
 

 

Laikinos rekomendacijos VivaDens klientams COVID-19 cirkuliavimo metu  

 

Mieli klientai, 

 

Dėl jūsų ir mūsų saugumo, žemiau rasite Sveikatos Apsaugos Ministerijos (SAM) pateiktas 

laikinas taisykles odontologinėms įstaigoms, kurių prašome laikytis ir jus: 

1. Kviečiame būti sąmoningiems iki atvykimo, atsakant į epidemiologinės deklaracijos 

klausimus, atvykus į kliniką ir viso vizito metu. Jeigu karščiuojate, nesijaučiate sveikais 

arba įtariate, kad galite būti užsikrėtęs COVID-19, informuokite apie tai kliniką ir savo 

vizitą atidėkite. 

2. Likus 1-2 dienoms iki jūsų vizito klinikoje, į jūsų nurodytą elektroninį paštą atsiųsime 

nuorodą į elektroninę epidemiologinę deklaraciją. Prašome atsakyti į visus 

epidemiologinės deklaracijos* klausimus, kad galėtume tinkamai įvertinti COVID-19 

klinikinius požymius ir riziką (pildymui užtruksite iki 3 min). Jei COVID-19 požymių arba 

padidintų rizikų yra, jūsų vizitas  gali būti atidėtas. Užpildytos epidemiologinės deklaracijos 

kopiją gausite į savo elektroninį paštą, tai bus patvirtinimas, kad klinika ją taip pat gavo. 

3. Jeigu sirgote COVID-19 ir buvote saviizoliacijoje, maloniai prašome apie tai mus 

informuoti. Asmuo laikomas pasveikusiu ir gali lankytis klinikoje, jei nekarščiuoja ne 

mažiau nei 3 dienas ir kai yra praėję ne mažiau kaip 10 dienų nuo simptomų atsiradimo 

pradžios sergant lengva COVID-19 forma, ir – ne mažiau kaip 20 dienų nuo simptomų 

atsiradimo pradžios sergant sunkia COVID-19 forma.  

4. Į kliniką kviečiame atvykti likus ne daugiau kaip 20 min iki jums paskirtos 

odontologinės procedūros, kad galėtume maksimaliai sumažinti laukimo klinikoje laiką, – 

be nebūtinų lydinčių asmenų. Atvykus anksčiau, prašome palaukti ne klinikoje. Su savimi 

turėkite minimalų asmeninių daiktų kiekį. 

5. Maloniai primename viso buvimo klinikoje metu dėvėti nosį ir burną dengiančią kaukę, 

išskyrus kai gydytojas paprašys ją nusiimti. Jei neturite arba jums pageidaujant, medicininę 

kaukę galime išduoti registratūroje.  

6. Įėjus į kliniką dezinfekuokite rankas, o registratūros vadybininkė pamatuos jūsų kūno 

temperatūrą bekontakčiu termometru. Jeigu vartojate nesteroidinius priešuždegiminius 

vaistus (pvz. Ibuprofen, Nimesil ir pan.), temperatūros matavimas gali būti neobjektyvus, 

todėl apie tokių vaistų vartojimą prašome informuoti prieš matuojant temperatūrą. 

7. Laukiant klinikoje prašome laikytis saugaus 2 m atstumo nuo kito asmenų. 

8. Ekstremalios situacijos ar karantino metu dėl SAM taikomų reikalavimų papildomiems 

darbams, medžiagoms ir kt., prieš kiekvieną vizitą yra karantininė pauzė ir yra taikomas 

Vizito karantininių išlaidų mokestis 10-30 Eur (priklausomai nuo vizito tipo ir vizitų 

grupavimo). Dėl tikslesnės sumos Jūsų vizito atveju, prašome teirautis registratūroje. 

9. Asmenų, nesilaikančių šių laikinų rekomendacijų, neaptarnaujame. 

 

 

Eikime su sveikata ir saugokime vieni kitus!                                                                                                         

 

VivaDens administracija 

          Atnaujinta 2021-05-27 

 


