatas. Lovų žymėjimo ir išdėstymo pavyzdys pateikiamas iliustracijoje žemiau.  

2. jeigu asmuo neintubuotas, jis turi dėvėti kaukę; 

3. jeigu yra galimybė, reikia stengtis, kad asmenys maitintųsi skirtingu metu, taip, kad tik vienas, 

tuo metu valgantis asmuo būtų be kaukės, o visi kiti tuo metu būtų su kaukėmis. Jei 

organizuoti tokio maitinimo nėra objektyvios galimybės, rekomenduojame išskirstyti 

maitinimo laikus pagal asmenų grupes – raudoną, geltoną, žalią; 

4. tarp bet kokių veiksmų su skirtingais asmenimis (apžiūra, procedūros ir pan.) turi būti 

keičiamos personalo prijuostės ir pirštinės, taip pat atliekama rankų dezinfekcija. Tai būtina 

tam, kad būtų sumažinta COVID-19 perdavimo tikimybė, ir siekiant išvengti hospitalinių 

infekcijų plitimo, kurios yra itin stiprus veiksnys, lemiantis COVID-19 mirštamumą; 
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5. turi būti naudojamos širmos, kurios atskirtų asmenis ir taip bent minimaliai mažintų galimą 

savaime susidarančių (pvz., dėl kvėpavimo, kosėjimo ar kt.) aerozolių sklaidą. Žr. iliustraciją 

žemiau. 

6. jei yra neužimtų lovų, asmenys turi būti guldomi kuo didesniu atstumu vienas nuo kito; 

7. grupuojant asmenis turi būti atsižvelgiama ir į COVID-19 rizikas – žalia grupė turėtų būti kuo 

toliau nuo geltonos, geltona nuo raudonos ir t.t.; 

8. jeigu yra galimybė, raudonoji RITS dalis turi būti atskirta nuo geltonosios ir žaliosios, 

perkeliant ją į atskiras patalpas, kad būtų sumažinta užsikrėtimo rizika kitiems asmenims; 

9. buvimo laikas RITS turi būti maksimaliai sutrumpintas – vos tik atsiradus galimybei, asmuo 

turi būti iškeltas iš RITS; 

10. jeigu suteikus skubią pagalbą įmanoma asmenį perkelti tiesiai į palatą (neperkėlus asmens į 

RITS), asmuo turi būti keliamas tiesiai į palatą; 

11. iš RITS, kuriame nėra galimybės atskirti geltoną, žalią ir raudoną būkles turinčių pacientų, 

negalima perkelti asmenų į žaliąją zoną, net jei pirminė tokių asmenų būklė buvo žalia. Tokie 

asmenys turi būti perkeliami į geltonąją zoną stebėjimui ir tyrimui dėl užsikrėtimo COVID-

19. 

Bet kuriuo atveju tokia mišri RITS zona negali būti žymima kaip žalioji zona, o turi būti žymima kaip 

geltonoji ar raudonoji zona. 

Žemiau pavaizduota principinė lovų išdėstymo schema, kai mišrus įvairių grupių asmenų buvimas 

RITS yra neišvengiamas. Schemoje matome, kad lovos skiriamos laikinomis pertvaromis, raudonos, 

geltonos ir žalios asmenų grupės pagal galimybę atitolinamos vienos nuo kitų. 

Iliustracija nr. 1: RITS lovų išdėstymo ir žymėjimo pavyzdys, kai nėra galimybių atskirti asmenų atskirose patalpose 
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Hospitalinės infekcijos yra vienas iš svarbiausių (arba svarbiausias) mirštamumo veiksnys COVID-

19 susirgimų atvejais. Todėl maksimali infekcijų kontrolė yra labai svarbus veiksnys ne tik mišrioms, 

bet visoms RITS zonoms. 

 

9.3 NEPLANINIS ARBA NESTANDARTINIS PATALPŲ PANAUDOJIMAS NE PAGAL ZONAS 
Turi būti vengiama situacijų, kai patalpos naudojamos kelių grupių asmenims (pvz., COVID-19 

neužsikrėtusiems, užsikrėtusiems ir nežinomiems). Tačiau kritiniais atvejais galimas panaudojimas 

ne pagal spalvines zonas, jei yra būtinybė arba jei nėra galimybės turėti atskirą ar pervežamą įrangą 

(pvz., endoskopijos, kompiuterinės tomografijos, rentgeno ar kt.). 

Tuo atveju, kai pacientas yra kritinės būklės, pvz., jam skubiai reikalinga operacija, bet jo būsena 

nenustatyta (geltonąją zoną atitinkanti būsena), o vienintelė tuo metu laisva operacinė yra priskirta 

raudonajai ar žaliajai zonai, ta operacinė gali būti naudojama tokiam pacientui operuoti.  

Analogiškai gali būti naudojama žaliosios zonos operacinė raudonosios zonos asmeniui ar 

raudonosios zonos operacinė žaliosios zonos asmeniui ir pan., kai yra operacinių trūkumas ar 

operacinės yra užimtos. 

Tokiais atvejais visada pirmiausia reikia įsivertinti patalpų ir jose esančios įrangos naudojimo 

galimybes. Jei yra galimybė planuoti ilgesniam laikui į priekį (t.y., bent 4 valandoms ar ilgiau) ir esant 

prognozuojamam asmenų srautui, turi būti sudaroma ir išrūšiuojama eilė, kurioje asmenys įrašomi 

tokia tvarka: 

1. pirmiausia sąraše įrašomi žaliajai zonai priskirti arba žinomai neužsikrėtę asmenys; 

2. antroje sąrašo dalyje – geltonajai zonai priskirti arba nežinomą COVID-19 statusą turintys 

asmenys (su maksimalia sauga ir dezinfekcija tarp atskirų asmenų); 

3. sąrašo gale – raudonajai zonai priskirti asmenys. 

Jei paciento statusas yra neplaninis ir skubus, o veiksmai (tyrimai, operacijos ir kt.) negali būti 

planuojami, šiam pacientui būtinos procedūros ar paslaugos gali būti suteikiamos be eilės, 

neatsižvelgiant į tai, ar jis užsikrėtęs, ar ne. 

Jeigu veiksmai su asmeniu (operacija, intervencija, procedūra ar kt.) atliekami aukštesnės rizikos 

zonoje (pvz., žaliosios zonos asmeniui geltonosios zonos patalpose ar geltonosios zonos asmeniui 

raudonosios zonos patalpose) turi būti užtikrinta: 

1. papildoma asmens sauga, įskaitant, bet neapsiribojant šio asmens atskyrimu nuo kitų 

asmenų; 

2. padidinama personalo, bendraujančio su asmeniu ir teikiančio jam paslaugas, sauga; 

3. naudojamos dezinfekcijos priemonės; 

4. užtikrinamas patalpų vėdinimas. 

Jei neplaniniams tikslams buvo panaudotos žaliosios ar geltonosios zonos patalpos, jos turi būti 

papildomai dezinfekuojamos.  
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Po neplaninių veiksmų gydančio gydytojo sprendimu gali būti keičiama ir zona, kurioje gali būti 

laikomas asmuo, pvz., jei buvo kilusi užsikrėtimo rizika, asmuo iš žaliosios zonos gali būti 

perkeliamas į geltonąją, kur turi būti taikomas papildomas asmens testavimas ir pan. 

Neplaninio patalpų panaudojimo atvejai turi būti įrašomi į zonos įvykių (pvz., neatitikčių) žurnalą ar 

analogiškam tikslui naudojamą įvykių registrą, užtikrinant atvejų atsekamumą.  

Rekomenduojame tokiais atvejais paskirti darbuotoją, kuris būtų atsakingas už anksčiau nurodytų 

veiksmų vykdymo kontrolę bei priežiūrą. Jis turėtų užtikrinti, kad paslaugų teikimo metu aplinkui 

nebūtų asmenų, kurie gali sukelti kryžminį infekcijos perdavimą ar patys užsikrėsti (pvz., einant prieš 

perkeliamą pacientą, informuoti apie tai kitus asmenis ir personalą), kad būtų laikomasi papildomos 

dezinfekcijos, paviršių valymo, kad būtų iš anksto informuojamas personalas apie tai, kad bus 

nestandartinis patalpų panaudojimas ir pan. Tokiam darbuotojui nėra nustatomi specialieji 

kompetencijos ar kvalifikaciniai reikalavimai, tačiau jis turi būti susipažinęs su rekomendacijų knyga 

ir mokėti ją taikyti. 

10 KITI SPALVINIAI ŽYMĖJIMAI 

10.1 ĮRANGOS ŽYMĖJIMAI 
Draudžiama naudoti įrangą, kuri nėra pažymėta spalvomis ir  kurios žymėjimų spalva neatitinka tos 

zonos, kurioje įranga yra. 

Įrangos žymėjimui rekomenduojame naudoti mažus spalvotus lipdukus, kokie būna naudojami 

kainoms žymėti. Rekomenduojame pasirinkti tokius, kurie lengvai pašalinami ir nepalieka klijų 

pėdsakų. Tokie lipdukai palengvina darbą ir dezinfekciją. Lipdukus rekomenduojame klijuoti aiškiai 

matomose vietose.  

