Higienos priemonės prieš infekcijas dėl
naujojo koronaviruso (Sars-CoV-2)
iš Wuhan miesto Kinijoje
Išskirtinės koronaviruso savybės
Kas yra naujasis koronavirusas?
Naujasis patogenas priklauso korona virusų giminei. Yra žinoma, jog
naujasis patogenas yra beta koronavirusas, kuris daugiau nei 80%
yra genetiškai identiškas SARS koronavirusui.

Iš kur atsirado naujasis koronavirusas?
Manoma, jog viruso kilmė yra laukiniai gyvūnai. Atitinkamai, pirma
buvo perduotas iš gyvūnų žmonėms, tuomet nuo žmonių žmonėms.
Tačiau, nors nėra patvirtintas joks tiesioginis perdavimas iš gyvūnų
žmonėms, kol kas nežinomas ir tarpinis viruso nešiotojas.

Sars-CoV-2 ‒ koronavirusas

Inkubacinis periodas

Sars-CoV-2 yra korona virusas, naujai atrastas 2019 m.,

Inkubacinis laikotarpis nuo užsikrėtimo infekcija iki pirmųjų simptomų

priklausantis B beta korona virusų linijai. Tai virusas su

pasireiškimo vidutiniškai svyruoja nuo 5 iki 6 dienų. Tačiau jis itin

apvalkalu. Virusas pasirodė 2019 metų pabaigoje Wuhan

priklauso individualių savybių ir gali tęstis nuo 2 iki 14 dienų. Tai labai

mieste (Kinijoje). Sars-CoV-2 viruso genomas buvo pilnai

panašu į SARS. Virusai gali būti perduoti jau inkubaciniu laikotarpiu,

sukonkretintas 2020 m. sausio mėn.

t.y., prieš pasireiškiant pirmiesiems simptomams.

Užkrečiamumo trukmė
Manoma, kad laikas nuo užsikrėtimo iki pirmųjų simptomų pradžios gali
trukti iki 14 dienų.

Perdavimas
Patogenai sukeliami:

▪ lašeline infekcija ir
▪ perduota kontaktine infekcija.
Kadangi korona virusai gali plisti ir per infekciją nuo tepinėlio, negalima
atmesti šio perdavimo kelio.
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Simptomai
Sars-CoV-2 infekcija yra iš pradžių nepastebima
dėl nespecifinių bendrų simptomų.
Toliau išvardinti simptomai gali pasireikšti kartu su kitais:

▪ sunkumai kvėpuoti
▪ plaučių infekcija
▪ sausas kosulys
▪ karščiavimas

Diagnostika ir terapija
Diagnostika
Turi būti atliekami specialūs tyrimai:

▪ žmonėms, kuriems įtariamas plaučių uždegimas ir buvusiems rizikos zonoje, 14 dienų
iki ligos pradžios

▪ žmonėms, kuriems pasireiškė simptomai, ir turėjusiems kontaktą su užsikrėtusiais asmenimis
Laboratoriniai darbai:
Virusas gali būti tiesiogiai nustatytas naudojant diagnostinį testą. Mėginiai turėtų būti paimti
tiek iš viršutinių, tiek iš apatinių kvėpavimo takų. Pavienis neigiamas viruso aptikimo rezultatas
neatmeta infekcijos buvimo. Jei yra spartus progresavimas, rekomenduojama atlikti kelis testus.

Gydymas
Šiuo metu nėra konkrečių gydymo būdų (2020 m. sausis). Gydymas yra visiškai simptominis.
Tačiau tiriami esami antivirusiniai vaistai.

Priemonės
Sveikatos priežiūros įstaigoms Vokietijoje pateikiamos Roberto Kocho
instituto (RKI) rekomendacijos:

1. Infekcijos įtarimo atveju yra rekomenduojama imtis perdavimo lašeliais išvengimo
procedūrų. Tai apima:

▪ Darbuotojai nuosekliai laikosi pagrindinių higienos nurodymų, įskaitant higieninį rankų
dezinfekavimą

▪ Apgyvendinimas izoliavimo kambaryje su prieškambariu / užraktu, jei įmanoma; jei tai
neįmanoma, vienviečiame kambaryje su atskira šlapia patalpa

▪ Dėvėti daugiasluoksnes tinkamo dydžio pacientui burnos ir nosies apsaugos priemones
(jei toleruojama)

▪ Be to, darbuotojai turėtų naudoti apsauginius drabužius, apsauginius akinius, bent jau
FFP2 kaukes kaip kvėpavimo takų apsaugą ir vienkartines pirštines
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2. Jei laboratoriniais tyrimais patvirtinamas infekcijos naujuoju koronavirusu atvejis, tuomet
rekomenduojama imtis šių priemonių:
a) Erdvinis apgyvendinimas:

▪ Izolioavimas vienviečiame kambaryje su šlapiu kambariu; izoliavimui vienviečiame kambaryje
su užraktu / prieškambariu teikiama pirmenybė

