
Naujasis koronavirusas – ką svarbu žinoti Lietuvos gyventojams 
 

  Kas yra naujasis koronavirusas? 

Kinijoje protrūkį sukėlęs koronavirusas (2019-nCoV) yra naujos struktūros koronavirusas, kuris 

niekada anksčiau nebuvo sukėlęs infekcijų žmonėms. 

Koronavirusui būdingi į gripą panašūs simptomai: karščiavimas, kosulys, dusulys ir kiti kvėpavimo 

sutrikimai. Šis virusas gali sukelti lengvus, į gripą panašius simptomus ir sunkią ligos formą. 

Labiausiai pažeidžiami yra asmenys, sergantys lėtinėmis ligomis (hipertenzija, širdies ir 

kraujagyslių ligos, diabetas, kepenų funkcijos sutrikimai, kvėpavimo takų ligos). 

  Kaip žmogus gali užsikrėsti koronavirusu? 

Tam tikri koronavirusai yra perduodami nuo žmogaus žmogui, dažniausiai artimo sąlyčio metu su 

sergančiuoju koronavirusine infekcija, pavyzdžiui, namų ar darbo aplinkoje, gydymo įstaigoje. Yra 

žinoma, kad naujasis koronavirusas (2019-nCoV) taip pat gali būti perduodamas nuo žmogaus 

žmogui, tačiau šiuo metu dar trūksta epidemiologinės informacijos norint konkrečiai nustatyti, kaip 

naujasis koronavirusas plinta tarp žmonių (ribotai ar intensyviai).  

  Rekomenduojama. 

Siekiant apsisaugoti nuo koronavirusinių infekcijų rekomenduojama laikytis standartinių ligos 

plitimą mažinančių priemonių: dažnai plauti rankas su šiltu vandeniu ir muilu, neliesti rankomis 

veido ir akių, laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine 

servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę), laikytis saugaus maisto ruošimo (ypač naudojant 

termiškai neapdorotą mėsą, kiaušinius), vengti artimo sąlyčio su visais, kam yra pasireiškę 

kvėpavimo takų ligos simptomai, pavyzdžiui, kosulys, čiaudulys. 

  Kur kreiptis, jei karščiuojate ir pasireiškia į gripą panašūs simptomai? 

Jei žmogus nekeliavo į Kiniją, neturėjo kontaktų su šioje šalyje buvusiais asmenimis 14 dienų iki 

susirgimo, tokiu atveju pajutus šiuos simptomus reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją. 

Jei simptomai pasireiškė keliaujant po Kiniją ar grįžus iš jos, ar per dvi savaites po kontakto su 

žmonėmis, neseniai buvusiais toje šalyje, tokiu atveju reikia nedelsiant skambinti į Bendrąjį 

pagalbos centrą telefonu 112, pateikti susirgimo aplinkybes ir vykdyti medikų rekomendacijas. Jei 

simptomai pasireiškia skrendant lėktuvu, nedelsiant informuoti lėktuvo įgulą. 

 2020 m. vasario 5 d. duomenimis, yra registruotas 24 atvejis ES šalyse: 12 atvejų Vokietijoje, 6 

Prancūzijoje, 2 Italijoje, 1 Belgijoje, 1 Ispanijoje, 1 Suomijoje ir 1 Švedijoje. Taip pat užregistruoti 

2 atvejai Jungtinėje Karalystėje. 

2020 m. vasario 5 dienos 14:00 val. turimais duomenimis, Lietuvoje nėra žmonių, užsikrėtusių 

naujuoju koronavirusu. 
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