Spalvomis turi būti žymimi įvairūs naudojami daiktai: pvz., funkcinės lovos, skirtos pacientams 

pervežti, vežimėliai ir pan., taip pat ir kita įranga, naudojama tyrimams (pvz., kardiografijos aparatai, 

kraujospūdžio matuokliai ir kt.): 

1. žalia – daiktai naudojami asmenims, kurie užtikrintai neturi COVID-19, žaliojoje zonoje; 

2. geltona – privalomai pilnai dezinfekuojami prieš/po kiekvieno panaudojimo atvejo, 

geltonojoje zonoje; 

3. raudona – naudojami asmenims su COVID-19, raudonojoje zonoje. 

Įranga negali būti perkeliama iš vienos zonos į kitą be dezinfekcijos (įskaitant ir žaliąją zoną, ir joje 

buvusią įrangą).  

Dezinfekcijos procedūrose turi būti atskirai aprašoma dezinfekcija įrangos perdavimo (atidavimo) ir 

įrangos priėmimo metu. Šie veiksmai negali būti sujungti t.y., vienos procedūros dezinfekciniai 

veiksmai negali būti laikomi kitos procedūros dezinfekciniais veiksmais. 

Gali būti įgyvendintas vienakryptis įrangos perdavimas iš žaliosios į geltonąją ir iš geltonosios į 

raudonąją zonas. Žalias žymėjimas tokiu atveju leidžiamas ir geltonojoje zonoje, jei yra ir geltonas 

žymėjimas. Geltonas žymėjimas leidžiamas raudonojoje zonoje, jei tik yra ir raudonas žymėjimas. 
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10.2 PERSONALO ASMENS APSAUGOS PRIEMONIŲ AR DRABUŽIŲ ŽYMĖJIMAI 
Diegėjo personalas ar kitų organizacijų atstovai, esantys (dirbantys, teikiantys paslaugas) diegėjo 

patalpose, turi būti lengvai atskiriami nuo asmenų arba lankytojų, jei jie būtų įleidžiami. Tam 

rekomenduojami specialūs drabužiai, pvz., balti chalatai, speciali apranga, aiškiai matomos personalo 

identifikacijos kortelės ar kiti ženklai. 

Kita priemonė, leidžianti papildomai padidinti saugumą – tai išorinių asmens apsaugos priemonių 

žymėjimas spalvomis. Pagal tokius žymėjimus visada galima vienareikšmiškai nustatyti, ar yra 

tvarkingai laikomasi skirstymo pagal zonas – pvz., jei geltonojoje zonoje matomas asmuo, ant kurio 

apsaugos priemonės (pvz., prijuostės) yra raudonas žymėjimas, tai visi mato, kad yra saugos 

pažeidimas. Analogiškai matomas raudonosios zonos saugos pažeidimas, jei ant asmens apsaugos 

priemonių nėra raudono žymėjimo. 

Personalo drabužiai žymimi tik šliuzinėse zonose. Kitose zonose žymėti draudžiama, nes jose 

privaloma būti su jau pažymėtais drabužiais. 

Apsauginiai drabužiai, pereinant iš šliuzinės zonos į spalvinę zoną, žymimi tą spalvinę zoną 

atitinkančiomis spalvomis.  

Spalvinis žymėjimas leidžia lengvai vizualiai kontroliuoti saugą: 

1. žaliojoje zonoje leidžiama būti tik su žaliais žymėjimais. Bet kokie raudoni arba geltoni 

žymėjimai draudžiami; 

2. geltonojoje zonoje leidžiama būti su geltonais arba geltonais ir žaliais žymėjimais. Bet kokie 

raudoni žymėjimai draudžiami; 

3. raudonojoje zonoje leidžiama būti su raudonais arba geltonais ir raudonais arba žaliais, 

geltonais ir raudonais žymėjimais; 

4. visose zonose draudžiama būti su drabužiais ar apsaugos priemonėmis be spalvinių 

žymėjimų. 

Žymėjimai atliekami šliuzinėse zonose prieš paskutinę dezinfekciją, prieš išeinant iš zonos. 

Vienkartinius apsauginius drabužius pageidautina žymėti nenuplaunamu spalvotu markeriu ar 

flomasteriu, turinčiu atitinkamą geltoną, raudoną ar žalią spalvą. 

11 BENDRIEJI GERINIMO VEIKSMAI 

Šioje rekomendacijų knygos dalyje yra nagrinėjami bendrieji aprašomoms praktikoms būdingi 

veiksmai ir siūlomi veiklos gerinimo būdai. 

11.1 DEZINFEKCIJOS VEIKSMAI 
Nuo dezinfekcijos veiksmų priklauso COVID-19 ir hospitalinių infekcijų plitimo galimybės.  
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Su hospitalinėmis infekcijomis siejama didžioji dalis neigiamų COVID-19 baigčių, todėl būtina 

suprasti, kad visa infekcijų kontrolė turi būti didinama ne tik tam, kad būtų išvengta COVID-19 

perdavimo, bet ir mažinamas hospitalinių infekcijų plitimas, kadangi jos komplikuoja ligos eigą ir 

gydymą. Akivaizdu, kad infekcijų kontrolė turi būti aukštesnio lygmens negu buvo iki tol. 

Praktinė patirtis rodo, kad RITS skyriuose infekcijų kontrolė gali pasiekti tokį lygį, kad hospitalinės 

infekcijos būtų beveik eliminuotos arba sumažintos iki minimalių. Tam būtina iš esmės sustiprinti 

infekcijų kontrolę, skirti išskirtinį dėmesį dezinfekcijai, asmens apsaugos priemonių keitimui ir 

rekomendacijų diegimo būtinumui ir nuoseklumui.  

 

11.2 SRAUTO VALDYMO EFEKTYVUMAS 
Priėmimo skyriai neretai tampa labiausiai apkrauta diegėjo teikiamų paslaugų proceso vieta, o 

priėmimo skyriuose labiausiai apkrauta grandimi tampa gydytojas.  

Tai reiškia, kad: 

1. asmenų priėmimo operatyvumas ir darbo efektyvumas  daugeliu atvejų priklauso nuo 

gydytojo krūvio; 

2. gydytojo ir skyriaus našumas gali būti didinamas, perduodant įvairius neklinikinius darbus 

kitiems darbuotojams (pirminiai tyrimai, dokumentų pildymas ir kt. iki asmeniui patekus į 

pirmą kontaktą su gydytoju). 

Rekomenduojame siekti, kad dauguma veiksmų (tyrimai, dokumentų pildymas, draustumo 

patikrinimas, kontaktinių asmenų nustatymas, asmens duomenų sutikimai, kita būtina informacija) 

būtų atlikta iki asmens pirmo kontakto su gydytoju (išskyrus būtinosios pagalbos atvejus, kai 

klinikiniai veiksmai turi būti atliekami nedelsiant). 

Vienas iš būdų gerinti COVID-19 įtariamų asmenų pagalbos procesą – daryti antigenų tyrimus 

visiems arba daugumai (pagal pačios įstaigos nusistatomus kriterijus) asmenų, kad asmuo pas 

gydytoją patektų jau su dalimi tyrimų rezultatų. 

Didinant proceso našumą, būtinas darbo apkrovų perskirstymas. 

 

11.3 DARBAS SU PERSONALU IR DARBUOTOJŲ EMOCINE BŪKLE 
Darbas sveikatos priežiūros įstaigose yra susijęs su stresu. Tai ypač aktualizuojasi COVID-19 

epidemijos metu, ypač RITS skyriuose. Tyrimais įrodyta, kad pandemijos metu blogėja medikų 
psichikos sveikata. 

Sveikatos priežiūros įstaigose, įmonėse ir organizacijose svarbu atsižvelgti ir į tai, kad emociniai ir 

psichologiniai darbuotojų resursai gali būti išsekę. Diegiant naujas procesinio valdymo priemones, 

žmonėms reiks papildomų jėgų, darbo ir dėmesio, net nepaisant to, kad paskui darbo krūvis gali 

sumažėti.  
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Būtina kalbėtis su darbuotojais apie naujus procesus, paaiškinti jų naudą organizaciniame ir 

asmeniniame lygmenyje. Svarbu yra diegti psichikos sveikatos gerinimo priemones, valdyti 

neigiamus psichosocialinius veiksnius darbe ir tinkamai rūpintis darbuotojų psichikos sveikata. 

Darbuotojams turi būti suteiktos galimybės kreiptis psichologinės pagalbos ir ją gauti. 

Diegiant rekomendacijų knygoje aprašomas praktikas, labai svarbu suprasti, kad darbuotojų 

pasipriešinimas bet kokiems pokyčiams paprastai būna susijęs su nuovargiu ar perdegimu, taip pat 

ir su baimėmis, kad kas nors gali nepavykti. Todėl prie naujos tvarkos turi būti pereinama sudarant 

kuo geranoriškesnę atmosferą. 

