
APIE ELEKTRONINĖS ANKETOS PILDYMĄ PATVIRTINUS COVID-19 LIGĄ 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) Šiaulių 

departamento specialistai atkreipia dėmesį, kad daugėjant COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) atvejų nustatomų Šiaulių apskrityje, gali pailgėti laikas kol su ligoniu susisieks NVSC 

specialistai. Todėl, Jums ar Jūsų vaikui gavus laboratorijoje atlikto teigiamo antigeno/SARS-

CoV-2 PGR testo rezultatą, kuriuo buvo patvirtinta COVID-19 liga, prašome nedelsiant 

savarankiškai užpildyti elektroninę anketą NVSC interneto puslapyje, adresu https://atvejis.nvsc.lt. 

Anketa skirta epidemiologinei informacijai apie COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) 

užsikrėtusius žmones rinkti ir naudojama siekiant stabdyti koronaviruso plitimą. Asmenys, nurodę 

kartu gyvenančius asmenis bei kur užsikrėtė ir pateikę kitą svarbią epidemiologinę informaciją apie 

save, prisideda prie greitesnio riziką užsikrėsti turėjusių asmenų informavimo, jų izoliavimo. Tokiu 

būdu efektyviai stabdomas viruso plitimas visuomenėje bei padedama operatyviau išsiaiškinti 

galimas viruso plitimo vietas bei užsikrėtimo aplinkybes. 

Jeigu COVID-19 patvirtinta asmeniui ir jo nepilnamečiui vaikui, reikia pildyti atskiras anketas – 

vienoje pateikti duomenis apie save, kitoje – apie vaiką, nurodant jo asmens duomenis, tačiau 

galima naudoti tą patį telefono numerį.   

 

APIE DALYVAVIMĄ VEIKLOSE TURĖJUS SĄLYTĮ SU SERGANČIUOJU COVID-19 

LIGA 

Sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga ugdymo įstaigoje turėję vaikai, dalyvaujantys ugdymo 

procese ir besitestuojantys savikontrolės greitaisiais testais teisės akte nustatytu periodiškumu,  10 

dienų nuo paskutinės sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) dienos 

negali dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo ar kitose veiklose, jei jose dalyvauja kitos ugdymo 

įstaigos vaikai, taip pat tokie ugdytiniai negali dalyvauti renginiuose, kitose žmonių susibūrimo 

vietose, rekomenduojama apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių. Bendraujant su kitais 

asmenimis, tokie vaikai turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis saugaus 

atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių. 

 

APIE ELEKTRONINIŲ NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMĄ 

Dažniausiai užduodami klausimai apie nedarbingumo pažymėjimų išdavimą:  

https://nvsc.lrv.lt/lt/nedarbingumo-pazymejimo-del-privalomos-izoliacijos-isdavimas/dazniausiai-

uzduodami-klausimai-6 

Prašymų dėl nedarbingumo išdavimo teikimo būdai: 

https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/anketos-prasymai/prasymas-pakeisti-

izoliacijos-vieta/kiti-prasymu-teikimo-budai 

 Nedarbingumo pažymėjimų dėl privalomos izoliacijos išdavimas:  

https://nvsc.lrv.lt/lt/nedarbingumas 

Jeigu norite patikslinti, papildyti, pakeisti anketos, skirtos  asmenims, kuriems patvirtinta COVID-

19 liga, duomenis ar SMS žinute atsiųstos sąlytį turėjusio asmens anketos duomenis (blogai 

pateikėte duomenis, nenurodėte sąlytį turėjusiu asmenų) spauskite šią nuorodą ir pateikite šį 

elektroninį prašymą:   

https://www.epaslaugos.lt/portal/service/105221/19220?searchId=93b564da-1b21-4d9f-8178-

d46e6e7f980d 
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