▪ Jei pacientų kambariuose veikia vėdinimo ir oro kondicionavimo sistema, leidžianti orui plisti
į kitas patalpas, ji turi būti išjungta

▪ Lankytojų turi būti kuo mažiau ir jie turi būti supažindinti su asmeninėmis apsaugos priemonėmis
b) Asmeninės apsaugos priemonės:

▪ Apmokytas personalas, įpratęs prižiūrėti šiuos pacientus, turėtų būti atleistas nuo kitų pacientų
priežiūros ir laikytis kuo didesnio atstumo

▪ Apsauginiai chalatai, vienkartinės pirštinės, gaubtas, prigludusi kvėpavimo kaukė (apsaugos lygis
FFP2 arba FFP3), taip pat tinkami apsauginiai akiniai ir neperšlampanti vienkartinė prijuostė,
tinkami slaugai, diagnostikai ar terapinei paciento veiklai

Tolimesnės higienos priemonės
▪ Kasdienisnis vietų, kuriose lankosi pacientai, valymas ir dezinfekcija
▪ Prireikus, valymo ir dezinfekavimo priemonės turėtų būti taikomos ir kitose rizikos zonoje
esančiose erdvėse, kur galimas užteršimo pavojus ar yra užteršimas

▪ Visi medicinos prietaisai, turintys tiesioginį kontaktą su pacientu, turi būti naudojami atsižvelgiant
į pacientą ir po to dezinfekuoti. Jie gabenami uždarame, išoriškai dezinfekuotame inde. Jei
įmanoma, turėtų būti teikiama pirmenybė terminiam dezinfekavimo procesui

▪ Indus į indaplovę gabenkite uždarame inde ir plaukite > 60 °C temperatūroje
▪ Skalbiniams / tekstilei gali būti taikomas skalbimo dezinfekcijos procesas pagal
RKI sąrašą

▪ Lovoms ir čiužiniams naudokite dezinfekuojamus užvalkalus
▪ Išskyras ar išskyromis užterštas atliekas šalinti pagal atliekų kodą 18 01 03
remiantis LAGA gairėmis

▪ Galutinis dezinfekavimas atliekamas bent jau su ribotais virucidiniais reagentais. Išmeskite medžiagą,
kurios negalima perdirbti

▪ Veždami pacientus, informuokite tikslinę teritoriją / įstaigą ir transporto tarnybą
▪ Po greitosios pagalbos:
– Dezinfekuokite visus kontaktinius paviršius
– Atlikite rankų dezinfekavimą ir plovimą

Atsargos priemonių sąrašas nėra baigtinis!
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Dezinfekcijos priemonės
▪ Naudokite dezinfekavimo priemones, kurių veikimo spektras bent jau „ribotas virucidinis“
▪ Laikykitės dozavimo ir poveikio laikų, nurodytų naudojamų dezinfekavimo priemonių
gamintojo instrukcijose

▪ Darbas dezinfekuotose vietose:
Remiantis RKI rekomendacija, vėl dirbti užterštame plote galima po to, kai atliktos visos įprastos
paviršiaus dezinfekavimo procedūros ir paviršius matomai išdžiūvęs.Tam tikrais atvejais,
prieš vėl pradedant dirbti dezinfekuotoje darbo vietoje, reikia palaukti tam tikrą rekomenduojamą
laiką, kol dezinfekcijos priemonė pilnai suveiks
Toliau išvardinti Dürr sistemos higienos produktai, tinkami kovai su naujo tipo koronavirusu:

Instrumentai

▪ ID 212 / ID 212 forte instrumentų dezinfekcijos skystis
▪ ID 213 instrumentų dezinfekcijos skystis
▪ ID 215 fermentinis instrumentų dezinfekcijos skystis
Paviršiai

▪ FD 300 / FD 300 paviršių šluostės Paviršių dezinfekcijos priemonės
▪ FD 312 / FD 312 drėgnos šluostės Paviršių dezinfekcijos priemonės (biocidai)
▪ FD 322 / FD 322 premium šluostės / FD 322 paviršių šluostės Greito veikimo dezinfekcijos priemonės
▪ FD 333 / FD 333 šluostės Greito veikimo dezinfekcijos priemonės
▪ FD 333 forte / FD 333 forte premium šluostės / FD 333 forte šluostės Greito veikimo dezinfekcijos priemonės
▪ FD 350 Dezinfekcijos šluostės
▪ FD 366 jautriems paviršiams / FD 366 šluostės jautriems paviršiams / FD 366 šluostės jautriems paviršiams
Oda ir rankos

▪ HD 410 rankų dezinfekcijos priemonė (biocidas)
Specialios zonos

▪ Orotol plus siurbimo sistemos dezinfekcijos priemonė
▪ Orotol ultra siurbimo sistemos dezinfekcijos priemonė
▪ MD 520 atspaudų dezinfekcinis tirpalas

Teisinė bazė
Įtarus galimą susirgimą, būtina informuoti atsakingas institucijas (Lietuvos Visuomenės sveikatos centrą)
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* Biocidus naudokite atsargiai. Prieš naudojimą visada perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.
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