Remdamiesi bendra vadybine ir konsultacine praktika, rekomenduojame spalvinių žymėjimų 

diegimo grupės susitikimų metu nebūti formaliems, nevengti humoro. Gera nuotaika visada pagerina 

ir palengvina diegimą. Gerosios lyderystės ir personalo valdymo praktikos sako, kad vienas kitas 

anekdotas gali sumažinti įtampą, pagerinti grupės dalyvių savijautą ir todėl pagerinti ir pagreitinti 

diegimo procesą. Ir atvirkščiai: pertekliniai formalumai didina darbuotojų emocinę įtampą, sukelia 

baimę ir pasipriešinimą. 

Iš praktikos žinome, kad procesinio valdymo ir organizacijų pokyčių sėkmė ypatingai stipriai 

priklauso nuo darbuotojų požiūrio, o nesėkmės dažnai būna nulemtos neigiamų išankstinių nuostatų, 

todėl siūlome į tai labai atsižvelgti. 

Naujų procesų diegimas turėtų vykti atviroje, geranoriškoje atmosferoje, visiems vienodai 

suprantant pokyčių svarbą ir naudą, stengiantis vengti biurokratijos, pasitelkti empatiją, atvirą 

komunikaciją ir humorą. 

 

11.4 NUOTOLINĖS KONSULTACIJOS 
Kadangi bet koks diegėjo personalo judėjimas tarp zonų ar vienos zonos patalpų didina infekcijos 

pernešimo riziką, visą judėjimą, pagal galimybes, reikėtų minimizuoti. Tačiau praktikoje yra 

neišvengiama, kai specialistai privalo konsultuotis vieni su kitais (pvz., gydytojų specialistų 

konsultacijos yra būtinos kitiems gydytojams arba slaugytojams). Todėl vienintelis efektyvus 

sprendimas yra nuotolinės konsultacijos. 

 

11.4.1 Bendrieji reikalavimai IT resursų techninėms charakteristikoms 

Darbuotojai turi būti aprūpinti būtinais informacinių technologijų (IT) ištekliais, kad galėtų gauti ir 

(arba) suteikti nuotolinę konsultaciją. 

Tokiais ištekliais laikomi: 

1. kompiuteriai, planšetės, tapšnieji kompiuteriai, išmanieji telefonai ir kita įranga (įranga turi 

turėti vidines ar išorines vaizdo kameras, mikrofonus ir garsiakalbius); 

2. programinė įranga vaizdo pokalbiams; 

3. interneto ryšys. 
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Programinės įrangos vaizdo pokalbiams yra įvairios. Pvz.: „Zoom“, „Teams“, „Skype“, „Messenger“, 

„Hangouts“, „Webex“ ir kitos. Pasirinkti programinę įrangą rekomenduojame pagal naudojimo 

patogumą.  

Svarbūs kriterijai aparatinės ir programinės įrangos pasirinkimui: 

1. programinė ir aparatinė įranga neturi sukelti vaizdo ir garso uždelsimų, vėlavimų; 

2. vaizdas turi būti detalus, kad galima būtų įžiūrėti rodomus dokumentus, nuotraukas ar pan.; 

3. garsas turi būti aiškus, be vėlavimo, be aidų, reverberacijos, girgždesių, pašalinių garsų ar 

kitų iškraipymų. 

 

11.4.2 Nuotolinių konsultacijų organizavimo reikalavimai 

Nuotolinės konsultacijos gali būti organizuojamos keliais būdais: 

1. kai darbuotojas turi atskirą kabinetą su kompiuteriu, tas kabinetas naudojamas 

nuotolinėms konsultacijoms; 

2. kai darbuotojas turi nešiojamą kompiuterį, nuotolinėms konstatacijoms turi būti paskirta 

atskira patalpa; 

3. kai darbuotojas neturi atskiro kompiuterio, nuotolinėms konsultacijoms turi būti paskirtas 

kompiuteris atskiroje patalpoje; 

4. nuotolinėms konsultacijoms gali būti naudojamas ir slaugytojo poste esantis kompiuteris; 

5. gali būti organizuojamos nuotolinės konsultacijos darbuotojui dirbant namuose; 

6. gali būti organizuojamos nuotolinės konsultacijos nestandartinėse vietoje, pvz.: 

automobilyje (pačiam nevairuojant), specialisto namuose, gatvėje ar kt. 

Nuotolinės konsultacijos turi palengvinti personalo darbą. Nerekomenduojame kurti perteklinių 

kliūčių, kurios trukdytų konsultacijoms (pvz., registracijų, žurnalų, leidimų ir pan.). Kita vertus, 

tokių konsultacijų teikimo tvarka turi būti aprašyta diegėjo vidaus dokumentuose. 

12 PAVYZDINĖS IR APIBENDRINTOS PROCEDŪROS 

Diegdamas rekomendacijų knygos praktikas, diegėjas pirmiausiai privalo laikytis ES ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktų reikalavimų, savo turimų kokybės vadybos standartų ir dokumentų, o taip 

pat užtikrinti diegiamų praktikų ir esamos sistemos integralumą. 

Šioje knygoje esančių rekomendacijų diegimas gali vykti priimant tiek atskirą dokumentą, tiek 

pildant jau esamą infekcijų kontrolės vadovą, atskiras procedūras bei tvarkas, kurias diegėjas 

patvirtino, siekdamas suvaldyti COVID-19 protrūkius bei infekcijų plitimą.  

Visos šioje rekomendacijų knygos dalyje pateikiamos procedūros turi būti pritaikomos konkretaus 

diegėjo sąlygoms ir poreikiams. 
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12.1 PERSONALO PERĖJIMO TARP ZONŲ PROCEDŪROS 
Vykdant visas šias procedūras, dezinfekcijos veiksmai turi būti vykdomi prieš bet kurią procedūrą ir 

po bet kurios procedūros (veiksmo, sąlyčio su asmenų, perėjimo tarp zonų ir pan.), o taip pat visais 

atvejais, kuriuos numato pačios procedūros. 

12.1.1 Procedūra perėjimui iš žaliosios į geltonąją arba raudonąją zonas 

Vykdant šią procedūrą, turi būti vykdomi šie veiksmai eilės tvarka, atliekant dezinfekciją prieš 

kiekvieną veiksmą: 

1. įeinama į šliuzinę zoną; 

2. daiktai bei drabužiai, kurie nebus naudojami (nebus reikalingi) geltonoje arba raudonojoje 

zonoje, paliekami šliuzinėje zonoje tam skirtose vietose; 

3. apsirengiama papildomais apsauginiais drabužiais ir apsaugos priemonėmis, skirtomis 

geltonai arba raudonai zonoms; 

4. drabužiai ar apsaugos priemonės pažymimos zonos, į kurią einama, spalva: 

a. jeigu einama į geltonąją zoną – geltonas žymėjimas; 

b. jeigu einama į raudonąją zoną – raudonas žymėjimas. 

5. išeinama iš šliuzinės zonos.  

12.1.2 Procedūra perėjimui iš geltonosios į raudonąją zoną 

Vykdant šią procedūrą, turi būti vykdomi šie veiksmai eilės tvarka, atliekant dezinfekciją prieš 

kiekvieną veiksmą: 

1. įeinama į šliuzinę zoną; 

2. pagal poreikį apsirengiama papildomais apsauginiais drabužiais ir asmens apsaugos 

priemonėmis; 

3. drabužiai ar apsaugos priemonės pažymimos raudona spalva; 

4. išeinama iš šliuzinės zonos. 

 

12.1.3 Procedūra perėjimui iš raudonosios į geltonąją zoną 

Vykdant šią procedūrą, turi būti vykdomi šie veiksmai eilės tvarka, atliekant dezinfekciją prieš 

kiekvieną veiksmą: 

1. įeinama į šliuzinę zoną; 

2. nusirengiami išoriniai apsauginiai drabužiai ir asmens apsaugos priemonės; 

3. prausiamasi; 

4. apsirengiami švarūs apsauginiai drabužiai ir asmens apsaugos priemonės, numatyti 

geltonajai zonai; 

5. ant drabužių uždedamas geltonas žymėjimas; 

6. išeinama iš šliuzinės zonos. 
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12.1.4 Procedūra perėjimui iš raudonosios arba geltonosios į žaliąją zoną 

Vykdant šią procedūrą, turi būti vykdomi šie veiksmai eilės tvarka, atliekant dezinfekciją prieš 

kiekvieną veiksmą: 

1. įeinama į šliuzinę zoną; 

2. nusirengiami išoriniai apsauginiai drabužiai ir asmens apsaugos priemonės; 

3. prausiamasi; 

4. apsirengiami švarūs apsauginiai drabužiai ir asmens apsaugos priemonės, numatyti žaliajai 

zonai; 

5. ant drabužių uždedamas žalias žymėjimas; 

6. išeinama iš šliuzinės zonos. 

