Kauno technologijos universiteto
bendrabučių vidaus tvarkos taisyklių
3 priedas
COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ KAUNO
TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO BENDRABUČIUOSE TVARKA
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių Kauno technologijos
universiteto (toliau – Universitetas) bendrabučiuose tvarka (toliau – Tvarka) nustato COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) valdymo priemones taikomas Universiteto bendrabučiuose ir jų taikymo
tvarką. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės
įstatymo ir Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo nuostatomis, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje
paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. V-1246 „Dėl aukštojo
mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų”,
Kauno technologijos universiteto (toliau – Universitetas) bendrabučiuose gyventojai privalo laikytis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) bei Universiteto (bendrabučio)
administracijos viešai skelbiamų rekomendacijų ir nurodymų dėl COVID-19 viruso prevencijos ir
valdymo bendrabutyje, o susidarius situacijai, kai bent vienam bendrabučio kambario (-ių) gyventojui
pasireiškė COVID-19 viruso simptomai: karščiavimas, kosulys, gerklės skausmas ar apsunkintas
kvėpavimas (toliau – simptomai), visiems kambario (-ių) gyventojams laikytis privalomo 14 d. arba
kvalifikuoto ir kompetentingo medicinos specialisto nurodyto kitokio izoliacijos periodo šia
bendrabučio administracijos nurodyta tvarka ir sąlygomis:
1.

Gyventojas, kuris jaučia COVID-19 viruso simptomus, privalo:

1.1. apie savo sveikatos būklę asmeniškai informuoti specialistus tel. 1808 ir sekti jų
nurodymus;
1.2. susisiekti su bendrabučio, kuriame gyvena, administratoriumi interneto puslapyje
bendrabuciai.ktu.edu nurodytais kontaktais;
1.3. inkubaciniam 14 d. laikotarpiui arba iki paaiškės susirgimo diagnozė privalomai
izoliuotis bendrabučio administracijos nurodytame kambaryje ir sąlygomis;
1.4. patvirtinus COVID-19 viruso diagnozę, vadovautis Visuomenės sveikatos centro
specialistų nurodymais, jų laikytis, tarp jų ir galimo nurodymo toliau izoliuotis bendrabučio
administracijos paskirtame kambaryje laikantis Tvarkos 3 punkto reikalavimų.
2.

Kiti kambario (-ių), kurio (-ių) gyventojui pasireiškė COVID-19 viruso simptomai,

gyventojai privalo:
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2.1. jei gyventojas, aprašytas Tvarkos 1 punkte, nevykdė prievolės apie simptomus pranešti
tel. 1808 ir bendrabučio administratoriui – nedelsiant informuoti bendrabučio administraciją;
2.2. inkubaciniam 14 d. laikotarpiui arba iki paaiškės gyventojo, kuriam pasireiškė susirgimo
simptomai, diagnozė, arba kuriam patvirtinus diagnozę, Visuomenės sveikatos centro specialistai
nurodė gydytis izoliuojantis savo gyvenamoje vietoje, privalomai izoliuotis bendrabučio
administracijos nurodytame kambaryje (jei to reikia) ir sąlygomis.
3.

Izoliavimosi metu Tvarkos 1 ir (ar) 2 punkte nurodytas gyventojas privalo:

3.1. vykdyti bendrabučio administracijos nurodymus, sekti nurodytą informaciją;
3.2. nepalikti (neišeiti) iš paskirto bendrabučio kambario 14 d. nuo bendrabučio
administracijos paskirtos dienos:
3.2.1. nesilankyti bendrabučio bendro naudojimo erdvėse (virtuvėse, rūkomuosiuose,
skaityklose, laisvalaikio zonose ir pan.);
3.2.2. nepriimti svečių kambaryje ir nesisvečiuoti pas kitus;
3.2.3. nesilankyti viešose vietose, pvz.: darbe, universitete, masinio susibūrimo vietose ir kt.;
3.2.4. užsisakyti maistą internetu į kambarį, jei įmanoma, prašyti, kad maistu, vaistais kitais
būtinaisiais poreikiais pasirūpintų kiti asmenys, kuriems nėra taikomos izoliavimo priemonės, tačiau
vengti tiesioginio kontakto su jais. Jei nėra tokios galimybės, apie tai informuoti bendrabučio
administratorių nuotoliniu būdu (tel., el. p. ar pan.) interneto puslapyje bendrabuciai.ktu.edu
nurodytais kontaktais;
3.3. izoliacijos periodu pajutus COVID-19 simptomus arba bent vieną iš jų, atlikti veiksmus,
nurodytus Tvarkos 1 punkte.
4.

Pastebėjus gyventojui pasireiškusius COVID-19 viruso simptomus, tačiau gyventojui dėl

jų nesikreipiant, bendrabučio administracija turi teisę inicijuoti kreipimąsi į medicinos ir teisėsaugos
institucijas, pateikiant Universiteto turimą informaciją apie gyventoją, kuri yra reikalinga nurodytoms
institucijoms visuomenės sveikatos apsaugos tikslams ir COVID-19 viruso atsiradimui ir plitimui
užkirsti.
5.

Gyventojas Vyriausybės paskelbtu karantino laikotarpiu privalo laikytis Vyriausybės bei

Universiteto (bendrabučio) administracijos viešai skelbiamų rekomendacijų ir nurodymų, o
pasibaigus

Vyriausybės

numatytam karantino laikotarpiui

–

Universiteto (bendrabučio)

administracijos nurodymų dėl COVID-19 viruso prevencijos ir valdymo bendrabutyje.
6.

Gyventojui pažeidus privalomos izoliacijos ar Vyriausybės karantino, ar Universiteto

(bendrabučio) administracijos viešai skelbiamas sąlygas, Universitetas turi teisę taikyti drausmines
priemones, nutraukti su gyventoju sudarytą apgyvendinimo sutartį ir privalo apie tai pranešti
Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui bei teisėsaugos institucijoms, kad būtų pritaikyta
administracinė arba baudžiamoji atsakomybė.
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7.

Universitetas turi teisę neapgyvendinti bendrabutyje asmenų, kurie pateikė teigiamą

atsakymą į nors vieną iš apgyvendinimo metu pildytos deklaracijos punktų.

