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Asmens higiena – viena iš infekcijų kontrolės 

priemonių 

COVID-19 ligos virusas yra perduodamas tiesioginiu būdu per kvėpavimo

takų lašelius ir per kontaktą, kai nešvariomis rankomis liečiame burnos, nosies

ar akių gleivinę. Šis virusas gali būti pernešamas netiesioginiu būdu nuo vieno

darbinio ar namų paviršiaus į kitą nešvariomis rankomis. Tad tinkama ranku ̨

higiena, apsaugos kaukių dėvėjimas, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo laikymasis

sumažina COVID-19 ir kitų užkrec ̌iamųjų ligų perdavimo ir užsikre ̇timo riziką.



Kaip tinkamai laikytis higienos
reikalavimų? (1) 

Svarbiausia profilaktinė priemonė

norint išvengti susirgimo – rankų

plovimas. Viruso dalelės yra apsuptos
riebalų sluoksniu, kurį muilas sunaikina ir

taip nužudo viruso daleles.



Kaip tinkamai laikytis higienos
reikalavimų? (2) 

Rankas plauti ar dezinfekuoti 

reikia:

 Prieš užsidedant asmenines 

apsaugos priemones (pirštines ar 

veido kaukę) bei jas nusiėmus.

 Po kontakto su koronavirusu

užsikrėtusiu asmeniu.

 Po kosulio, nusičiaudėjimo ar nosies 

pūtimo.

 Prieš valgį.

 Po naudojimosi tualetu.

 Grįžus į namus po buvimo viešojoje 

vietoje.



Kaip tinkamai laikytis higienos
reikalavimų? (3) 

 Rankų plaštakos ir riešai sudre ̇kinami ve ̇siu
vandeniu.

 Namuose naudojamas kietas ar skystas muilas 
be antimikrobinių priedu ̨, viešose – skystas 
muilas.

 Kruopščiai, 15-20 sek. rankos muiluojamos 
trinamaisiais ir sukamaisiais judesiais, ypač
riešai, tarpupirščiai, pirštų galiukai, nagai, 
nykščiai.

 Muiluotos rankos nuplaunamos tekančio
vandens srove. Vanduo turi teke ̇ti nuo riešo
pirštų link.

 Nuplautos rankos nusausinamos vienkartiniu 
popieriniu rankšluosčiu ar servete ̇le.

 Vandens čiaupas uz ̌sukamas su panaudotu 
vienkartiniu rankšluosčiu ar servete ̇le, kuri 
išmetama i ̨ šiukšlių de ̇z ̌e ̨.



Kaip tinkamai laikytis higienos
reikalavimų? (4) 

Laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo

etiketo – prisidengti burną ir nosį

servetėle, jei to padaryti nėra

galimybės – vidine sulenktos

alkūnės puse.



Kaip tinkamai laikytis higienos
reikalavimų? (5) 

Reguliariai valykite dažnai

liečiamus paviršius (durų

rankenas, elektros jungiklius,

stalus ir kitus paviršius) muilu ir

vandeniu ar dezinfekcine

priemone.





Kaip tinkamai laikytis higienos reikalavimų? 
Dezinfekcinės priemonės (6)

Nesant galimybės nusiplauti rankų su muilu bei

vandeniu, galite naudoti rankų dezinfekantus. Prieš

koronavirusą efektyvūs šie dezinfekantai:

 Alkoholio pagrindo dezinfekantai, kurių sudėtyje

yra ne mažiau, nei 70 proc. alkoholio. Jei neturite

rankų dezinfekanto, galite naudoti salicilo spiritą,

kurio sudėtyje yra 70 proc. medicininio spirito.

 Efektyviam rankų dezinfekavimui būtina

dezinfekcinę priemonę trinti ne trumpiau, nei 20-

30 sekundžių. Dezinfekcinė priemonė nebus

efektyvi, jei ant rankų yra matomų nešvarumų.

Natūralios priemonės, tokios, kaip actas, arbatmedžio
aliejus ar kiti aliejai, nėra veiksmingos prieš koronavirusą ir
nėra rekomenduojamos dezinfekcijai atlikti.



Apsauginės kaukės. 
Kokią, kada ir kaip dėvėti? 

Medicinines, daugkartines kaukes 

būtina dėvėti esant viešose 

vietose, o esant namuose 

rekomenduojamos žmonėms, kurie 

kosti ir čiaudi, kad sulaikytų su 

lašeliais viruso plitimą aplinkoje.



Kaip tinkamai naudoti medicininę kaukę?

 Dėvint kaukę nelieskite jos
rankomis.

 Įsidėmėkite, kad kaukė skirta tik
individualiam naudojimui.

 Sudrėkusią kaukę nedelsiant
pakeiskite nauja, neliečiant kaukės už
raištelių ar kilpelių.

 Panaudotos kaukės sudedamos į
plastikinį maišelį, išmetamos.

 Nuėmus kaukę, būtinai nuplaukite
rankas su muilu ir vandeniu ar
įtrinkite alkoholiniu antiseptiku.

 Prieš užsidėdami kaukę, nusiplaukite 
rankas muilu ir vandeniu ar 
nusivalykite alkoholio pagrindo 
dezinfekantu. 

 Užsidėjus kaukę ant veido, kraštus 
prispauskite ties nosimi ir skruostais, 
kad ji priglustų tvirtai, neliktų plyšių.

 Medicininė kaukė turi būti uždėta ant
veido taip, kad apimtų nosies, burnos
ir smakro sritis.

 Įkvepiant ir iškvepiant, įsitikinkite,
kad oras nepraeina pro kaukės plyšius.



Daugkartinių medžiaginių kaukių instrukcija



Parengtos medžiagos šaltiniai

 Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2020-03-23 sprendimas Nr. V-495 „Dėl asmens
apsaugos priemonių naudojimo viešose vietose“

 Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras:

 http://www.ulac.lt/lt/kaip-tinkamai-uzsideti-nusiimti-ir-ismesti-medicin,

 http://www.ulac.lt/lt/deveti-kaukes,

 http://www.ulac.lt/naujienos/pranesimai-spaudai/ar-tikslinga-deveti-namuose-pasiuta-
kauke

 http://www.ulac.lt/naujienos/pranesimai-spaudai/apie-ranku-higiena
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