 

12.1.5 Procedūra patekimui iš išorinės zonos į geltonąją arba raudonąją zoną 

Vykdant šią procedūrą, turi būti vykdomi šie veiksmai eilės tvarka, atliekant dezinfekciją prieš 

kiekvieną veiksmą: 

1. įeinama į šliuzinę zoną; 

2. nusirengiami asmeniniai drabužiai ir asmens apsaugos priemonės; 

3. prausiamasi; 

4. apsirengiami švarūs apsauginiai drabužiai ir asmens apsaugos priemonės, numatyti 

geltonajai arba raudonajai zonai; 

5. drabužiai ar apsaugos priemonės pažymimos zonos, į kurią einama, spalva: 

a. jeigu einama į geltonąją zoną – geltonas žymėjimas; 

b. jeigu einama į raudonąją zoną – raudonas žymėjimas. 

6. išeinama iš šliuzinės zonos. 

 

12.1.6 Procedūra patekimui iš išorės į žaliąją zoną 

Vykdant šią procedūrą, turi būti vykdomi šie veiksmai eilės tvarka, atliekant dezinfekciją prieš 
kiekvieną veiksmą: 

1. įeinama į šliuzinę zoną; 

2. nusirengiami asmeniniai drabužiai ir asmens apsaugos priemonės; 

3. prausiamasi; 

4. apsirengiami švarūs apsauginiai drabužiai ir asmens apsaugos priemonės, numatyti žaliajai 

zonai; 

5. ant drabužių uždedamas žalias žymėjimas; 

6. išeinama iš šliuzinės zonos. 

 

12.1.7 Procedūra išėjimui iš žaliosios zonos į išorinę zoną 

Vykdant šią procedūrą, turi būti vykdomi šie veiksmai eilės tvarka, atliekant dezinfekciją prieš 

kiekvieną veiksmą: 



 

Šios rekomendacijos yra patariamojo pobūdžio ir turi būti pritaikytos konkretaus diegėjo poreikiams ir infrastruktūrai. 
Naudojant rekomendacijų knygą, turi būti pateikiama nuorodą į šį dokumentą. © MB „Pratura“, 2021. 

SPALVINIAI ŽYMĖJIMAI. REKOMENDACIJŲ KNYGA. 
COVID-19 ir infekcijų kontrolės priemonių taikymo rekomendacijos. 

Bendrieji procesų valdymo reikalavimai bei rekomendacijos, valdant COVID-19 epidemiją. 

48 

1. įeinama į šliuzinę zoną; 

2. nusirengiami apsauginiai drabužiai ir asmens apsaugos priemonės; 

3. prausiamasi; 

4. apsirengiami asmeniniai drabužiai ir asmens apsaugos priemonės; 

5. išeinama iš šliuzinės zonos. 

 

12.1.8 Procedūra išėjimui iš geltonosios arba raudonosios zonos į išorinę zoną 

Vykdant šią procedūrą, turi būti vykdomi šie veiksmai eilės tvarka, atliekant dezinfekciją prieš 

kiekvieną veiksmą: 

1. įeinama į šliuzinę zoną; 

2. nusirengiami apsauginiai drabužiai ir asmens apsaugos priemonės; 

3. prausiamasi; 

4. apsirengiami asmeniniai drabužiai ir asmens apsaugos priemonės; 

5. išeinama iš šliuzinės zonos. 

 

12.2 APIBENDRINTA ĮRANGOS PERDAVIMO IR DEZINFEKCIJOS PROCEDŪRA 
Ši procedūra taikoma visuose diegėjo struktūriniuose padaliniuose kaip bendra procedūra įrangos 

dezinfekcijai, priėmimui ir perdavimui tarp padalinių. 

Bendra įrangos dezinfekcijos procedūra: 

1. įrangą perduodantys darbuotojai pašalina spalvotus lipdukus nuo įrangos; 

2. įrangą perduodantys darbuotojai įvykdo dezinfekciją (nuvalomi paviršiai, apdirbami 

dezinfekuojančiu tirpalu); 

3. įranga perduodama; 

4. įranga priimama; 

5. tuo atveju, jei įranga palikta perdavimo ar saugojimo vietoje ir priėmimas vykdomas ne 

tiesioginiu perdavimo būdu, įrangą priimantys asmenys vykdo dezinfekciją (nuvalomi 

paviršiai, apdirbami dezinfekuojančiu tirpalu); 

6. įrangą priimantys darbuotojai užklijuoja priimančios zonos spalvą atitinkančius spalvotus 

lipdukus. 

 

13 PACIENTŲ JUDĖJIMO PROCEDŪROS IR REIKALAVIMAI 

Ši rekomendacijų knygos dalis yra skirta pirmiausia stacionaro tipo gydymo įstaigoms. Tačiau 

naudojant šias procedūras kaip pavyzdžius, galima kurti analogiškas procedūras ir kito tipo įstaigose, 

įmonėse ir organizacijose. 

Šioje rekomendacijų knygos dalyje nagrinėjamos procedūros, kurios gali būti panaudotos šiems 

atvejams aprašyti ar pagerinti: 
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1. savarankiškam pacientų judėjimui diegėjo patalpose; 

2. kai pacientas yra lydimas diegėjo patalpose; 

3. kai pacientas yra perkeliamas tarp skirtingų diegėjo skyrių ar patalpų zonų (ar pervežamas 

diegėjo personalo). 

Visos šios procedūros turi būti integruojamos į diegėjo naudojamas procedūras, jas papildant. 

13.1 BENDRI FIZINIO PACIENTŲ JUDĖJIMO REIKALAVIMAI (SKYRIUJE AR TARP SKYRIŲ) 
Šioje rekomendacijų knygos dalyje pateikiami patarimai, siūlymai bei reikalavimai dėl saugos 

reikalavimų užtikrinimo, pervedant, perkeliant, pervežant pacientus: 

1. geltonojoje zonoje pacientams negali būti leidžiama vaikščioti po skyrių savarankiškai, be 

lydinčio personalo. Visais atvejais pacientas turi būti lydimas darbuotojų ar savanorių; 

2. žaliojoje zonoje pacientams rekomenduojame neiti iš palatų, išskyrus asmens higienos 

reikalus ar prireikus kreiptis į budintį slaugytoją; 

3. kartu su pacientu turi būti perduodama ir jo ligos kortelė arba pacientą lydintis lapas ar 

siuntimas, turintis aiškų spalvinį žymėjimą – geltoną, žalią ar raudoną, žymintį paciento 

būklę. Toks žymėjimas leidžia išvengti atvejų, kai pacientas nugabenamas į spalvinę zoną, 

neatitinkančią jo būklės; 

4. geltonojoje zonoje, vežant ar vedant pacientą, neturi būti prasilenkimų, kur prasilenktų du 

užsikrėtimu įtariami pacientai toje pat patalpoje ar koridoriuje. Siekiant išvengti 

prasilenkimo, gali būti naudojamos pertvaros ir papildomos apsaugos priemonės; 

5. geltonose zonose turi būti išskirtos patalpos (erdvė), kur, esant reikalui, galima būtų laikinai 

(iki kelių minučių) pasitraukti su pervežamu ar pervedamu pacientu; 

6. kad geltonojoje zonoje prasilenkimai būtų kontroliuojami arba jų išvengiama, turi būti 

organizuojama informavimo tvarka – pvz., arba garsinis signalas arba šviesos signalas apie 

pervežimą, arba kitoks personalo įspėjimas apie pervedamą ar pervežamą pacientą (pvz., 

priekyje einantis darbuotojas, įspėjantis kitus darbuotojus); 

7. žalioje ir geltonoje zonose draudžiama keliems pacientams laukti tyrimo, išskirstymo ar kitų 

veiksmų vienoje patalpoje be apsaugos priemonių ir nesilaikant teisės aktuose numatyto 

atstumo; 

8. žalioje ir geltonoje zonose pervežimo ar pervedimo metu, taip pat bendrose patalpose visi 

pacientai privalo dėvėti apsaugines kaukes, deguonies kaukes arba kitas priemones užkrato 

sklaidai mažinti; 

9. pagal galimybes, išrašomi asmenys neturi eiti per kitos spalvos zonas nei ta, iš kurios jie yra 

išrašomi. 
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13.2 APIBENDRINTA PACIENTO HOSPITALIZACIJOS PROCEDŪRA 

Ši procedūra taikoma, kai pacientas iš anksto nebuvo tirtas dėl COVID-19 ir jo būklė nėra nustatyta. 

Aukščiau esančioje iliustracijoje pateikiama veiksmų grafinė schema, parodanti paciento judėjimą 

pagal zonas.  

Atkreipiame dėmesį į dvi esmines šio proceso savybes: 

1. žalioji zona yra saugoma nuo infekcijos, todėl į žaliąją zoną pacientas gali būti perkeliamas 

tik po dviejų COVID-19 tyrimų, kai jų rezultatai yra neigiami; 

2. esant ūmiai, skubios intervencijos reikalaujančiai būklei, pacientui pagalba teikiama be 

atidėliojimų ir nelaukiant COVID-19 tyrimo rezultatų. Tyrimo rezultatų laukiama vėliau, jau 

suteikus pacientui pagalbą. 

