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DĖL  SERGAMUMO  GRIPU,  ŪMINĖMIS  VIRŠUTINIŲ  KVĖPAVIMO  TAKŲ
INFEKCIJOMIS IR COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA )

Nacionalinio  visuomenės  sveikatos  centro  prie  Sveikatos  apsaugos  ministerijos  Šiaulių
departamentas (toliau – NVSC Šiaulių departamentas) informuoja,  kad lyginant pastarųjų dviejų
savaičių  duomenis,  Šiaulių  apskrityje  sergamumo  gripu,  ūminėmis  viršutinių  kvėpavimo  takų
infekcijomis (toliau – ŪVKTI) ir COVID-19 ligos (koronaviruso infekcija) (toliau – COVID-19
liga)  rodikliai padidėjo  visose  Šiaulių  apskrities  administracinėse  teritorijose,  išskyrus  Šiaulių
rajoną.  Dominuoja ŪVKTI, tačiau gripo atvejų  skaičius per savaitę Šiaulių apskrityje išaugo 2,8
karto. Šiaulių miesto savivaldybėje viršytas epideminis sergamumo lygis (1500 atv. 100 tūkst.gyv.
per sav.).

Apibendrinus 49-osios savaitės (gruodžio 5–11 d.) duomenis, bendras sergamumo gripu,
ŪVKTI  ir  COVID-19 ligos  rodiklis padidėjo nuo  1 054,11 iki 1 305,71  atvejo 100 tūkst. Šiaulių
apskrities gyventojų  (žr. lentelę).  Per savaitę ŪVKTI susirgo 3 394 Šiaulių apskrities gyventojai
(90,7  proc.  visų  susirgusiųjų).  56,02  proc.  susirgusiųjų  ŪVKTI  sudarė  vaikai.  Gripas  kliniškai
diagnozuotas 105 Šiaulių apskrities gyventojams, iš jų – 32 vaikams. Š. m. gruodžio 5–11 d. į VšĮ
Respublikinę Šiaulių ligoninę dėl gripo hospitalizuoti 4 asmenys, priklausantys 2-17 m. amžiaus
grupei. 

Lentelė.  Duomenys apie  registruotus  gripo,  ŪVKTI ir  COVID-19 ligos  atvejus  Šiaulių
apskrities administracinėse teritorijose
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Šiaulių miestas 7 1494 100 1571,39 34 1896 104 1996,39
Šiaulių rajonas 4 84 25 271,94 6 90 13 262,31
Akmenės rajonas 0 103 9 604,20 0 122 10 712,09
Kelmės rajonas 24 92 10 507,53 46 1398 16 809,64
Pakruojo rajonas 2 144 21 916,83 13 201 24 1306,62
Radviliškio rajonas 1 425 18 1284,13 4 436 25 1344,86
Joniškio rajonas 0 171 6 870,04 2 193 20 1056,82
Šiaulių apskritis 38 2513 189 1054,11 105 3077 212 1305,71
    *Suminis rodiklis (gripo, ŪVKTI ir COVID-19 atvejų skaičius 100 tūkst. gyventojų per savaitę.
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Detalesnė  informacija  apie  sergamumą  COVID-19  liga  pateikta  Lietuvos  statistikos
departamento puslapyje https://osp.stat.gov.lt/covid-dashboards.

Šiaulių mieste suminis sergamumo gripu,  ŪVKTI ir  COVID-19 ligos rodiklis per savaitę
padidėjo  nuo  1 571,39  iki  1 996,39  atvejo  100  tūkst.  gyventojų,  tačiau  bendras  užregistruotų
klinikinių gripo atvejų skaičius iš visų susirgusių Šiaulių miesto gyventojų sudaro tik 1,7 proc.,
COVID-19 ligos – 5,1 proc. Didžiąją dalį (93,2 proc.) visų susirgusių sudaro ŪVKTI.  55,6 proc.
susirgusiųjų ŪVKTI sudaro vaikai. Atsižvelgiant ne tik į bendrą gripo, ŪVKTI ir COVID-19 ligos
sergamumo  rodiklį  per  savaitę,  bet  ir  į  kitus  epidemiologinius  ypatumus  (hospitalizacijos,
reanimacijos ir  intensyvios terapijos lovų užimtumo dėl gripo ir (ar) COVID-19 ligos dinamiką
savivaldybėje, kt.), NVSC siūlymo skelbti gripo ir (ar) COVID-19 ligos epidemiją Šiaulių miesto
savivaldybėje dar neteikia. Šiaulių mieste sergamumo  gripu,  ŪVKTI ir  COVID-19 ligos situacija
atidžiai stebima ir vertinama.

Šiuo metu Europoje stebimos gripo ir respiracinio sincitinio viruso (toliau–RSV) sukeltos
infekcijos  augimo  tendencijos.  Tokios  pačios  tendencijos  stebimos  ir  Lietuvoje.  Sergamumo
sezonas  prasidėjo  anksčiau,  nei  iki  COVID-19 pandemijos.  Artimiausiu  metu  ir  toliau  tikėtinas
gripo, COVID-19 ligos ir ŪKVTI (įskaitant RSV sukeltą infekciją) augimas, galimas hospitalizacijų
skaičiaus didėjimas, ypač vaikų tarpe.

Vadovaujantis  Gripo  ir  (ar)  COVID-19  ligos  (koronaviruso  infekcijos)  epidemijos
skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo1 (toliau – Aprašas) 1 priedu, Šiaulių miesto savivaldybėje
rekomenduojame  visuomenei,  asmens  ir  visuomenės  sveikatos  priežiūros  įstaigoms  nuolat
profilaktiškai taikyti  gripo  ir  (ar)  COVID-19  ligos  plitimo  ribojimo  priemones  (reguliarus  ir
teisingas rankų plovimas ir (ar) dezinfekavimas; tinkama kvėpavimo takų higiena (kosint ar čiaudint
prisidengti  burną  /  nosį  popierine  servetėle  ar  nosine,  nusiplauti  rankas); medicininių  kaukių  ar
respiratorių  dėvėjimas  sergant  gripu,  COVID-19  liga ar  ŪVKTI,  slaugant  sergantį  asmenį;
sergančiųjų gripu  COVID-19 liga  ar ŪVKTI izoliavimas namuose ar ligoninėje, hospitalizuojant
pagal klinikines indikacijas; dažnas gyvenamųjų ir darbo patalpų vėdinimas ir valymas drėgnuoju
būdu).

Šiaulių departamento direktorė                                                                        Simona Abromavičienė
  

1 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. V-756 „Dėl gripo ir (ar) COVID-19 ligos 
(koronaviruso infekcijos) epidemijos skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
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ADRESATŲ SĄRAŠAS

Šiaulių miesto savivaldybės administracija,
Šiaulių rajono savivaldybės administracija,
Akmenės rajono savivaldybės administracija, 
Joniškio rajono savivaldybės administracija,
Pakruojo rajono savivaldybės administracija,
Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Radviliškio rajono savivaldybės administracija,
Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras,
Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras,
Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras,
Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras,
Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras,
Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras,
Radviliškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.
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