
Duomenų apsaugos politika
1. pateiktų mano duomenų (vardo, pavardės, asmens kodo, telefono numerio ir gyvenamojo 
adreso) valdytojas: VŠĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis, kodas juridinių 
asmenų registre 235042580, adresas Pramonės pr. 33, Kaunas; 
kaunogmp@greitojipagalba.lt;

2. duomenų tvarkymo tikslas: užregistruoti asmenis PGR tepinėlio tyrimui iš nosiaryklės, 
siekiant nustatyti ar asmuo serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija). Esant teigiamam 
PGR tyrimo rezultatui, Jūsų ėminys gali būti atrinktas sekoskaitos ar kitiems tyrimams 
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) viruso atmainos atvejams nustatyti. Tokiu atveju 
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi ir šiuo tikslu.

3. asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 
(toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies a punktu, t. y. mano sutikimu; - asmens duomenys bus 
saugomi ne ilgiau negu tai būtina nustatytam tikslui pasiekti; - duomenys gali būti pateikti 
institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta 
tvarka;

4. duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: adresas Pramonės pr 33, Kaunas, 
darius.petraitis@vgvsprendimai.lt, 867622950;

5. turiu teisę raštu arba el. paštu darius.petraitis@vgvsprendimai.lt kreipdamasis į duomenų 
valdytoją prašyti:

o leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;

o juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;

o atšaukti duotą sutikimą;

o pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 
10312 Vilnius, ada@ada.lt).

Saviizoliacija
Visą izoliavimosi laiką tiesiogiai nekontaktuokite su kitais žmonėmis:

 venkite kontaktų artimesnių nei 2 m. atstumu

 nepriiminėkite svečių namuose

 nevažiuokite viešuoju transportu

 pasirūpinkite nuotoliniu būdu maistu ir kitomis būtinomis priemonėmis ar paprašykite 
draugų arba giminaičių ar kt., kad jums jį pristatytų į namus

 jei reikia pratęsti Jums paskirtus vaistus, kreipkitės į savo šeimos gydytoją nuotoliniu būdu

Atkreipiame dėmesį, kad nesilaikant izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklių, 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 9 
straipsniu, gali būti taikoma būtinoji izoliacija arba būtinasis hospitalizavimas.

Nesilaikant Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 
reikalavimų dėl izoliavimo, asmeniui yra taikoma administracinė, civilinė, baudžiamoji atsakomybė.

Procedūros
Intervencija (atliekamas tepinėlis iš nosiaryklės) taikoma asmenims, siekiant nustatyti ar asmuo 
šiuo metu serga COVID-19 liga (koronavirusine infekcija). Tepinėlio iš nosiaryklės paėmimo metu 
galva atlošiama 70 laipsnių kampu, tuomet kišamas sterilus tamponas į nosį ir švelniai stumiamas 
90 laipsnių kampu palei nosies dugną, kol atsiremia į užpakalinę ryklės sienelę. Pasukinėjamas 
apie 2-3 sekundes ir ta pati procedūra kartojama kitoje nosies landoje. Atlikus procedūrą tamponas
pamerkiamas į transportinę terpę. Mėginys transportuojamas į laboratoriją.

Galimos komplikacijos: čiaudulys, alerginė reakcija dėl nosies ertmės sudirginimo, nosies ertmės
kraujavimas dėl fiziologinių nosies ertmės defektų, nosies ertmės kraujosrūva.

Itin retos komplikacijos: dėl nevalingų galvos judesių, galimas įvesto tamponėlio lūžimas, 
svetimkūnio įstrigimas nosiaryklės landoje.
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