Atmintinė
Jei turite susirgimų požymių pro duris neikite
Pasireiškė karščiavimas 37,3°C ir daugiau, sloga, kosulys, čiaudulys, dusulys,
pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir kt.

Uždarose viešose erdvėse privaloma dengti nosį ir
burną veido kaukėmis ar kitomis priemonėmis, jei
tarp žmonių neišlaikomas saugus 2 metrų atstumas
Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos
būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.
Jei darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos
specifikos, atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo išvadą gali būti parenkamos
kitos asmeninės apsaugos priemonės

Prie įėjimo
rankas

pagal

instrukciją

dezinfekuokite

Laikykitės 1-2 metrų atstumo nuo kitų asmenų

Laikykitės rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo
etiketo,nelieskite veido (ypač akių, nosies,
burnos)
Kosint ir čiaudint pridenkite burną ir nosį vienkartinėmis servetėlėmis (panaudotas
iš karto išmeskite į šiukšlių dėžę),nusiplaukite arba dezinfekuokite rankas.Jei
neturite servetėlių, būtina kosėti ir čiaudėti į sulenktos alkūnės linkį

Atmintinė
Jei turite susirgimų požymių pro duris neikite
Pasireiškė karščiavimas 37,3°C ir daugiau, sloga, kosulys, čiaudulys, dusulys,
pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir kt.

Uždarose viešose erdvėse privaloma dengti nosį ir
burną veido kaukėmis ar kitomis priemonėmis, jei
tarp žmonių neišlaikomas saugus 2 metrų atstumas
Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos
būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.
Jei darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos
specifikos, atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo išvadą gali būti parenkamos
kitos asmeninės apsaugos priemonės

Prie įėjimo
rankas

pagal

instrukciją

dezinfekuokite

Laikykitės 1-2 metrų atstumo nuo kitų asmenų

Laikykitės rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo
etiketo,nelieskite veido (ypač akių, nosies,
burnos)
Kosint ir čiaudint pridenkite burną ir nosį vienkartinėmis servetėlėmis (panaudotas
iš karto išmeskite į šiukšlių dėžę),nusiplaukite arba dezinfekuokite rankas.Jei
neturite servetėlių, būtina kosėti ir čiaudėti į sulenktos alkūnės linkį

Atmintinė
bendrabučio gyventojams
Jei turite susirgimų požymių pro duris neikite
(pasireiškė karščiavimas 37,3°C ir daugiau, sloga, kosulys, čiaudulys, dusulys,
pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir kt.)

Naudokitės tik savo aukšto bendro naudojimo patalpomis
(virtuve, WC ir pan.). Pasinaudoję bendro naudojimo
patalpų inventoriumi - dezinfekuokite liestus paviršius

Prie įėjimo pagal instrukciją dezinfekuokite rankas
Laikykitės 1-2 metrų atstumo nuo kitų asmenų,
nesibūriuokite bendro naudojimo patalpose (virtuvėje,
balkonuose ir pan.)
Dažnai vėdinkite savo gyvenamąją patalpą, palaikykite
joje švarą

Laikykitės rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo
etiketo,nelieskite veido (ypač akių, nosies, burnos)
Kosint ir čiaudint pridenkite burną ir nosį vienkartinėmis servetėlėmis (panaudotas
iš karto išmeskite į šiukšlių dėžę),nusiplaukite arba dezinfekuokite rankas.Jei
neturite servetėlių, būtina kosėti ir čiaudėti į sulenktos alkūnės linkį

Jei
jaučiate
koronavirusui
būdingus
simptomus
praneškite apie tai bendrabučio administratoriui ir
konsultuokitės tel. 1808
Koronovirusui būdingi simptomai: pasireiškė karščiavimas 37,3°C ir daugiau, sloga,
kosulys, čiaudulys, dusulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir kt.

Atmintinė
bendrabučio gyventojams
Jei turite susirgimų požymių pro duris neikite
(pasireiškė karščiavimas 37,3°C ir daugiau, sloga, kosulys, čiaudulys, dusulys,
pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir kt.)

Naudokitės tik savo aukšto bendro naudojimo patalpomis
(virtuve, WC ir pan.). Pasinaudoję bendro naudojimo
patalpų inventoriumi - dezinfekuokite liestus paviršius

Prie įėjimo pagal instrukciją dezinfekuokite rankas

Laikykitės 1-2 metrų atstumo nuo kitų asmenų,
nesibūriuokite bendro naudojimo patalpose (virtuvėje,
balkonuose ir pan.)

