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ODONTOLOGINIŲ PASLAUGŲ ATNAUJINIMO PLANAS 

 
PLANAS ATNAUJINTAS – 2020 m. rugsėjo 29 d. 
 
Lietuvos Respublikos odontologų rūmai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-1504 „Dėl asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai 
situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ parengė Jums pavyzdinį odontologinių 
paslaugų atnaujinimo planą.  

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad informacija bus atnaujinta pasikeitus teisės aktams (2020 m. 
rugsėjo 29 d. atnaujinimas).  

 
ĮSTAIGŲ VADOVŲ DĖMESIUI!  
Prieš tvirtinant planą: 
1. Atidžiai perskaitykite šį dokumentą; 
2. Pakoreguokite planą remdamiesi savo įstaigos duomenimis; 
3. Įgyvendinkite raudona spalva pažymėtas rekomendacijas; 
4. Užpildykite raudonai pažymėtas dalis; 
5. Ištrinkite neaktualią informaciją; 
6. SVARBI NAUJA INFORMACIJA! Nuo 20 punkto esanti raudonai pažymėta 

informacija skirta įstaigoms, sudariusioms nuotolinio konsultavimo sutartis, todėl 
jeigu Jūsų įstaiga nėra pasirašiusi tokios sutarties – ištrinkite visas raudonas dalis. 

7. Atlikę visus išvardintus punktus – nusiųskite Nacionaliniam visuomenės sveikatos 
centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos. 

8. Jeigu jau siuntėte informaciją į NVSC, pakartotinai NET ATNAUJINUS siųsti 
nereikia, tačiau būtinai supažindinkite darbuotojus su nauja tvarka ir šį planą 
laikykite Jūsų darbuotojams lengvai prieinamoje vietoje.   

 
  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

BENDROJOJE DALYJE REKOMENDUOJAMA NURODYTI DOKUMENTO PASKIRTĮ 
IR KITAS SĄLYGAS, KURIOMIS REMIANTIS BUS NAUDOJAMAS ŠIS DOKUMENTAS 
 

Pavyzdžiui 
 
1. ĮSTAIGOS PAVADINIMAS (toliau tekste – Įstaiga) odontologinių paslaugų teikimo 

atnaujinimo planas (toliau tekste – Planas) skirtas saugiam odontologinių paslaugų teikimo 
atnaujinimui Įstaigoje siekiant užtikrinti tinkamą infekcijų kontrolę personalo, pacientų ir aplinkos 
atžvilgiu ir užkirsti kelią COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimui. 

2. Planas parengtas atsižvelgus į Higienos instituto rekomendacijas.  
3. Paslaugas gali pradėti teikti tik ta Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai (toliau – LNSS) 

priklausanti įstaiga, kuri visus paciento duomenis, susijusius su teikiamomis asmens sveikatos 
priežiūros paslaugomis, įskaitant ambulatorinio apsilankymo aprašymą, siuntimą, atsakymą į 
siuntimą, medicininius vaizdus, jų aprašymų ir kt., tvarko per Elektroninės sveikatos paslaugų ir 
bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (toliau – ESPBI IS), o LNSS 
nepriklausančioje Įstaigoje paciento duomenys būtų tvarkomi ir užtikrinamas jų atsekamumas 
Įstaigos informacinėje sistemoje, išskyrus atvejus, kai pacientui išduodamos pažymos ir kiti 
dokumentai, neturintys patvirtintų elektroninių formų. 
 



 
 
 
 

II. ĮSTAIGOS INFRASTRUKTŪRA 
 

ANTROJOJE DOKUMENTO DALYJE REKOMENDUOJAMA APRAŠYTI ĮSTAIGOS 
INFRASTRUKTŪRĄ 

 
Pavyzdžiui 

 
4. Paslaugų atnaujinimo apimtis nustato įstaigos vadovas. Rekomenduojama, kad pirmame 

etape Įstaigos suteiktų paslaugų apimtys sudarytų ne daugiau kaip 50 proc. nuo planuojamos 
ataskaitinio laikotarpio sutartinės sumos t. y. X pacientų (nurodyti skaičių). Antrame etape 
odontologinių paslaugų apimtys turi būti didinamos ir nuo 2020 m. liepos 1 d. per einamąjį mėnesį 
suteiktų odontologinių paslaugų apimtys turi sudaryti ne mažiau kaip 80 proc. planuojamos 
ataskaitinio laikotarpio sutartinės sumos, t. y. X pacientų (nurodyti skaičių). 