Šios procedūros žingsniai būtų tokie: 

1. pacientas atvyksta; 

2. paimamas ėminys COVID-19 tyrimui; 

3. prie paciento kortelės ir (arba) lydinčio lapo priklijuojamas geltonas lipdukas; 

4. jeigu paciento būklė reikalauja intervencijos, pagalba suteikiama geltonojoje zonoje, 

nelaukiant tyrimo rezultatų; 

Atvyko 
pacientas su 

skubios 
pagalbos 

reikalaujančia 
būsena

Paimamas 
mėginys 

COVID-19 
tyrimui

Pacientui 
teikiama 

neatidėliotina 
pagalba

Baigiami 
COVID-19 

tyrimai, 
gaunami jų 
rezultatai

COVID-19 
infekuoti 
pacientai 

perkeliami į 
raudoną zoną

COVID-19 
neinfekuoti 
pacientai 

perkeliami į 
žalią zoną

Iliustracija nr. 2: pagalbos asmeniui teikimas, kai jo COVID-19 būsena nėra žinoma. 
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5. vėliau, suteikus pagalbą arba jei pagalba neskubi, laukiama tyrimo rezultatų nepriklausomai 

nuo paciento būklės; 

6. sulaukus teigiamo tyrimo rezultato, prie paciento kortelės ir (arba) lydinčio lapo 

perklijuojamas raudonas lipdukas ir pacientas perkeliamas į raudonąją zoną; 

7. sulaukus neigiamo tyrimo rezultato, laukiama teisės aktuose nustatytą laiką (pvz., 2 paras) ir 

kartojamas tyrimas; 

8. galutinis paciento perkėlimas priklauso nuo antrojo tyrimo rezultatų: 

a. jei rezultatas neigiamas – prie paciento kortelės ir (arba) lydinčio lapo perklijuojamas 

žalias lipdukas ir pacientas perkeliamas į žalią skyrių; 

b. jei rezultatas teigiamas – prie paciento kortelės ir (arba) lydinčio lapo perklijuojamas 

raudonas lipdukas ir pacientas perkeliamas į raudoną skyrių. 

Šią procedūrą taip pat galima taikyti planinės hospitalizacijos atveju, kai pacientui jau atliktas 

tyrimas dėl COVID-19. Jeigu tyrimo rezultatas yra neigiamas, laikytina, kad testo rezultato laukimas 

įvyko asmens namuose ir jis gali būti hospitalizuotas planinėms paslaugoms. Esant teigiamam tyrimo 

rezultatui, asmuo planinėms paslaugos nėra hospitalizuojamas.  

Aprašyta procedūra ir visa hospitalizacija gali būti nutraukta bet kuriuo metu, jeigu indikacijos 

paciento hospitalizavimui išnyko. Pvz., jeigu pacientui suteikta skubi pagalba ir jo būklė pagerėjo tiek, 

kad jis gali būti išrašytas gydymo tęsimui namuose, pacientas gali būti išrašomas, nelaukiant tyrimo 

rezultatų ir nepervedant jo į žalią ar raudoną zonas. 
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Iliustracija nr. 3: apibendrinta paciento hospitalizacijos procedūra 
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13.3 SUPAPRASTINTA APIBENDRINTA PACIENTO HOSPITALIZACIJOS PROCEDŪRA 
Ši supaprastinta procedūra iš esmės yra analogiška apibendrintai paciento hospitalizacijos 

procedūrai, tačiau ji taikoma tik tuo atveju, kai žaliojoje zonoje pacientai gali būti pilnai atskirti vienas 

nuo kito ir yra skirtingose patalpose (hospitalizuojami į atskiras palatas), po vieną žmogų patalpoje 

(palatoje). Šis atskyrimas leidžia ženkliai pagerinti infekcijų kontrolę ir padidinti pacientų saugą. 

Tokiais atvejais įstaiga gali nuspręsti, kad gali pakakti  vieno COVID-19 testo. 

Šios procedūros žingsniai būtų tokie: 

1. pacientas atvyksta; 

2. paimamas ėminys COVID-19 tyrimui; 

3. jeigu paciento būklė reikalauja intervencijos, pagalba suteikiama geltonojoje zonoje, 

nelaukiant tyrimo rezultatų; 

4. prie paciento kortelės ir (arba) jo lydinčio lapo priklijuojamas geltonas lipdukas; 

5. vėliau, suteikus pagalbą arba jei reikalinga pagalba neskubi, laukiama tyrimo rezultatų 

nepriklausomai nuo paciento būklės; 

6. paciento perkėlimas į kitos spalvos skyrių priklauso nuo tyrimo rezultatų: 

a. jei rezultatas neigiamas – prie paciento kortelės ir (arba) lydinčio lapo perklijuojamas 

žalias lipdukas ir pacientas perkeliamas į žalią skyrių; 

b. jei rezultatas teigiamas – prie paciento kortelės ir (arba) lydinčio lapo perklijuojamas 

raudonas lipdukas ir pacientas perkeliamas į raudoną skyrių. 

Šią procedūrą taip pat galima taikyti planinės hospitalizacijos atveju, kai pacientui jau atliktas 

tyrimas dėl COVID-19. Jeigu tyrimo rezultatas yra neigiamas, laikytina, kad testo rezultato laukimas 

įvyko paciento namuose ir jis gali būti hospitalizuotas planinėms paslaugoms. Esant teigiamam 

tyrimo rezultatui, pacientas planinėms paslaugos nėra hospitalizuojamas.  

Aprašyta procedūra ir visa hospitalizacija gali būti nutraukta bet kuriuo metu, jeigu indikacijos 

paciento hospitalizavimui išnyko. Pvz., jeigu pacientui suteikta skubi pagalba ir jo būklė pagerėjo tiek, 

kad jis gali būti išrašytas gydymo tęsimui namuose, pacientas išrašomas, nelaukiant tyrimo rezultatų 

ir nepervedant jo į žalią ar raudoną zonas. 
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13.4 APIBENDRINTA PACIENTO PERKĖLIMO PROCEDŪRA 
Sprendimą dėl paciento perkėlimo iš vienos zonos į kitą priima gydantis gydytojas, atsižvelgdamas į 

tyrimo rezultatus ir paciento būklę. Perkėlimas pirminiu hospitalizacijos etapu vykdomas pagal 

aukščiau aprašytas bendrines hospitalizacijos procedūras. 

Iliustracija nr. 4: supaprastinta apibendrinta paciento hospitalizacijos procedūra 
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Vėlesniuose etapuose pacientas gali būti perkeliamas, atsižvelgiant į jo būklės dinamiką, COVID-19 

testavimo rezultatus ir kitus kriterijus. 

Priimant sprendimą dėl paciento perkėlimo, turi būti įvertintos toliau išvardintos aplinkybės ir 

atsižvelgiama į teikiamas rekomendacijas: 

1. jeigu žaliojoje zonoje esančiam pacientui pasireiškė COVID-19 simptomai ar yra įtarimų dėl 

galimo kontakto su įtariamu ar užsikrėtusiu asmeniu, pacientas turi būti kuo skubiau 

perkeliamas į geltonąją zoną; 

2. jeigu iš žaliosios į geltonąją ar raudonąją zoną perkeliamas pacientas kontaktavo su kitais 

žaliosios zonos pacientais: 

a. šių antrinių kontaktų (pacientų) būklė turi būti įvertinta skubos tvarka; 

b. esant įtarimams, šie antriniai kontaktai (pacientai) gydančio gydytojo sprendimu taip 

pat perkeliami į geltonąją zoną; 

3. turi būti vykdomas pakankamas geltonosios zonos pacientų testavimas, kad būtų galima 

stebėti jų COVID-19 būklės dinamiką (užsikrėtimo statuso pokytį). Gavus tyrimų rezultatus, 

spręsti dėl pacientų perkėlimo į kitą spalvinę zoną; 

4. jeigu pacientas buvo raudonojoje zonoje, jo perkėlimas į geltonąją ar žaliąją zoną gali būti 

atliktas tik visiškai įsitikinus, kad jis nekelia rizikos. Rizikos vertinimas būtinas, kadangi toks 

pacientas gali išlikti COVID-19 viruso nešiotoju.  

5. prieš perkeliant pacientą, prie jo kortelės ir (arba) lydinčio lapo turi būti priklijuotas 

lipdukas, atitinkantis paciento būsenos spalvą – žalias, geltonas ar raudonas. 

