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Iš kur atsiranda koronavirusai?  

 Koronavirusai yra virusai, kurie cirkuliuoja tarp 

gyvūnų, tačiau žinoma, kad kai kurie iš jų sukelia 

infekcijas žmonėms. Sukėlę infekciją žmonėms, 

jie toliau gali būti perduoti nuo žmogaus 

žmogui. Koronavirusų infekcijos šaltinis gali būti 

daugybė gyvūnų. Pavyzdžiui, Artimųjų Rytų 

respiracinio sindromo koronaviruso (MERS-

CoV) šaltinis buvo kupranugariai, o sunkaus 

ūmaus respiracinio sindromo (SŪRS) - civetės 

katės.  



Kokie simptomai pasireiškia žmonėms 

užsikrėtus COVID-19?  

 Simptomai yra panašūs į gripą – karščiavimas, 

kosulys, dusulys ir kiti kvėpavimo sutrikimai. 

Sunkesniais atvejais sukelia plaučių uždegimą, 

sepsį ir septinį šoką, inkstų nepakankamumą ar 

mirtį.  



Kaip žmogus gali užsikrėsti COVID-2019?  

 Koronavirusai yra perduodami nuo žmogaus žmogui dažniausiai 
artimo sąlyčio su sergančiuoju koronavirusine infekcija metu, 
pavyzdžiui, namų ar darbo aplinkoje, gydymo įstaigoje. COVID-2019 
taip pat gali būti perduodamas nuo žmogaus žmogui. Virusas plinta 
per orą kvėpavimo takų sekretų lašeliais, kuriuos žmonės išskiria į 
aplinką čiaudėdami, kosėdami ar iškvėpdami. Tokiu atveju tarp 
žmonių būtinas gana artimas kontaktas (manoma, kad ne didesnis 
nei 2 metrai). Teigiama, kad tai yra pagrindinis infekcijos plitimo 
būdas. Užsikrėsti įmanoma ir liečiant įvairius aplinkos daiktus, kurie 
yra užteršti COVID-19 (pavyzdžiui, sergantysis nusičiaudėjo 
neužsidengęs ir lašeliai nusėdo ant stalo ar kitų paviršių). Sveikas 
asmuo palietęs tokį paviršių, o vėliau nešvariomis rankomis 
pasitrynęs akis ar pasikrapštęs nosį gali užsikrėsti. Tačiau šiuo metu 
teigiama, kad tai įmanomas, bet nepagrindinis infekcijos plitimo 
būdas.   



Kas yra inbubacinis periodas? 

Kokia yra jo trukmė? 

 Inkubacinis laikotarpis (t. y. laikotarpis nuo 

užsikrėtimo iki simptomų atsiradimo) yra nuo 2 

iki 14 dienų. Nors žmonės dažniausiai būna 

užkrečiami, kai pasireiškia simptomai, įtariama, 

kad kai kurie žmonės gali perduoti virusą dar iki 

simptomų atsiradimo.   



Kas labiausiai rizikuoja užsikrėsti?  

sveikatos priežiūros darbuotojai, teikiantys 
medicinos pagalba sergantiesiems 
COVID-19;   

šeimos nariai ir kiti asmenys, artimai 
bendraujantys su užsikrėtusiais ar 
sergančiais žmonėmis.  

 Įtariama, kad infekcija yra pavojingesnė 
vyresnio amžiaus asmenims bei 
sergantiesiems lėtinėmis ligomis. 



Kaip galima sustiprinti organizmo 

atsparumą virusams?  

 



Kaip taisyklingai plauti rankas?  

 Rankų plovimas yra svarbiausia profilaktinė 

priemonė, norint išvengti susirgimo. Rankas 

reikėtų plauti dažnai ir kruopščiai su vandeniu ir 

muilu bent 20 sekundžių. Jei muilo ir vandens 

nėra, taip pat galima naudoti alkoholio pagrindu 

pagamintą rankų antiseptiką su ne mažiau kaip 

60 proc. alkoholio. Virusas į organizmą gali 

patekti per akis, nosį ir burną, todėl 

nerekomenduojama liesti veidą nenuplautomis 

rankomis.  



 



Ar virusas gali plisti per pinigus?  
Gyventojams rekomenduojama vengti 

atsiskaitinėti grynaisiais pinigais, o rinktis 

elektronines atsiskaitymo priemones (banko 

korteles, elektroninę bankininkystę). Jeigu visgi 

atsiskaitoma banknotais ir monetomis, būtina 

kuo dažniau plautis rankas, neliesti veido 

neplautomis rankomis. Tokiu atveju, kai 

atsiskaitant tenka rankiniu būdu suvesti PIN 

kodus, taip pat būtina iškart  

   atsakingai pasirūpinti rankų higiena.  



Ar saugu lankytis renginiuose?  

Paskelbus karantiną, nuo kovo 16 d. iki 

balandžio 13 d.,  galioja visų atviruose ir 

uždaruose erdvėse organizuojamų 

renginių bei susibūrimų draudimas.  
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