5. Kabinetų, skirtų nuotolinėms konsultacijoms skaičius – x (nurodyti skaičių); tiesioginio 
kontakto su pacientu konsultacijoms skaičius – x (nurodyti skaičių); 

6. Kabinetų, skirtų invazinėms procedūroms skaičius – x (nurodyti skaičių) ir neinvazinėms 
procedūroms skaičius – x (nurodyti skaičių); 

7. Kabinetų darbo grafikas. 
7.1.  Tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijos bus vykdomos kabinetuose Nr. x 

(nurodyti kabineto numerį ar pavadinimą) nuo (nurodyti darbo valandas pvz. 8 val. iki 20 val.) darbo 
dienomis ir šeštadieniais (nurodyti darbo valandas). Tiesioginio kontakto su pacientu darbo grafikai 
suformuojami Įstaigos pacientų registracijos žurnale. 

7.2.  Tiesioginio kontakto su pacientu kabinetų dezinfekcija atliekama kiekvieną dieną prieš 
pradedant darbą, po kiekvienos tiesioginio kontakto su pacientu procedūros ir baigus darbą. 

7.3.  Nuotolinės konsultacijos bus vykdomos kabinetuose x (nurodyti kuriuose) darbo 
valandomis (pvz. nuo 8 val. iki 20 val.) darbo dienomis.  

7.4.  Nuotolinių konsultacijų kabinetų dezinfekcija atliekama kiekvieną dieną baigus darbą. 
7.5.  Įstaigoje darbas organizuojamas taip, kad nesusikryžiuotų pacientų srautai. 
7.6.  Kabinetų ir kitų Įstaigos patalpų, daiktų, įrenginių, paviršių valymas/dezinfekcija 

vykdomas pagal infekcijų kontrolės reikalavimus nurodytus Lietuvos higienos normoje HN 47-
1:2012 „Sveikatos  priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos 
higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ 
patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. 
Infekcijų kontrolės reikalavimai“). 

7.7.  Įstaiga užtikrina, kad kiekvienas kabinetas ar kita Įstaigos patalpa (ir juose esantys 
daiktai, įrenginiai, paviršiai) būtų valomi po kiekvieno paciento vizito. 

7.8.  Įstaiga užtikrina visų Įstaigos patalpų išvalymą ir dezinfekciją kiekvienos darbo dienos 
pabaigoje, atsižvelgiant į papildomas rekomendacijas nurodytas Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministerijos interneto svetainėje http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/informacija-
sveikatos-prieziuros-specialistams. 
 

III. PERSONALO DARBO PRINCIPAI 
 

TREČIOJOJE DOKUMENTO DALYJE REKOMENDUOJAMA APRAŠYTI ĮSTAIGOS 
PERSONALO DARBO PRINCIPUS 

 
Pavyzdžiui 
 
8. Įstaiga užtikrina, kad odontologines paslaugas teiktų  minimalus, būtinas paslaugai 

suteikti, asmens sveikatos priežiūros specialistų ir kitų darbuotojų skaičius: 
•  Gydytojai odontologai – x (nurodyti skaičių); 
•  Burnos higienistai – x (nurodyti skaičių); 
•  Gyd. odontologo padėjėjai - x (nurodyti skaičių); 
•  Registratoriai – x (nurodyti skaičių); 
•  Administratoriai - x (nurodyti skaičių); 

http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/informacija-sveikatos-prieziuros-specialistams
http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/informacija-sveikatos-prieziuros-specialistams


 
 

•  Valytojai – x (nurodyti skaičių). 
9. Kai Įstaigos darbuotojas dirba ir kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau 

– ASPĮ), nustatomos priemonės, užtikrinančios darbuotojų ir pacientų saugą bei kontaktų 
atsekamumą (gali būti taikomas darbo vietų deklaravimas, kiti darbo organizavimo ypatumai, 
nustatyti Įstaigos vadovo). 

10. Įstaiga užtikrina, kad Įstaigos darbuotojai naudotų asmeninės apsaugos priemones (toliau 
tekste - AAP)  atsižvelgiant į saugumo lygius, nurodytus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 7 
d. sprendime Nr. V-754 „Dėl asmeninės apsaugos priemonių naudojimo asmens sveikatos priežiūros 
įstaigose pagal saugumo lygius“. 

