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SEZONINIO GRIPO IR ŪMIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ
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Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Priemonė

Vykdytojas

Terminas

I. PREVENCINĖS IR SAUGOS PRIEMONĖS SEZONINIO GRIPO METU
Registruoti ir analizuoti sergamumą gripu
NVSC Šiaulių
Gripo sezono
ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų
departamento Joniškio
metu
infekcijomis
skyrius
Informuoti gyventojus apie gripo ir
NIC Šiaulių departamento Kasmet
ŪVKTI profilaktikos priemones ir skiepus Joniškio skyrius, Joniškio
rugsėjoper masinės informacijos priemones bei
rajono savivaldybės
gruodžio
būtiną elgesį gripo epidemijos metu
visuomenės sveikatos
mėn.
biuras
Vykdyti svarbiausių rizikos grupių ir
Įstaigų vadovai
Kasmet
rizikos grupių kontaktinių asmenų
rugsėjo-kovo
sezoninę vakcinaciją nuo sezoninio gripo
mėn.
Vykdyti rizikos grupių (vyresnių nei 65
ASPĮ,
Kasmet
metų amžiaus, sergančių lėtinėmis ligomis, stacionarių slaugos ir
rugsėjo-kovo
nepriklausomai nuo amžiaus, asmenų
socialinės globos įstaigų
mėn.
gyvenančių socialinės globos ir slaugos
vadovai
įstaigose) skiepijimą nuo sezoninio gripo
Sudaryti darbo vietose būtinųjų asmeninių ASPĮ,
Kiekvienais
apsauginių priemonių atsargas kvėpavimo stacionarių slaugos ir
metais
takų apsaugai, rankų higieninei priežiūrai
socialinės globos įstaigų
rugsėjo-kovo
nuo virusinių infekcijų darbo vietose
vadovai,
mėn
Parengti, peržiūrėti pasirengimo gripo
Savivaldybės
Kasmet iki
pandemijai planus
administracija, ASPĮ, VšĮ
spalio 1 d.
Joniškio ligoninė,
NVSC Šiaulių
departamento Joniškio
skyrius
Pasiruošti didesniam sergančiųjų gripu
ASPĮ vadovai
Kasmet
priėmimui
rugsėjo-kovo
mėn.
Organizuoti ankstyvą ligos nustatymą
ASPĮ vadovai
Gripo sezono
vaikų įstaigose ir kt., taikyti izoliavimą
metu
Nepriimti į ugdymo ir švietimo įstaigas
Švietimo ir ugdymo
Nuolat
vaikų, kuriems pasireiškia gripo ir ŪVKTI įstaigų vadovai
ar kitų infekcijų simptomai. Į kolektyvą
priimti tik visiškai pasveikusius vaikus
Sustiprinti viešo maitinimo įstaigų
Įstaigų savininkai
Gripo sezono
higieninę priežiūrą: kreipti dėmesį į indų
metu
plovimo, patalpų valymo, vėdinimo
reikalavimus
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Užtikrinti viešųjų (ugdymo, paslaugų,
Įstaigų vadovai, savininkai Nuolatos
sveikatos priežiūros, poilsio ir pramogų,
prekybos) įstaigų, keleivių transporto
priemonių valymą drėgnu būdu, vėdinimą
12. Užtikrinti, kad asmenys, sveikatos
ASPĮ vadovai
Nuolatos
priežiūros įstaigose sergantys gripu ir
ūmiais respiraciniais susirgimais, laikytųsi
režimo
II. SEZONINIO GRIPO PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS PRIEMONĖS
EPIDEMINIO SERGAMUMO PAKILIMO METU
11.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.

22.

Spręsti dėl pamokų ir kitos veiklos
nutraukimo vaikų ugdymo įstaigose ir
kituose organizuotuose kolektyvuose, kai
serga apie 20 proc. kolektyvo vaikų,
nelaukiant epidemijos paskelbimo
Apie gripo epidemijos pradžią ir pabaigą
skelbti per masinės informacijos
priemones
Registruoti ir analizuoti gripo ir ŪVKTI
sergamumo duomenis ir informaciją teikti
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui
Teikti medicinos pagalbą namuose.
Organizuoti papildomas medikų brigadas,
skelbti papildomus telefonus, kuriais būtų
galima išsikviesti gydytojus į namus
Užtikrinti sergančiųjų gripu ir ŪVKTI
hospitalizaciją pagal klinikines ir
epidemines indikacijas
Masinio žmonių susibūrimo patalpas valyti
drėgnu būdu, vėdinti
Riboti masinius žmonių susibūrimus
Uždrausti ligonių lankymą ligoninėje,
apriboti planinių operacijų skaičių
Rekomenduoti darbuotojams, teikiantiems
gyventojams įvairias paslaugas, dirbant
naudoti apsaugines priemones
Apie kiekvieną mirties nuo gripo atvejį
nedelsiant pranešti Užkrečiamųjų ligų ir
AIDS centrui

Švietimo ir ugdymo
įstaigų vadovai,
savivaldybės
administracijos Švietimo,
kultūros ir sporto skyrius
Joniškio rajono
savivaldybės
administracija
NVSC Šiaulių
departamento Joniškio
skyrius
ASPĮ vadovai

Sergamumo
padidėjimo
metu,
epidemijos
metu
Prasidėjus
epidemijai ir
jai pasibaigus
Gripo sezono
ir epidemijos
metu
Epidemijos
metu

ASPĮ vadovai

Epidemijos
metu

Patalpų savininkai

Epidemijos
metu
Epidemijos
metu

Joniškio rajono
savivaldybės
administracija, seniūnai
VšĮ Joniškio ligoninė
Įstaigų vadovai ir
savininkai
NVSC Šiaulių
departamento Joniškio
skyrius

Epidemijos
metu
Epidemijos
metu
Nuolat

Sutrumpinimai:
NVSC – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
ŪVKTI – ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos
ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaigos
GMPS – greitosios medicinos pagalbos stotis

Vakcinacija nuo gripo rekomenduojama šioms žmonių grupėms:
 Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus pacientams, socialinės globos įstaigų gyventojams;
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Suaugusiems asmenims ir vyresniems kaip 6 mėn. vaikams, sergantiems lėtinėmis širdies ir
kraujagyslių, plaučių ligomis, bronchine astma, metabolinėmis arba (ir) inkstų ligomis arba
(ir) kurie yra imunodeficitinės būklės;
Vyresniems nei 6 mėn. kūdikiams, vaikams ir paaugliams, nuolat vartojantiems aspiriną;
Moterims, kurios gripo sezono metu bus 3–9 nėštumo mėn.;
65 metų ir vyresniems asmenims;
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir globos institucijų darbuotojams;
Rizikos grupių asmenų šeimų nariams;
Kūdikių iki 6 mėn. tėvams (globėjams) ir kitiems kontaktuojantiems su kūdikiais asmenims.
______________________