 

13.5 APIBENDRINTA ASMENS IŠRAŠYMO PROCEDŪRA 
Išrašant asmenį iš sveikatos priežiūros įstaigos, turi būti laikomasi bendrų ir įprastų reikalavimų, 

juos papildant šiomis sąlygomis: 

1. jeigu pacientas yra COVID-19 teigiamas ir yra išrašomas iš raudonosios ar geltonosios zonos,  

būtina paaiškinti jam apie saviizoliacijos pareigą ir saviizoliacijos būdus. Pacientui svarbu 

suprasti, kokie elgesio būdai yra saugūs (saviizoliacija), o kokie – netinkami. Pvz.: 

a. vaikščiojimas į parduotuvę ar į svečius, ar svečių priėmimas nėra saviizoliacija, – tai 

yra neleidžiama; 

b. jeigu artimieji nuperka ir atneša maisto prie durų, o maistas paimamas paciento, 

nematant artimųjų (jiems pasišalinus durų) – tai yra tinkamas saviizoliacinis elgesys. 

2. jeigu paciento COVID-19 tyrimas buvo neigiamas, tačiau tyrimas buvo atliktas tik vieną kartą, 

tokiu atveju rekomenduotina pacientui laikytis saviizoliacijos; 

3. jeigu pacientas išrašomas iš žaliosios zonos, būtina paaiškinti jam, kad jis turi vengti kontaktų 

su asmenimis, kurie galėjo sirgti ar serga, taip pat ir bendrai laikytis saugumo reikalavimų, 

pvz., dėvėti kaukes; 

4. išrašant pacientą iš raudonosios, žaliosios ar geltonosios zonos, personalas turi jį palydėti ir 

nuvesti iki pat išėjimo iš pastato, t.y., iki išorinės zonos ribų. Lydint turi būti užtikrintos šios 

sąlygos: 

a. išrašomi raudonosios zonos asmenys neturi eiti per geltoną ar žalią zonas; 

b. išrašomi geltonosios zonos asmenys neturi eiti per žalią ar raudoną zonas; 
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c. išrašomi žaliosios zonos asmenys neturi eiti per geltoną ar raudoną zonas. 

Kadangi išrašomi sveikstantys, nesergantys, nesunkiai sergantys ar jau pasveikę asmenys, verta 

prisiminti, kad tai yra sėkmės atvejai ir pasidalinti gera nuotaika. Emocinė mūsų visų būsena yra 

svarbi – ir darbuotojams, ir pacientams.  

Paciento išrašymas – tai gera proga pasidžiaugti. 

14 DISKUSINĖ DALIS 

Šios rekomendacijų knygos diskusinė dalis nėra skirta įgyvendinimui, bet diskusijai ir atsiliepimams 

apie galimus ar negalimus sprendimus, kurie gali būti analizuojami, kovojant su COVID-19 epidemija 

Lietuvoje. 

14.1 ASMENŲ BŪKLĖS IR TESTAVIMAS 
Asmenų būklės yra nustatomos, vadovaujantis testavimo rezultatais. Tačiau testavimo procesai nėra 

paprasti, turi jautrumo ir specifiškumo apribojimus ir todėl būklės ne visada gali būti tiksliai ir 

patikimai nustatytos. 

Kadangi visas spalvinis procesų valdymas yra paremtas pacientų būklių nustatymo galimybėmis, tos 

galimybės nustato ir viso proceso veiksmingumą. Gerinant testavimo galimybes, galima geriau 

suvaldyti visą procesą. 

Todėl priskiriant asmeniui vieną ar kitą spalvinę būklę vadovaujamasi gydytojų kompetencija, 

testavimo procedūromis, naujausiais moksliniais tyrimais ir įstaigos viduje nusistovėjusiomis 

praktikomis. 

Žemiau iliustraciniais tikslais pateikiame apibendrintą (paremtą bendruoju testų veikimo modeliu) 

grafiką, rodantį, kokiu būdu keičiasi skirtingų testavimo būdų jautrumas, priklausomai nuo ligos 

etapo. 
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Kaip matome, didžiausiu jautrumu pasižymi PGR testai, tačiau ankstyvose ar vidurinėse susirgimo 

stadijose antigenų testai irgi gali būti labai efektyvūs. Organizmui kovojant su virusu ir nykstant 

viruso dalelėms, atsiranda IgM antikūnai, vėliau ir IgG antikūnai, kurie leidžia nustatyti vidurinę ir 

vėlesnes ligos stadijas. 

Nors ir ne visiškai tiksliai, skirtingų testų rodomas rezultatas koreliuoja su susirgimo eiga, o tuo pačiu 

– ir su tikimybe, kad pacientas gali užkrėsti kitus asmenis. Taigi, pagal testavimo rezultatus pacientai 

gali būti priskiriami skirtingoms grupėms pagal tikimybę užsikrėsti ar užkrėsti kitus. 

Tais atvejais, kai kyla neaiškumų, reiktų priskirti asmenį aukštesnės rizikos grupei ir pagal tai valdyti 

jo perkėlimą iš vienos zonos į kitą. Pvz.: 

1. jeigu asmuo gali būti priskirtas žaliai grupei, bet yra įtarimų, kad jis gali būti užsikrėtęs, toks 

asmuo priskirtinas geltonai grupei; 

2. jeigu asmuo yra raudonoje grupėje ir, atitinkamai, raudonojoje zonoje, esant neaiškumui jis į 

geltonąją ar žaliąją zoną neturi būti perkeliamas, net jei ir manoma, kad jis pasveikęs. 

Priežastis – jeigu asmuo vis dėlto serga, kitų jau sergančiųjų jis neužkrės pakartotinai, ir pats 

irgi pakartotinai neužsikrės. Tačiau toks asmuo gali užkrėsti dar nesergančius. 

Bet kuriuo atveju sprendimą turi priimti gydytojas, vadovaudamasis savo žiniomis, patirtimi ir 

kompetencija, naujausiais tyrimų duomenimis ir nustatytomis gydymo bei izoliacijos procedūromis. 

Užsikrėtimo COVID-19 nustatymas yra gana sudėtingas ir ne visada vienareikšmis, ypač jei tyrimų 

būna daroma mažai. 

Žemiau pateikiama lentelė yra orientacinė ir skirta ne diagnostikai, o diagnostikos neapibrėžtumui 

atskleisti. Kai kuriais atvejais labai sudėtinga pasakyti, ar asmuo yra saugus, negali užsikrėsti pats, 

negali užkrėsti kitų, ar vis dar gali užkrėsti kitus asmenis ar užsikrėsti pats. 

Iliustracija nr. 5: principinis skirtingų testavimo būdų jautrumas priklausomai nuo ligos stadijos 
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teigiamas 

neigiamas 

arba 

teigiamas 

- Skiepyti viena 

vakcinos doze 

 

Lentelėje esantys įrašai „dažniausiai teigiamas“ ar „dažniausiai neigiamas“ reiškia, kad tokiais 

atvejais yra gana nemaža tikimybė klaidingai teigiamiems (angl. false positive) ar klaidingai 

neigiamiems (angl. false negative) tyrimų rezultatams. 

Paprastai stacionare asmeniui atliekami tik vienas ar du iš aukščiau minimų tyrimų (tiek, kiek būtina 

nustatyti ligai). Kiti tyrimai atliekami pagal galimybes. 

Priskyrimas vienai ar kitai grupei turi būti vykdomas pagal teisės aktų ir diegėjo nustatytus vidaus 

dokumentus, o aukščiau esanti lentelė yra skirta tiesiog bendrai orientacijai ir testų veikimo 

supratimui. 

Kadangi labai ankstyvose užsikrėtimo COVID-19 stadijose testų jautrumas gali būti nepakankamas, 

dėl garantuoto priskyrimo žaliai grupei rekomenduotina daryti ne mažiau kaip du PGR ar antigenų 

tyrimus su bent dviejų dienų intervalu. 

 

14.2 INFEKCIJOS PLITIMO STEBĖSENA 
Proaktyvi infekcijų plitimo stebėsena ir analizė sveikatos priežiūros ar kitose įstaigose dažniausiai 

yra silpna, todėl židiniai gali gana ilgą laiką likti nepastebėti. Asmenims, užsikrėtusiems COVID-19, ši 

liga gali stipriai pakenkti. Todėl labai svarbu pereiti į proaktyvią infekcijų plitimo paiešką. Tokia 

stebėsena turi būti patvirtinama diegėjo (sveikatos priežiūros įstaigos) vadovo įsakymu. 

Vienas infekcijų plitimo paieškos metodas – tolimesnės išrašytų pacientų būklės stebėjimas. Gali būti 

stebima kas savaitę tikrinant atsitiktinę ar tikslinę imtį iš ne mažiau kaip iš 20 prieš 7-14 dienų 

išrašytų pacientų. Tikrinamųjų būklė e-sveikatos sistemoje, ieškant, ar jie netapo COVID-19 

teigiamais pacientais. Gauti rezultatai gali būti panaudoti ir atskirai, ir lyginant su priimamų pacientų 

rezultatų tyrimais.  