10.1.  Įstaigoje priimamos pacientų grupės, priskirtinos I – II - III AAP saugumo lygiams.  
10.2.  Įstaigoje naudojamos AAP, kaip aprašyta šio Plano Priede Nr. 1. 
11.  Jeigu pacientui, kuriam buvo atliktas tinkamas triažas ir jau apsilankiusiam Įstaigoje, 

išaiškėja simptomai ar aplinkybės, leidžiantys įtarti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį, 
pacientas nedelsiant izoliuojamas toje pačioje patalpoje, kviečiama GMP. Pacientui išvykus, Įstaigoje 
atliekama dezinfekcija pilna apimtimi pagal šio Plano 7.6 ir 7.7. punktus. 

12.  Taip pat įstaigoje matomoje vietoje įvardintos su Covid-19 situacijos valdymu susietos 
institucijos ir jų kontaktai: 

12.1. Karštoji viruso linija COVID-19 – 1808; 
12.2. Greitoji medicinos pagalba (GMP) – 033 arba 112; 
12.3. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras tel. +370 618 79984 ir +370 616 94562 

(visą parą); 
12.4. Karščiavimo Įstaiga (regiono). 
13. Atsižvelgiant į Įstaigos kompetenciją, apibrėžtą asmens sveikatos paslaugų licencijoje, 

Įstaiga turi įtarti COVID-19 ligos atvejį, tačiau identifikuoti COVID-19 ligos atvejo Įstaiga neturi 
teisės. 

14. Įstaigos darbuotojai darbo pradžioje ir pabaigoje matuojasi kūno temperatūrą, o 
rezultatus fiksuoja Įstaigos vadovo patvirtintos formos žurnale (Priedas Nr. 4). Pradedant darbą 
pildoma darbuotojo epidemiologinė deklaracija (Priedas Nr. 3).  

15. Asmenys, išskyrus pacientus, kurių kūno temperatūra yra 37,3◦ C ir didesnė į ASPĮ 
neįleidžiami. 

16. ASPĮ darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia bent vienas COVID-19 būdingas 
simptomas, nedelsiant nušalinamas nuo atliekamų pareigų.  

17. Organizuojant grupinius užsiėmimus, tarp pacientų bei tarp pacientų ir personalo turi 
būti išlaikomas saugus 2 m. atstumas. 

18. Užtikrinamas kasdienis darbuotojų sveikatos stebėjimas, t. y. atliekama darbuotojo 
apklausa, atkreipiant dėmesį į nežymius simptomus (pvz., vienąkart pakilusią temperatūrą, 
kvėpavimo takų infekcijos simptomus, trumpalaikį skonio ar uoslės netekimą ir pan.), bei darbuotojų 
skatinimas apie tai pranešti (dėl to jiems neturėtų grėsti finansiniai nuostoliai). 
 

IV. PACIENTŲ APTARNAVIMO IR ODONTOLOGINIŲ PASLAUGŲ  
TEIKIMO PRINCIPAI 

 
KETVIRTOJOJE DALYJE REKOMENDUOJAMA APRAŠYTI ĮSTAIGOS PACIENTŲ 

APTARNAVIMO IR ODONTOLOGINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PRINCIPUS 
 
Pavyzdžiui 
 
19. Odontologinės ambulatorinės paslaugos teikiamos tiesioginio kontakto būdu. 
 
(PASTABA – JEIGU NESATE PASIRAŠĘ NGTK SUTARTIES – IŠTRINKITE VISĄ 

20 PUNKTĄ (ŽEMIAU ESANČIĄ INFORMACIJĄ, KURI PAŽYMĖTA RAUDONA SPALVA), 
21 BEI 21.1 PUNKTE ESANČIUS RAUDONUS ĮRAŠUS))  

20.  Nuotolinės gydytojų tarpusavio konsultacijos (toliau – NGTK) skirtos gydytojų 
tarpusavio konsultacijų paslaugoms organizuoti dėl paciento diagnozės patikslinimo, tyrimų, 
gydymo, nevykstant jam į AASPĮ, naudojantis ESPBI IS. NGTK teikimo pagrindiniai principai:  

20.1.1. NGTK gali vykti tarp: 



 
 