Dažnai vėdinkite savo gyvenamąją patalpą, palaikykite
joje švarą
Laikykitės rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo
etiketo,nelieskite veido (ypač akių, nosies, burnos)
Kosint ir čiaudint pridenkite burną ir nosį vienkartinėmis servetėlėmis (panaudotas
iš karto išmeskite į šiukšlių dėžę),nusiplaukite arba dezinfekuokite rankas.Jei
neturite servetėlių, būtina kosėti ir čiaudėti į sulenktos alkūnės linkį

Jei
jaučiate
koronavirusui
būdingus
simptomus
praneškite apie tai bendrabučio administratoriui ir
konsultuokitės tel. 1808
Koronovirusui būdingi simptomai: pasireiškė karščiavimas 37,3°C ir daugiau, sloga,
kosulys, čiaudulys, dusulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir kt.

Atmintinė
bibliotekos lankytojams
Jei turite susirgimų požymių pro duris neikite
Pasireiškė karščiavimas 37,3°C ir daugiau, sloga,
pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir kt.

kosulys,

čiaudulys,

dusulys,

Uždarose viešose erdvėse privaloma dengti nosį ir
burną veido kaukėmis ar kitomis priemonėmis, jei
tarp žmonių neišlaikomas saugus 2 metrų atstumas
Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos
būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.
Jei darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos
specifikos, atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo išvadą gali būti parenkamos
kitos asmeninės apsaugos priemonės

Prie įėjimo
rankas

pagal

instrukciją

dezinfekuokite

Laikykitės 1-2 metrų atstumo nuo kitų asmenų

Laikykitės rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo
etiketo,nelieskite veido (ypač akių, nosies,
burnos)
Kosint ir čiaudint pridenkite burną ir nosį vienkartinėmis servetėlėmis (panaudotas
iš karto išmeskite į šiukšlių dėžę),nusiplaukite arba dezinfekuokite rankas.Jei
neturite servetėlių, būtina kosėti ir čiaudėti į sulenktos alkūnės linkį

Atiduodamos knygos dedamos atgal į lentynas po 24
val. nuo grąžinimo

Atmintinė
bibliotekos lankytojams
Jei turite susirgimų požymių pro duris neikite
Pasireiškė karščiavimas 37,3°C ir daugiau, sloga,
pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir kt.

kosulys,

čiaudulys,

dusulys,

Uždarose viešose erdvėse privaloma dengti nosį ir
burną veido kaukėmis ar kitomis priemonėmis, jei
tarp žmonių neišlaikomas saugus 2 metrų atstumas
Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos
būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.
Jei darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos
specifikos, atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo išvadą gali būti parenkamos
kitos asmeninės apsaugos priemonės

Prie įėjimo
rankas

pagal

instrukciją

dezinfekuokite

Laikykitės 1-2 metrų atstumo nuo kitų asmenų

Laikykitės rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo
etiketo,nelieskite veido (ypač akių, nosies,
burnos)
Kosint ir čiaudint pridenkite burną ir nosį vienkartinėmis servetėlėmis (panaudotas
iš karto išmeskite į šiukšlių dėžę),nusiplaukite arba dezinfekuokite rankas.Jei
neturite servetėlių, būtina kosėti ir čiaudėti į sulenktos alkūnės linkį

Atiduodamos knygos dedamos atgal į lentynas po 24
val. nuo grąžinimo

Atmintinė
SPORTO PATALPOjE, salėje

Jei turite susirgimų požymių pro duris neikite
Pasireiškė karščiavimas 37,3°C ir daugiau, sloga,
pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir kt.

kosulys,

čiaudulys,

dusulys,

Uždarose viešose erdvėse privaloma dengti nosį ir
burną veido kaukėmis ar kitomis priemonėmis jei
tarp žmonių neišlaikomas saugus 2 metrų atstumas
Kaukių leidžiama nedėvėti sportuojantiems asmenims bei neįgalumą turintiems asmenims,
kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti
asmens sveikatos būklei. Jei darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos
būklės ar vykdomos veiklos specifikos, atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo
išvadą gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės

Prie įėjimo
rankas

pagal

instrukciją

dezinfekuokite

Laikykitės 1-2 metrų atstumo nuo kitų asmenų
Laikykitės rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo
etiketo, nelieskite veido (ypač akių, nosies,
burnos)
Kosint ir čiaudint pridenkite burną ir nosį vienkartinėmis servetėlėmis (panaudotas
iš karto išmeskite į šiukšlių dėžę),nusiplaukite arba dezinfekuokite rankas.Jei
neturite servetėlių, būtina kosėti ir čiaudėti į sulenktos alkūnės linkį

