
praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“
(Pfizer) ar „COVID-19 Vaccine Moderna“
vakcinos antrosios dozės suleidimo
pagal skiepijimo schemą;
praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19
Vaccine Janssen“ vakcinos dozės
suleidimo;
praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip
12 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“
(AstraZeneca) vakcinos dozės suleidimo;
po antros „Vaxzevria“ (AstraZeneca)
vakcinos dozės suleidimo pagal
skiepijimo schemą.

Ne anksčiau nei prieš 72 valandas
(skaičiuojant nuo ėminio paėmimo
momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą
arba ne anksčiau nei prieš 24 valandas
(skaičiuojant nuo ėminio paėmimo
momento) atlikus antigeno testą.

Ligos diagnozė buvo patvirtinta remiantis
teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar
antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo
tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip
180 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui
baigėsi paskirtos izoliacijos terminas).

Karščiavimas (nuo 37,3 °C), kosulys,
pasunkėjęs kvėpavimas, staigus uoslės ar
skonio praradimas, ar susilpnėjimas, galvos ir
raumenų skausmas, šaltkrėtis, vėmimas,
viduriavimas.

Yra pasiskiepiję viena iš šių
COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) vakcinų:

Pacientus lankyti gali asmenys,
atitinkantys šiuo kriterijus:

Pacientus lankyti draudžiama
šiais atvejais:

Pacientų lankymo ir siuntinių perdavimo tvarka
VšĮ Valakupių reabilitacijos centre
(galioja nuo 2021 m. liepos 1 d.)

Yra persirgę COVID-19 liga
(koronaviruso infekcija) 

Atlikę COVID-19 tyrimą ir gavę
neigiamą atsakymą 

Yra vaikai iki 16 metų

Lankytojai nėra pasiskiepiję
COVID-19 vakcina ar persirgę
COVID-19 liga

Pacientui ar lankytojui yra
pasireiškęs vienas ar daugiau
COVID-19 ligai būdingų simptomų

Pacientui ar lankytojui PGR tyrimo
metodu nustatyta COVID-19 liga

Pacientui ar lankytojui taikoma
saviizoliacija

Ar galima perduoti
siuntinius?

Taip, siuntiniai gali būti perduodami darbo dienomis
7-9 val. ir 18-20 val. ir savaitgaliais bei švenčių
dienomis 14-16 val.
Tvarkingai supakuotus siuntinius, su užrašytu
asmens vardu ir pavarde reikia atnešti prie įėjimo
Nr. 2 ir perduoti atsakingam darbuotojui.

Neleidžiama perduoti alkoholio, narkotinių ir kitų
psichiką veikiančių, draudžiamų medžiagų,
pasibaigusio galiojimo maisto produktų ir gėrimų.
Nerekomenduojama perduoti:
- didelių kiekių greitai gendančio maisto (supjaustyti
vaisiai, trintos uogos, virti ir kepti gaminiai, sūreliai);
- didelių gėrimų, jogurtų pakuočių.
Rekomenduojama perduoti:
- gėrimus, jogurtus mažose pakuotėse;
- ilgo galiojimo maisto produktus nedidelėse
vakuuminėse pakuotėse.



Pacientai gali būti lankomi
tik lauke, vidiniame įstaigos
kieme.

Kokia tvarka vyksta pacientų
lankymas?

Kokius dokumentus reikia
pateikti atvykusiam lankytojui?

Pacientų lankymo tvarka
VšĮ Valakupių reabilitacijos centre
(galioja nuo 2021 m. liepos 1 d.)

Lauke lankymo trukmė ir
lankytojų skaičius
neribojamas.

Lankymo valandos
18-20 val. (darbo dienomis) 
14-16 val. (savaitgaliais ir
šventinėmis dienomis)

Lankytojas turi prieiti prie
įėjimo Nr. 2, paskambinti
skambučiu ir palaukti kol
ateis darbuotojas, kuris
pamatuos lankytojo
temperatūrą, pateiks
užpildyti anketą, patikrins
pateiktus dokumentus ir
pakvies į vidinį įstaigos
kiemą.

Lankytojai turi parodyti
vakcinaciją, persirgimą
COVID-19 liga arba
neigiamą COVID-19 tyrimo
atsakymą įrodantį išrašą iš
www.esveikata.lt sistemos
(ESPBI IS). 

Įrašai gali būti atspausdinti
arba išsaugoti
skaitmeniniame įrenginyje
arba parodomi tiesiogiai
prisijungus prie
www.esveikata.lt

Taip pat galima parodyti
Galimybių pasą. Jį atsiųsti
galite iš www.gpasas.lt

http://www.esveikata.lt/
http://www.esveikata.lt/