20.1.1.1.  pirminės ambulatorinės šeimos medicinos paslaugas teikiančio gydytojo (toliau – 
šeimos gydytojas) ir pirmines ambulatorines odontologines paslaugas teikiančio gydytojo (toliau – 
PAOP teikiantis gydytojas); 

 
20.1.1.2.  šeimos gydytojo ar pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros 

paslaugas teikiančio gydytojo (toliau – PPSPP teikiantis gydytojas) ar PAOP teikiančio gydytojo ir 
gydytojo specialisto; 

20.1.1.3.  antrines AASP teikiančioje įstaigoje paslaugas teikiančio gydytojo specialisto su 
tos pačios specialybės tretines paslaugas teikiančiu gydytoju specialistu; 

20.1.1.4.  skirtingos specialybės gydytojų specialistų, teikiančių antrines ir (ar) tretines 
ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas toje pačioje ar kitoje įstaigoje;  

20.1.2. šeimos gydytojui ar PPSPP teikiančiam gydytojui ar PAOP teikiančiam gydytojui ar 
gydytojui specialistui (toliau – konsultacijos prašantis gydytojas) įvertinus nuotoliniu būdu paciento 
sveikatos būklę arba tiesioginio kontakto konsultacijos metu, priėmus sprendimą dėl NGTK 
paslaugos poreikio, gydytojas: 

20.1.2.1.  apie suplanuotą NGTK paslaugą tiesioginės konsultacijos metu informuoja 
pacientą;  

20.1.2.2.  visą informaciją apie sveikatos būklę, susijusius tyrimus bei konsultacijas ir NGTK 
indikacijas įrašo paciento asmens medicinos dokumentuose formoje E025; 

20.1.2.3.  į ESPBI IS pateikia elektroniniu būdu užpildytą ir elektroniniu parašu pasirašytą 
formą E027, kurioje nurodo:  

20.1.2.3.1. ASPĮ, kurioje dirba siuntimą išduodantis gydytojas, pavadinimą, kodą, adresą ir 
telefoną; 

20.1.2.3.2. ASPĮ, prie kurios pacientas prisirašęs, pavadinimą; 
20.1.2.3.3. formos E027 išdavimo datą ir galiojimo laiką; 
20.1.2.3.4. paciento duomenis: 
20.1.2.3.4.1.vardą ir pavardę; 
20.1.2.3.4.2.gimimo datą; 
20.1.2.3.4.3.gyvenamąją vietą; 
20.1.2.3.5. diagnozę ir ligos ar sveikatos sutrikimo kodą pagal Tarptautinės statistinės ligų ir 

sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ 
(Australijos modifikacija, TLK-10-AM) (toliau – TLK-10-AM) arba siuntimo priežastį; 

20.1.2.3.6. ligos ar sveikatos sutrikimo anamnezę ir eigą; 
20.1.2.3.7. su siuntimo išdavimu susijusių atliktų tyrimų rezultatus, konsultavusių gydytojų 

specialistų išvadas ir tyrimų atlikimo bei išvadų pateikimo datas; 
20.1.2.3.8. taikytą gydymą ir jo efektyvumą; 
20.1.2.3.9. siuntimo tikslą (gauti NGTK paslaugą) ir gydytojo, kurio konsultacijos prašoma, 

profesinę kvalifikaciją; 
20.1.2.3.10. kitas svarbias aplinkybes; 
20.1.2.3.11. paslaugos suteikimo skubumą. 
20.1.2.4.  susisiekia su reikiamas paslaugas teikiančia Įstaiga ar gydytoju, anksčiau 

konsultavusiu pacientą, per Įstaigos registratūrą arba skambučių centrą telefonu ar per Išankstinę 
pacientų registravimo informacinę (toliau – IPR), ar per Įstaigos elektroninę pacientų registravimo 
sistemą ir užsiregistruoja NGTK paslaugai; 

20.1.3. konsultuojančios Įstaigos specialistas ar gydytojas, į kurį kreipėsi konsultacijos 
prašantis gydytojas, gavęs informaciją apie NGTK poreikį ir patikrinęs, ar ESPBI IS pateikta forma 
E027 NGTK paslaugai, patvirtina registraciją NGTK paslaugai pagal įstaigoje nustatytą tvarką ir 
informuoja konsultacijos prašantį gydytoją, kada NGTK paslauga bus pradėta teikti; 