Tokie tyrimai tampa itin svarbūs, vertinant žalius skyrius, kuriuose asmenys išbūna neilgai (turimais 

duomenimis mažiau negu 5-7 dienas – t.y., neretai trumpiau nei vidutinis inkubacinis COVID-19 

periodas). 
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Jei iš gautų e-sveikatos duomenų pastebimas vienareikšmis teigiamas nuokrypis, turi būti atliekamas 

platesnis tyrimas (su ne mažesne kaip iš 50–100 žmonių imtimi). Pasitvirtinus nuokrypiui, tai gali 

būti požymis, kad ligoninėje yra COVID-19 židinys, tačiau pacientai buvo išrašyti anksčiau nei jiems 

pasireiškė COVID-19 simptomai. 

Nebūtinai patikimesnius, tačiau greitesnius rezultatus gali duoti COVID-19 testai, daromi asmenims, 

praėjus 5–7 paroms nuo hospitalizacijos, bei tyrimai, kurie daromi prieš išrašant asmenis. 

Kuo dažniau daromi testai, tuo greičiau aptinkami židiniai. Sutrumpinus testavimo periodą iki 2–3 

dienų, galima aptikti židinius labai ankstyvose židinių augimo stadijose. Kita vertus, toks testavimo 

dažnis reikštų, kad vienam užsikrėtusiam asmeniui aptikti gali būti sunaudoti 2–3 testai, o tai didina 

testavimų apimtis ir diegėjo išlaidas. Dar labiau židinių aptikimo efektyvumą padidintų kasdieniai 

testavimai, tačiau testavimo apimtys irgi atitinkamai išaugtų. 

Dalinis sprendimas, leidžiantis sumažinti apimtis, būtų grupiniai asmenų testai, kuriuos galima atlikti 

kasdien. Esant teigiamam grupiniam testui, atliekami papildomi individualūs testai. 

Grupiniai testai potencialiai gali labai padidinti infekcijų kontrolę mažesnės rizikos įstaigose, įmonės 

ir organizacijose, pvz., nemedicininėse įstaigose. 

Kaip papildoma priemonė bendrai kontrolei gali būti naudojami paviršių PGR tyrimai (mėginiai nuo 

durų rankenų, durų paviršių (paprastai 1,5 m aukštyje varstomoje durų pusėje), stalų paviršių. Tokie 

tyrimai gali parodyti bendrą užterštumą ir dezinfekcijos efektyvumą. Kartu tokie tyrimai gali 

parodyti galimai nesukontroliuotą infekcijos plitimą ar procedūrų nesilaikymą žaliuose skyriuose. 

Tokių tyrimų rezultatai gali būti indikacija papildomam asmenų testavimui. 

 

14.3 SKIRTINGŲ VIRUSO ŠTAMŲ SĄVEIKOS 
Šio dokumento rengimo metu buvo aptikti keli nauji, smarkiau besiskiriantys COVID-19 susirgimą 

sukeliančio koronaviruso štamai. Kol kas tyrimų apie juos ir jų sąveikas yra mažai, šiuo metu 

negalime daryti prielaidų apie tai, ar tokie nauji štamai privers keisti infekcijų kontrolės procesus. 

Kol kas akivaizdūs du galimi kraštutiniai scenarijai: 

1. jeigu asmuo, persirgęs bet kuriuo koronaviruso štamu ar gavęs skiepą, įgyja imunitetą 

visiems kitiems štamams, tai reiškia, kad spalvinis infekcijų kontrolės procesas nesikeičia; 

2. jeigu asmuo, persirgęs kuriuo nors koronaviruso štamu ar gavęs skiepą, neįgyja imuniteto 

kitiems štamams, tai reiškia, kad spalvinis infekcijų kontrolės modelis keičiasi ir smarkiai 

sudėtingėja. 

Visa ši rekomendacijų knyga buvo rengiama, remiantis pirmuoju iš paminėtų scenarijų. 

Tuo atveju, jei paaiškėtų, kad pacientai, pvz., vienu metu gali užsikrėsti keliais štamais, ar užsikrėsti 

nauju štamu, nors ir persirgę kito štamo sukelta liga, tai reikštų, kad suveikė antrasis, blogasis 

scenarijus. 

Antrasis scenarijus reiškia, kad raudonojoje zonoje esantys asmenys gali užkrėsti vieni kitus. Kadangi 

didelė dalis tokių asmenų būna RITS pacientai, pasekmės gali būti lemiamos. 
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Todėl, esant neapibrėžtumui, rekomenduojame įvesti papildomai sustiprintas infekcijų kontrolės 

priemones, naudoti vienvietes palatas ligoninių raudonose zonose, o kur neįmanoma – ieškoti kitų 

apsaugos priemonių. 

Esant antrajam scenarijui, kai kurios iš šios rekomendacijų knygos nuostatų ar rekomendacijų gali 

tapti beprasmės ar netgi žalingos, todėl dar kartą rekomenduojame visas rekomendacijas taikyti 

konkretaus diegėjo sąlygoms. 

Tokių blogųjų scenarijų galimybė dar kartą rodo, kad „pakankama“ infekcijų kontrolė realybėje ne 

visada būna pakankama. 

15 PRIEDAI 

15.1 REKOMENDACIJŲ KNYGOS TAIKYMO PAVYZDŽIAI 
Šioje dalyje pateikiami pavyzdžiai – hipotetiniai atvejai, kur pagal šią rekomendacijų knygą ligoninės 

skirstosi į zonas priklausomai nuo to, kokias paslaugas teikia. 

15.1.1 Didelė, RITS paslaugas COVID-19 asmenims teikianti ligoninė 

Ligoninė gali išskirti atskirą korpusą COVID-19 pacientams, kurio dalis yra skirta jau identifikuotų 

pacientų gydymui – raudonoji zona. Dalį kito korpuso ar visą korpusą įmanoma išskirti pacientų 

stebėjimui atskirose palatose – tai geltonoji zona. Likusi ligoninės dalis lieka nustatyta kaip žalioji 

zona. 

Koridorius ir kelios papildomos patalpos esančios tarp geltonosios ir raudonosios zonų gali būti 

nustatyti kaip šliuzinė zona. Kitas koridorius tarp geltonosios ir žaliosios zonos irgi nustatytas kaip 

šliuzinė zona. 

Didelės ligoninės atveju yra galimybė išskirti didelį kiekį patalpų atskiroms geltonoms zonoms, jas 

išskirstant dar ir pagal pacientų pobūdį – atskirai planinius, atskirai skubius pacientus, atskirai 

turinčius galimų COVID-19 simptomų. 

Esminis didelių ligoninių privalumas – keletas RITS skyrių, kur visiškai atskiri RITS gali būti paskirti 

veikti kaip žali ir kaip raudoni. Toks gebėjimas išskirstyti RITS pagal spalvas – tai vienas iš esminių 

didelių ligoninių bruožų. Kitas didžiųjų ligoninių privalumas –bent dalinis gebėjimas turėti atskiras, 

specializuotas spalvines zonas tam tikroms pacientų grupėms – pvz., skubios ar planinės pagalbos 

reikalaujantiems pacientams. 

Bet kuriuo atveju ligoninė savo pastatus (patalpas) turi suskirstyti į zonas pagal spalvas. 

Raudonojoje zonoje teikiamos paslaugos, kai: 

 gydomi COVID-19 pacientai, kurių pagrindinis susirgimas yra būtent COVID-19; 

 gydomi COVID-19 sukėlėju užsikrėtę pacientai, kurių pagrindinis susirgimas nėra COVID-19. 

Geltonojoje zonoje teikiamos paslaugos pagal apibendrintą pacientų hospitalizacijos procedūrą, kai: 
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 yra teikiama skubi arba neatidėliotina medicininė pagalba. Vėliau pacientai po dviejų testų 
neigiamų rezultatų perkeliami į žaliąją zoną; 

 įprastos neplaninės paslaugos yra trumpalaikės, neviršijančios dviejų dienų, todėl nuo 

pacientų priėmimo iki jų išrašymo šios paslaugos teikiamos geltonojoje zonoje. Pvz., ūminis 
apendicitas be komplikacijų išoperuojamas tą pačią dieną, o kitą dieną pacientas gali būti 

išrašytas namo; 

 daugiau laiko reikalaujančiais ar neskubiais atvejais, taip pat po neatidėliotinos pagalbos 
suteikimo atvejais pacientai laukia testo rezultatų ir vėlesnio perkėlimo į žaliąją ar raudonąją 

zoną. 

Žaliojoje zonoje teikiamos paslaugos, kai: 

 pacientas, atvykęs skubios pagalbos, buvo du kartus ištestuotas su ne mažiau kaip dviejų parų 
pertrauka ir abu tyrimo rezultatai buvo neigiami; 

 pacientas, atvykęs planiniam gydymui, iki hospitalizacijos teisės aktų nustatyta tvarka atliko 
testą ir turi neigiamą rezultatą, išbuvo ne mažiau kaip dvi paras geltonojoje zonoje, buvo 

testuotas pakartotinai ir gavo neigiamus COVID-19 tyrimo rezultatus. 

Jei dėl didelės testavimo apkrovos neįmanoma pacientų testuoti du kartus, galima taikyti panašiai 

organizuotą procesą – supaprastintą apibendrintą hospitalizacijos procedūrą, kurioje pakanka 

pavienio testavimo dėl COVID-19. 

