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PACIENTŲ LANKYMO VšĮ PRIENŲ LIGONINĖJE TVARKA  

KARANTINO METU 

 

Siekiant sumažinti riziką pacientams ir ligoninės darbuotojams užsikrėsti 

koronavirusine infekcija, pacientų lankymas Prienų ligoninėje galimas nuo gegužės 

18 d., tačiau ribojamas.  

Informuojame, kad visi, norintys lankyti pacientą, privalo laikytis šios tvarkos: 

1. Gavus gydančio gydytojo ar skyriaus vedėjo leidimą leidžiama lankyti tik tą 

pacientą, kurio sveikatos būklė yra sunki. 

2. Lankantis pacientą asmuo negali turėti galimo susirgimo koronavirusine infekcija 

simptomų (kūno temperatūra ne aukštesnė nei 37 laipsniai, nekosėti, nečiaudėti, 

nepasunkėjusiu kvėpavimu), lankymo metu nebūti saviizoliacijoje dėl 

epidemiologinės situacijos, pastaruoju metu nebuvęs užsienyje ir neturėjęs jokių 

kontaktų su sergančiais asmenimis. 

3. Tuo atveju, jei lankantis pacientą asmuo atitinka visus aukščiau išvardintus 

reikalavimus, jis privalo iš anksto suderinti su gydytoju paciento lankymo laiką. 

4. Pacientą vienu metu gali lankyti tik vienas artimiausias šeimos narys (sutuoktinis, 

tėvai, vaikai, broliai, seserys). Lankymo trukmė – iki 20 min. 

5. Leidimą paciento lankymui telefonu suteikia gydytojas lankytojui kreipiantis į 

skyrių, kuriame šis pacientas yra gydomas. 

6. Budėti prie paciento neleidžiama. 

7. Pacientus skyriuose leidžiama lankyti nuo 10.00 val. iki 16.30 val.  

8. Visiems lankytojams, atvykusiems į ligoninę aplankyti pacientų, prie įėjimo bus 

užduodami kontroliniai klausimai, susiję su koronoviruso prevencija. 

9. Lankytojai privalo laikytis šių taisyklių:  

 su savimi privalo turėti asmens tapatumą patvirtinantį dokumentą;  

 paprašius gydytojui ar slaugos specialistui, nedelsiant išeiti iš skyriaus ar 

palatos; 

 nepasakoti pacientams naujienų, galinčių sukelti jiems nemalonias 

emocijas;  

 nenešti alkoholinių gėrimų, rūkalų, svaigalų;  

 atnešti pacientui tik būtinus daiktus;  

 nepažeisti kitų pacientų, asmenų ir medicinos personalo teisių; 



 asmenims priklausantiems rizikos grupei (amžius virš 60 metų ar sergantys 

lėtinėmis ligomis) ir su mažamečiais vaikais lankyti pacientų 

nerekomenduojama.  

10. Lankantis pacientą asmuo atvyksta į stacionarą dėvėdamas asmenines apsaugos 

priemones: medicininę (chirurginę) kaukę arba respiratorių FFP2 ir pirštines. 

11. Lankytojams draudžiama:  

 triukšmauti, šiukšlinti;  

 vaikščioti po skyrius, kitas palatas, aptarinėti kitų pacientų sveikatą ir 

perduoti informaciją apie jų buvimą ligoninėje;  

 lankyti nelankymo metu be gydančio gydytojo ar skyriaus vedėjo leidimo;  

 sėdėti artimo ar kitam pacientui skirtoje lovoje;  

 liesti medicinos įrangą. 

12. Ligoninės patalpose be ligoninėje nustatyta tvarka gauto leidimo filmuoti, 

fotografuoti patalpas ir ligoninės personalą, pacientus ar kitus lankytojus, 

fotografuoti ligoninės dokumentus, daryti garso įrašus ar kitaip pažeisti 

personalo, pacientų ir lankytojų privatumą;  

13. Ligoninės patalpose ar teritorijoje pažeidinėti viešąją tvarką, necenzūriniais 

žodžiais ar gestais, įžeidinėti, grasinti ir/ar kitaip trikdyti medicinos personalo, 

pacientų, kitų lankytojų rimtį, sukurti nesaugią aplinką pacientams, medicinos 

personalui bei trukdyti jiems atlikti tiesiogines pareigas.  

14. Pacientų lankymą kontroliuoja atitinkamo skyriaus medicinos personalas. 

15. Už pacientų lankymo tvarkos pažeidimus lankytojai gali būti įspėjami, o 

nepaklusę įspėjimams, paprašomi palikti Ligoninės patalpas ar teritoriją. 

 

Atsiprašome visų dėl laikinų ribojimų ir šiuos ribojimus lydinčių nepatogumų. Visos 

šios priemonės yra taikomos dėl pacientų, Jūsų, Jūsų artimųjų ir ligoninės darbuotojų 

saugumo. 

Dėkojame visiems už supratimą ir toleranciją 

VšĮ Prienų ligoninės administracija 
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