20.1.4. gydytojas, kuriam pavesta suteikti NGTK (toliau – konsultuojantis gydytojas), gavęs 
konsultacijos prašančio gydytojo formą E027 NGTK paslaugai įvertina formoje E027 pateiktą 
informaciją ir ESPBI IS esančius paciento sveikatos duomenis bei kitą informaciją gautą iš 
konsultacijos prašančio gydytojo elektroniniu paštu, telefonu ar kitomis informacinėmis 
technologijomis bei priima sprendimą dėl NGTK paslaugos suteikimo:  

20.1.4.1.  jei konsultuojančiam gydytojui trūksta informacijos NGTK paslaugai suteikti, jis 
gali kreiptis į NGTK paslaugos prašantį gydytoją informacinių ryšių technologijų pagalba (pvz., 
telefonu, elektroniniu paštu ir kt. priemonėmis) ir gauti papildomą informaciją arba susisiekti su 
pacientu nuotoliniu būdu ESPBI IS paciento paskyroje nurodytais kontaktais; 



 
 

20.1.4.2.  konsultuojantis gydytojas, suteikęs NGTK, pateikia atsakymą formoje E027-a 
„Atsakymas į siuntimą konsultacijai, tyrimams, gydymui“ (toliau – forma E027-a) ir formoje E025, 
kuriose nurodo NGTK paslaugos suteikimo datą, laiką, kreipimosi priežastį, pateikia atsakymus į 
užduotus klausimus bei rekomendacijas dėl tolimesnės būklės stebėjimo, tolimesnio ar papildomo 
ištyrimo, gydymo ir priežiūros plano bei prevencijos; 

20.1.4.3.  jei konsultuojantis gydytojas specialistas nusprendžia, kad pacientui reikalinga 
atlikti tyrimus, paskiria juos ir informuoja pacientą. Pacientui atlikus tyrimus, konsultuojantis 
gydytojas gavęs atsakymus, tęsia NGTK teikimą; 

20.1.4.4.  jei konsultuojantis gydytojas nusprendžia, kad pacientui reikalinga tiesioginio 
kontakto konsultacija, jis ar jo komandoje dirbantis slaugytojas užregistruoja pacientą NGTP 
teikiančio gydytojo tiesioginei kontaktinei konsultacijai ir apie tai informuoja pacientą;  

20.1.4.5.  jei konsultuojantis gydytojas NGTK metu nusprendžia, kad pacientui reikalinga 
kito gydytojo tiesioginė kontaktinė konsultacija, jis išrašo tęstinį siuntimą forma E027 ir pasirašęs 
elektroniniu parašu pateikia į ESPBI IS; 

20.1.4.6.  konsultuojantis gydytojas atsakymą į formą E027 NGTK paslaugai turi pateikti ne 
vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užregistravimo NGTK paslaugai dienos formoje E027-a, jei 
nereikalingi papildomi tyrimai ar tiesioginio kontakto konsultacija nurodyta 17.2.4.3. – 17.2.4.5. 
papunkčiuose; 

20.1.5. po NGTK paslaugos gavimo PAOP teikiantis gydytojas ar gydytojas specialistas gali 
tęsti arba koreguoti paciento ištyrimą, gydymą pagal NGTK suteikusio gydytojo rekomendacijas, 
paskirti atlikti papildomus tyrimus, tikslinti diagnozę ir pan. 

20.2.  gydytojai išduodami nuotoliniu būdu elektroninius nedarbingumo pažymėjimus visų 
pirma turi vadovautis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-238/A1-170 „Dėl 
Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų 
išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino visos Lietuvos Respublikos 
mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos 
aprašo patvirtinimo“. 

