Epidemiologiniai rizikos veiksniai

Poveikio
rizika

Apribojimai SAD
nesant ligos
simptomams

Didelė

Rekomenduojamas
COVID-19
stebėjimas (iki 14
dienų po
paskutinio galimo
poveikio)
Aktyvus

A. SAD1 (neužsidėjusiems akis, nosį ir burną
apsaugančias priemonių)2 atliekantiems arba
esantiems patalpoje kur atliekama procedūra, galinti
sukelti didesnę kvėpavimo takų sekretų ar aerozolių
koncentraciją ore (pvz., kardiopulmoninins
gaivinimas, intubacija, ekstubacija, bronchoskopija,
inhaliacinė terapija, skreplių indukcija).
B. SAD1 atliekantiems arba esantiems patalpoje kur
atliekama procedūra, galinti sukelti didesnę
kvėpavimo takų sekretų ar aerozolių koncentraciją
ore (pvz., kardiopulmoninins gaivinimas, intubacija,
ekstubacija, bronchoskopija, inhaliacinė terapija,
skreplių indukcija) ir neužsidėjusiems apsauginių
chalatų ir vienkartinių pirštinių.
Pastaba: Jei SAD1 akys, nosis ar burna taip pat nebuvo
apsaugotos, jie patenka į aukščiau nurodytą didelės
rizikos kategoriją.
C. SAD1 (neužsidėjusiems akis, nosį ir burną
apsaugančias apsaugos priemones)2 kuris turėjo
užtrukusį (>1-2 min) artimą kontaktą su pacientu,
kuris nebuvo užsidėjęs veido kaukės.
Pastaba: respiratorius suteikia aukštesnį apsaugos lygį
nei veido kaukė. Tačiau šioje situacijoje jei SAD buvo
užsidėjęs veido kaukę ar respiratorių turi riziką
užsikrėsti, nes (net jei buvo nešiojamas respiratorius
ar veido kaukė) akys liko neuždengtos ilgą laiką
artimai kontaktuojant su pacientu, kuris nenešiojo
veido kaukės. Kontaktas su pacientu trumpiau nei 1
minutę yra priskiriamas mažai užsikrėtimo rizikai.
D. SAD1 (neužsidėjusiems akis, nosį ir burną
apsaugančių priemonių)2, kuris turėjo užtrukusį (>1-2
min.) artimą kontaktą su pacientu, dėvėjusiu veido
kaukę.
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E. SAD1 (nedėvintis vienkartinių pirštinių), kuris turėjo
tiesioginį kontaktą su paciento sekretu / ekskretu ir
po kontakto neatliko skubios rankų higienos.
Pastaba: Jei SAD atliktų rankų higieną iškart po
kontakto, tai būtų laikoma maža rizika.

Neiti į darbą 14
kalendorinių
dienų po
paskutinio
galimo kontakto.

F. SAD1 užsidėjęs tik veido kaukę ar respiratorių, kuris
turėjo užtrukusį (>1-2 min) artimą kontaktą su
pacientu, dėvėjusiu veido kaukę.
Pastaba: respiratorius suteikia aukštesnį apsaugos lygį
nei veido kaukė. Tačiau šiuo atveju vertinama kaip
maža rizika užsikrėsti, nes pacientas yra užsidėjęs
veido kaukę, kad sumažintų infekcijos riziką.
G. SAD1, naudojantis visas rekomenduojamas AP (t. y.
respiratorių, akių apsaugą, pirštines ir chalatą), kuris
tiesiogiai rūpinasi ir kontaktuoja su pacientu ar su
paciento sekretais.

Maža

Sveikatos būklės
savistebėsena ir
kontaktas su
priskirtu SAD
supervizoriumi

Nėra apribojimų.

Maža

Nėra apribojimų.

H. SAD1 (kada nesinaudoja visomis rekomenduojamos
AP), kuris turėjo trumpą kontaktą su pacientu
nepriklausomai nuo to, ar pacientas dėvėjo veido
kaukę (pvz., trumpas pokalbis su pacientu; trumpam
įėjimas į paciento palatą, bet neturintis tiesioginio
kontakto su pacientu ar jo sekretais / ekskretais; įėjęs
į paciento palatą netrukus po to, kai pacientas buvo
išrašytas).
I. SAD1, kurie prasilenkia su pacientu ar neturi
tiesioginio kontakto su pacientu ar jo sekretais /
ekskretais ir nepateka į paciento palatą.
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SAD – sveikatos apsaugos darbuotojas
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Šiose gairėse „neapsaugotas“ reiškia AP neužsidėjimą ant nurodytos kūno dalies. Pavyzdžiui,
neapsaugotos akys, nosis ir burna reiškia, kad SAD1 neturi akių apsaugos priemonių, nei veido kaukės,
nei respiratoriaus. Nors respiratoriai suteikia aukštesnį apsaugos lygį nei veido kaukės ir yra
rekomenduojami prižiūrint pacientus, sergančius COVID-19, veido kaukės vis tiek suteikia tam tikrą SAD1
apsaugos lygį, kuris buvo įtrauktas į šį rizikos vertinimą.
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Saugus atstumas bendraujant su galimai užsikrėtusiu žmogumi yra daugiau nei 2 metrai.

Didelės ir vidutinės užsikrėtimo rizikos SAD taikomi apribojimai: negalima dirbti sveikatos apsaugos
įstaigoje (turi būti išduotas nedarbingumo pažymėjimas 14 d. nuo paskutinio rizikingo kontakto), turi
būti taikoma sveikatos būklės savistebėsena ir kasdieninis kontaktas su priskirtu SAD supervizoriumi.
Mažos rizikos SAD gali dirbti, tačiau turi būti tikrinami dėl karščiavimo ir kvėpavimo takų infekcijos
požymių kiekvieną dieną prieš pradėdami darbą.
Didelės, vidutinės ar mažos poveikio rizikos SAD, kuriems išsivysto karščiavimas >37,7°C ir/ar kvėpavimo
takų infekcijos simptomatika, turi nedelsdami imtis saviizoliacijos ir informuoti apie savo būklę
atitinkamas tarnybas.