Pastebėtinos didžiųjų ligoninių problemos ir sprendimų kryptys: 

1. epidemijai plintant, raudoni ir geltoni skyriai plečiasi ir fragmentuojasi, todėl planuojant 

reikėtų į tą plėtimąsi atsižvelgti; 

2. tenka atidarinėti papildomus, anksčiau uždarytus įėjimus, įrenginėti rampas pacientams 

išgabenti iš pastato ir gabenti į kitus skyrius; 

3. RITS skyriai turi būti išplėsti, ypač raudoni, numatant papildomas patalpas; 
4. turi būti maksimaliai sustiprinta RITS infekcijų kontrolė, papildomai apmokytas personalas; 

5. COVID-19 užsikrėtusių pacientų mirštamumas RITS skyriuose daugiausia yra siejamas su 

hospitalinėmis infekcijomis, todėl jų kontrolės priemonės turi būti stiprinamos ir plečiamos 

iki aukščiausio lygmens (įprastos saugumo praktikos jau yra nepakankamos). 

 

15.1.2 Nedidelė, COVID-19 gydymo paslaugų visiškai neteikianti ligoninė 

Dėl ribotų patalpų ir personalo išteklių  ligoninė negali užsiimti COVID-19 pacientų slauga. Visi 

teigiamais identifikuojami pacientai yra perkeliami į kitas ligonines. Tačiau esant dideliam COVID-19 

paplitimui, neįmanoma tikėtis, kad į šią ligoninę nepaklius COVID-19 teigiami pacientai. 

Kadangi gali pakliūti ir COVID-19 teigiamų pacientų, ligoninė irgi turi išskirstyti savo patalpas į kelias 

skirtingas spalvines zonas, tačiau tų zonų paskirtis aiškiai skiriasi nuo analogiškų didelės ligoninės 

zonų. 

Didelę ligoninės dalį sudaro geltonoji zona – nes daugeliui pacientų reikia arba skubios, arba planinės 

pagalbos, kuri vykdoma esant ne daugiau kaip vienam tyrimui dėl COVID-19. Taigi, didžiausia 

ligoninės dalis yra išskiriama geltonajai zonai. 
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Tais atvejais, kai identifikuojamas COVID-19 teigiamas pacientas, jis išsyk perkeliamas į atskirą 

palatą, priskirtą raudonajai zonai. Po perkėlimo su pacientu kontaktavęs personalas prausiasi, 

dezinfekuojasi, persirengia naujais drabužiais ir asmens apsaugos priemonėmis. Patalpos, kuriose 

pacientas buvo, yra dezinfekuojamos. Visų šių veiksmų procedūras rekomenduotina rengti pagal šią 

rekomendacijų knygą. 

Ligoninė suskirstyta į tris spalvines zonas, turinčias paprastesnę panaudojimo logiką nei didelių 

ligoninių spalvinės zonos. 

Raudonojoje zonoje teikiamos paslaugos, kai neatidėliotinos pagalbos nereikalaujantis asmuo, esant 

teigiamam COVID-19 tyrimui, laukia perkėlimo (pervežimo) į kitą gydymo įstaigą, gaudamas 

palaikomąsias medicinines paslaugas. 

Geltonojoje zonoje teikiamos paslaugos pagal apibendrintą paciento hospitalizacijos procedūrą, kai: 

 yra teikiama skubi arba neatidėliotina medicininė pagalba. Vėliau pacientas po dviejų testų 
neigiamų rezultatų perkeliamas į žaliąją zoną; 

 įprastos neplaninės paslaugos yra trumpalaikės, neviršija dviejų dienų, todėl nuo paciento 
priėmimo iki išrašymo teikiamos geltonojoje zonoje; 

 daugiau laiko reikalaujančiais ir neskubiais atvejais, po neatidėliotinos pagalbos suteikimo 
pacientas laukia testo rezultatų ir vėlesnio perkėlimo į raudonąją ar žaliąją zoną. 

Žaliojoje zonoje teikiamos paslaugos, kai: 

 pacientas, atvykęs skubios pagalbos, buvo du kartus testuotas su ne mažiau kaip dviejų parų 

pertrauka ir abu tyrimo rezultatai buvo neigiami; 

 pacientas, atvykęs planiniam gydymui, iki hospitalizacijos teisės aktų nustatyta tvarka atliko 
testą ir turi neigiamą rezultatą, išbuvo ne mažiau kaip dvi paras geltonojoje zonoje, buvo 

testuotas pakartotinai ir gavo neigiamus COVID-19 tyrimo rezultatus. 

Taip pat galima taikyti supaprastintą apibendrintą hospitalizacijos procedūrą, kurioje pakanka 

pavienio testavimo dėl COVID-19. 

 

15.2 PAVYZDINĖ FORMA REKOMENDACIJŲ KNYGOS NESILAIKYMUI APRAŠYTI 
Šioje rekomendacijų knygos dalyje pateikiama pavyzdinė forma, skirta nurodyti neatitiktims, kai dėl 

vienų ar kitų priežasčių nesilaikoma praktikų, aprašomų šioje rekomendacijų knygoje. 

Pateikta forma pildoma atskirai kiekvienam rekomendacijų knygoje aprašomos praktikos 

nesilaikymo atvejui ir kiekvienam fiziniam nesilaikymo taškui atskirai. 

Tokiu atveju, jei diegėjas yra įsidiegęs ISO-9001 standarto reikalavimus atitinkančią kokybės 

vadybos sistemą ir šią rekomendacijų knygą integruoja į ją, vietoje šios formos pildomas kokybės 

vadybos sistemoje naudojamas neatitikčių registras. 

Forma turi būti naudojama kartu su diegėjo infrastruktūros (pastato, patalpų ir pan.) planu, kuriame 

nurodomos tikslios vietos, kuriose nesilaikoma rekomenduojamos praktikos. Vietos gali būti 
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žymimos raidėmis ar skaičiais, kurie nurodomi formoje kaip fiziniai rekomendacijų knygoje aprašytų 

rekomendacijų nesilaikymo taškai. 

Būtina užpildyti visus formos laukus, aprašymas turi būti aiškus, suprantamas, nekeliantis abejonių 

ar dviprasmybių. Kiekviena formos skiltis turi būti užpildoma tik jai aktualia informacija.  

Formoje turi būti pateikiami šie laukai: 

Diegėjas:  

Data:  

Rekomendacijų 
nesilaikymo atvejo nr.: 

 

Fizinis rekomendacijų 
nesilaikymo taškas 
organizacijos plane 
(planas pridedamas): 

 

Rekomendacijų 
nesilaikymo priežastis:  

 

Galimos neigiamos 
pasekmės dėl 
rekomendacijų 
nesilaikymo: 

 

Veiksmai ir priemonės, 
skirti sumažinti 
neigiamų pasekmių 
tikimybei ir mastui:  

 

Atsakingas vadovas:  

Vadovo parašas:  

 

15.3 ZONŲ ŽYMĖJIMŲ PAVYZDŽIAI 

15.3.1 Zonas žyminčių užrašų pavyzdžiai 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiami zonų spalvinių žymėjimų pavyzdžiai: 
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Zona: Spalva: Žymėjimo pavyzdys: 

Užsikrėtusių asmenų 
zona 

Raudona 

 
Raudonoji zona 

COVID-19 užkrėtimas 
 
 

Zona, kur yra ir įtariamai 
užsikrėtę, ir neužsikrėtę 
asmenys 

Geltona 

 
Geltonoji zona 

COVID-19 rizika 
 
 

Saugi zona Žalia 

 
Žalioji zona 

Kontroliuojama aplinka 
 
 

Darbuotojų zona Žalia 

 
Darbuotojų valgymo 

vieta 
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Asmenų (Pacientų, 
Globotinių, Gyventojų) 
zona 

Žalia 

 
Pacientai 

Kontroliuojama aplinka 
 

 
Šliuzinė zona Mėlyna 

(arba 
žydra) 

 
Šliuzinė zona 

Persirengimas ir dezinfekcija 
 
 

Neapibrėžta zona Pilka (arba 
balta)  

Išorinė zona 
Nekontroliuojama aplinka 

 
 

 

15.3.2 Spalvinio pastatų zonų skirstymo pavyzdys 

Žemiau pateikiamas hipotetinės ligoninės vieno aukšto planas, kuris rodo kaip infrastruktūra gali 

būti išskirstyta į zonas pagal spalvas. 
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15.3.3 Pavyzdys – zonų perėjimas 

Žemiau pavaizduota mokomoji diagrama-žaidimas, demonstruojanti perėjimo per zonas ir šliuzus 

variantą. Matome, kad tą pačią zonų ir šliuzų seką galima pereiti skirtingais keliais. 

 

Iliustracija nr. 6: pastato patalpų paskirstymas pagal spalvines zonas 
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Iliustracija nr. 7: rodyklės demonstruoja, kaip įvairiai gali būti pereinama iš vienų zonų į kitas 
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