21. Įstaigos vadovas užtikrina, kad pacientų registravimas dėl NGTK būtų vykdomas 
šia tvarka: 

21.1. konsultuojanti Įstaiga užtikrina, kad gydytojas, kuriam reikalinga NGTK, pagal formą 
E027, pasirašytą elektroniniu parašu ir pateiktą į ESPBI IS, turėtų galimybę registruotis 
konsultuojančios Įstaigos nurodytu NGTK telefono numeriu ar per IPR, ar per Įstaigos elektroninę 
pacientų registravimo sistemą, arba tiesiogiai susisiekti su reikiamu gydytoju specialistu; 

22. Pacientams, turintiems COVID-19 būdingų simptomų ir (ar) atitinkantiems 
epidemiologinius COVID-19 kriterijus, planinės invazinės ir (ar) intervencinės diagnostinės 
procedūros (toliau – procedūra) ambulatoriškai gali būti atliekamos, kai ASPĮ vadovo nustatyta tvarka 
likus ne daugiau kaip 48 val. iki procedūros pradžios ASPĮ iš paciento nosiaryklės ir ryklės buvo 
paimtas tepinėlis viruso SARS-CoV-2 tyrimui atlikti ir atlikus viruso SARS-CoV-2 tyrimą (tiriant 
PGR metodu) SARS-CoV-2 viruso RNR nerasta. Tepinėlis viruso SARS-CoV-2 tyrimui (tiriant PGR 
metodu) atlikti šiame papunktyje nurodytu atveju imamas, jei pacientas turi galimybę izoliuotis iki 
viruso SARS-CoV-2 tyrimo (tiriant PGR metodu) atsakymo gavimo.  

23. Įstaiga užtikrina, kad registravimas į tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijas 
būtų vykdomas vadovaujantis šia tvarka: 

23.1.1. pirminio lygio ambulatorines ASPP teikiančios Įstaigos užtikrina, kad į pirminės 
ambulatorinės Įstaigos gydytojo ar jo komandos nario tiesioginio kontakto su pacientu konsultaciją 
pacientas galėtų registruotis telefonu per Įstaigos registratūrą arba per Įstaigos skambučių centrą, arba 
pacientą užregistruotų specialistas Įstaigos vadovo nustatyta tvarka. Registracijos metu būtina 
išsiaiškinti, ar pacientas neturi COVID-19 būdingų simptomų; 

23.1.2. antrinio ir (ar) tretinio lygio ambulatorines ASPP teikiančios Įstaigos užtikrina, kad 
telefonu per Įstaigos registratūrą arba Įstaigos skambučių centrą ar per IPR, ar per Įstaigos elektroninę 
pacientų registravimo sistemą į gydytojo specialisto tiesioginio kontakto su pacientu konsultaciją 
galėtų registruotis pacientas, kai jam išrašyta forma E027 yra pateikta į ESPBI IS, arba formą E027 
išrašiusio gydytojo sprendimu pacientą galėtų užregistruoti gydytojas ar jo komandos narys. Pacientui 
pasirinkus tiesioginio kontakto gydytojo specialisto konsultaciją gauti toje pačioje Įstaigoje, kurioje 
dirba siunčiantysis gydytojas, pacientą į gydytojo specialisto konsultaciją registruoja gydytojas ar su 
juo komandoje dirbantis slaugytojas. 



 
 

24. Antrines ir (ar) tretines ASPP teikiančių Įstaigų sveikatos priežiūros specialistai turi 
patikrinti ESPBI IS, ar pacientai, kurie buvo užsiregistravę planinėms paslaugoms prieš karantiną ar 
karantino metu, turi siuntimą forma E027, jei paciento ESPBI IS formos E027 nėra, Įstaigos 
specialistas, įstaigos vadovo nustatyta tvarka turi nuotoliniu būdu susisiekti su pacientu ir informuoti 
jį ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų, kad jam paslauga bus suteikta tik tuomet, kai ESPBI IS 
bus pateikta forma E027.  

25. Pacientui pasirinkus tiesioginio kontakto asmens sveikatos priežiūros paslaugas gauti 
toje pačioje AASPĮ, kurioje dirba siunčiantysis gydytojas ir kuris jau užregistravo pacientą į 
tiesioginio kontakto gydytojo specialisto konsultaciją, forma E027 gali būti nepildoma, bet daromas 
įrašas formoje E025, kurioje nurodo: 

25.1. diagnozę ir ligos ar sveikatos sutrikimo kodą pagal Tarptautinės statistinės ligų ir 
sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ 
(Australijos modifikacija, TLK-10-AM) (toliau – TLK-10-AM) arba siuntimo priežastį; 