Jei
įmanoma
inventorių

-

naudokite

asmeninį

sporto

Pasinaudojus bendro naudojimo sporto inventoriumi
(treniruokliais ir pan.) juos būtina dezinfekuoti

Atmintinė
SPORTO PATALPOjE, salėje

Jei turite susirgimų požymių pro duris neikite
Pasireiškė karščiavimas 37,3°C ir daugiau, sloga,
pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir kt.

kosulys,

čiaudulys,

dusulys,

Uždarose viešose erdvėse privaloma dengti nosį ir
burną veido kaukėmis ar kitomis priemonėmis jei
tarp žmonių neišlaikomas saugus 2 metrų atstumas
Kaukių leidžiama nedėvėti sportuojantiems asmenims bei neįgalumą turintiems asmenims,
kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti
asmens sveikatos būklei. Jei darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos
būklės ar vykdomos veiklos specifikos, atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo
išvadą gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės

Prie įėjimo
rankas

pagal

instrukciją

dezinfekuokite

Laikykitės 1-2 metrų atstumo nuo kitų asmenų
Laikykitės rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo
etiketo, nelieskite veido (ypač akių, nosies,
burnos)
Kosint ir čiaudint pridenkite burną ir nosį vienkartinėmis servetėlėmis (panaudotas
iš karto išmeskite į šiukšlių dėžę),nusiplaukite arba dezinfekuokite rankas.Jei
neturite servetėlių, būtina kosėti ir čiaudėti į sulenktos alkūnės linkį

Jei
įmanoma
inventorių

-

naudokite

asmeninį

sporto

Pasinaudojus bendro naudojimo sporto inventoriumi
(treniruokliais ir pan.) juos būtina dezinfekuoti

Atmintinė
DĖSTYTOJAMS
Jei
turite
susirgimų
kontaktinių paskaitų

požymių

neveskite

Pasireiškė karščiavimas 37,3°C ir daugiau, sloga, kosulys, čiaudulys, dusulys,
pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir kt.

Uždarose viešose erdvėse denkite nosį ir burną
veido kaukėmis ar kitomis priemonėmis, jei tarp
žmonių neišlaikomas saugus 2 metrų atstumas
Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos
būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.
Jei darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos
specifikos, atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo išvadą gali būti parenkamos
kitos asmeninės apsaugos priemonės

Prie
įėjimo
į
patalpas
dezinfekuokite rankas

pagal

instrukciją

Laikykitės 1-2 metrų atstumo nuo kitų asmenų
Laikykitės rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo
etiketo,nelieskite veido (ypač akių, nosies,
burnos)
Kosint ir čiaudint pridenkite burną ir nosį vienkartinėmis servetėlėmis (panaudotas
iš karto išmeskite į šiukšlių dėžę),nusiplaukite arba dezinfekuokite rankas.Jei
neturite servetėlių, būtina kosėti ir čiaudėti į sulenktos alkūnės linkį

Prieš paskaitą, per pertrauką ir po paskaitos
išvėdinkite auditoriją
Po paskaitos pasirūpinkite, kad būtų dezinfekuoti
dažniausiai studentų liesti paviršiai: stalai,
mokymo priemonės, durų rankena ir pan.

Atmintinė
DĖSTYTOJAMS
Jei
turite
susirgimų
kontaktinių paskaitų

požymių

neveskite

Pasireiškė karščiavimas 37,3°C ir daugiau, sloga, kosulys, čiaudulys, dusulys,
pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir kt.

Uždarose viešose erdvėse denkite nosį ir burną
veido kaukėmis ar kitomis priemonėmis, jei tarp
žmonių neišlaikomas saugus 2 metrų atstumas
Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos
būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.
Jei darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos
specifikos, atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo išvadą gali būti parenkamos
kitos asmeninės apsaugos priemonės

Prie
įėjimo
į
patalpas
dezinfekuokite rankas

pagal

instrukciją

Laikykitės 1-2 metrų atstumo nuo kitų asmenų
Laikykitės rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo
etiketo,nelieskite veido (ypač akių, nosies,
burnos)
Kosint ir čiaudint pridenkite burną ir nosį vienkartinėmis servetėlėmis (panaudotas
iš karto išmeskite į šiukšlių dėžę),nusiplaukite arba dezinfekuokite rankas.Jei
neturite servetėlių, būtina kosėti ir čiaudėti į sulenktos alkūnės linkį

Prieš paskaitą, per pertrauką ir po paskaitos
išvėdinkite auditoriją
Po paskaitos pasirūpinkite, kad būtų dezinfekuoti
dažniausiai studentų liesti paviršiai: stalai,
mokymo priemonės, durų rankena ir pan.

