
TĖVELIŲ DĖMESIUI! 
 

 

NVSC Vilniaus departamentas informuoja, kad skarlatina tai yra ūmi 

infekcinė liga, kurios sukėlėjas yra A grupės beta hemolizinis streptokokas. Pradžioje liga 

pasireiškia karščiavimu (39–40ºC), susirgusįjį krečia šaltis, jam skauda gerklę, sunku ryti, 

neretai skauda pilvą ir vemiama. Vėliau, per 24–48 val. nuo simptomų pradžios, liga 

pasiekia įkarštį, kuomet yra išberiama oda ir pažeidžiama burnos gleivinė. Bėrimas 

atsiranda staiga, nuo krūtinės galūnių link, parausta veidas. Delnai, padai ir plotas apie 

burną lieka nepažeisti. Ligos inkubacinis laikotarpis trunka 2–7 d., rečiau 10 d. Ligonis 

yra užkrečiamas nuo ligos pradžios. Ligonio negydant, jis gali būti užkrečiamas 10–21 d., 

tačiau anksti pradėjus gydyti antibiotikais užkrečiamumo laikotarpis sutrumpėja iki 24 

val. 

 

NVSC Vilniaus departamentas rekomenduoja: 

1. nuo skarlatinos atvejo išaiškinimo vaikų ugdymo įstaigoje „Riešutėlių“ grupėje 

septynias dienas, t. y. iki 2019 m. balandžio 1 d., stebėti lankančių vaikų sveikatos būklę; 

2. pastebėjus galimus skarlatinos požymius susirgusįjį būtina izoliuoti, pranešti vaiko 

tėvams ir rekomenduoti kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą; 

3. teisės aktų nustatyta tvarka grupėse vykdyti nuolatinį valymą ir dezinfekciją. 

Vadovaujantis Užkrečiamųjų ligų židinių privalomojo aplinkos kenksmingumo 

pašalinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Užkrečiamųjų ligų židinių privalomojo 

aplinkos kenksmingumo pašalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5.4. papunkčiu, 

patalpos (izoliatorius, sveikatos kabinetas, klasės, koridoriai, miegamieji, žaidimo 

kambariai, bufetas, valgykla, prausyklos, tualetai ir kt.) ir įrenginiai valomi kiekvieną 

dieną drėgnu būdu naudojant buitines dezinfekuojančias valymo priemones, skirtas 

paviršiams valyti / dezinfekuoti; 

4. informuoti grupę lankančių vaikų tėvus apie įtariamus susirgimus skarlatina bei 

galimas profilaktikos priemones namų aplinkoje. Pateikiant informaciją tėvams, būtina 

atkreipti jų dėmesį į nustatytą susirgimą vaiko lankomoje grupėje, supažindinti su 

pirmaisiais ligos požymiais, kad pastebėjus juos, vaikas nebūtų vedamas į darželį ir laiku 

būtų kreipiamasi medicininės pagalbos; 

5. vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. 

įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 

patvirtinimo“, nuostatomis, nepriimti į vaikų ikimokyklinio ugdymo įstaigą užkrečiamųjų 

ligų požymių (karščiavimas, viduriavimas, vėmimas, bėrimas ir kt.) turinčius vaikus; 

6. ugdyti vaikų ugdymo įstaigas lankančių vaikų asmens higienos įgūdžius ir užtikrinti 

kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo reikalavimų vykdymą. 