25.2. ligos ar sveikatos sutrikimo anamnezę ir eigą; 
25.3. su siuntimo išdavimu susijusių atliktų tyrimų rezultatus, konsultavusių gydytojų 

specialistų išvadas ir tyrimų atlikimo bei išvadų pateikimo datas; 
25.4. taikytą gydymą ir jo efektyvumą; 
25.5. siuntimo tikslą (gauti NGTK paslaugą) ir gydytojo, kurio konsultacijos prašoma, 

profesinę kvalifikaciją; 
25.6. kitas svarbias aplinkybes; 
25.7. paslaugos suteikimo skubumą. 
26. Rizikos grupei priskiriami pacientai sergantys sunkiomis lėtinėmis ligomis (žmogaus 

imunodeficito viruso sukelta liga; piktybiniais navikais (ne remisijoje ir iki 2 metų po jos), cukriniu 
diabetu, širdies ir kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumu II-IV funkcinės klasės, lėtinės 
kvėpavimo organų ligos su kvėpavimo nepakankamumu, lėtinės inkstų ligos su inkstų 
nepakankamumu, sunkos lėtinės ligos, kurių gydymui šiuo metu taikomas imunosupresinis gydymas, 
įgimti imunodeficito sindromai. 

27. Gydytojas odontologas ar kitas burnos priežiūros specialistas nuotolinės konsultacijos 
metu atlieka paciento triažą. Jeigu pacientas nepriklauso COVID-19 ligos rizikos grupei, pacientui 
nenustatoma virusinės kvėpavimo takų ligos simptomų ar aplinkybių, leidžiančių įtarti COVID-19 
ligą, ar buvusį kontaktą su sergančiais COVID-19 asmenimis per paskutiniąsias 14 kalendorinių 
dienų, yra buvusi išvyka į užsienį per paskutiniąsias 14 kalendorinių dienų (jeigu užsienio valstybė 
paciento grįžimo į Lietuvos Respubliką dieną pateko į valstybių sąrašą, iš kurių grįžus yra privaloma 
14 dienų izoliacija) ir yra medicininių indikacijų kontaktinei konsultacijai, pacientas registruojamas 
odontologinės paslaugos teikimui. Paciento apklausos anketa pateikiama šio Plano Priede Nr. 2  

27.1. Valstybių sąrašas skelbiamas šioje nuorodoje: https://koronastop.lrv.lt/lt/#naujienos 
28. Su Pacientais, kurie  priskiriami rizikos grupei, aptariamos galimos rizikos, įvertinama 

numatomo gydymo būtinumas ir pirmumo eilė.   
29. Pacientų srautų valdymo principai: 
29.1. virusinės infekcijos simptomų turintys pacientai Įstaigoje nepriimami;  
29.2.  rizikos grupei priskiriamiems pacientams stengiamasi paslaugas teikti pirmoje dienos 

pusėje;  
29.3. pacientai registruojami ir priimami taip, kad jiems netektų laukti ir kontaktuoti su kitais 

asmenimis koridoriuose (nenumatytų situacijų atveju pasiūloma jiems laukti lauke ar 
automobiliuose);  

29.4. kiekvienu apsilankymo atveju Įstaiga identifikuoja, ar pacientas neturi virusinės 
infekcijos simptomų: 

29.4.1. telefoninio pokalbio su Įstaigos registratūros darbuotoju metu; 
29.4.2.  telefoninio pokalbio su Įstaigos gydytoju odontologu ar kitu burnos priežiūros 

specialistu; 
29.4.3. pacientui atvykus į Įstaigą, prieš pradedant teikti odontologines paslaugas, įstaigos 

darbuotojas apklausia pacientą, pamatuoja kūno temperatūrą ir pateikia pacientui užpildyti ir 
pasirašyti Įstaigos vadovo patvirtintos formos Paciento apklausos anketą (Priedas Nr. 2). 

29.5. Pacientui atvykus į Įstaigą, Įstaigos darbuotojas: 
29.5.1. paprašo pacientą dezinfekuoti rankas dezinfekciniu skysčiu; 
29.5.2. įsitikina, ar pacientas dėvi medicininę kaukę ar respiratorių.  
29.6. Papildomai patalpos vėdinamos (10-15 min.) ir valomos/dezinfekuojamos kiekvienu 

šiuo atveju: 

https://koronastop.lrv.lt/lt/#naujienos


 
 

29.6.1. Po kiekvieno paciento, turinčio COVID-19 būdingų simptomų; 
29.6.2. Po grupinių užsiėmimų; 
29.6.3. Po aerozolį generuojančių procedūrų atlikimo. 
29.7. Jeigu atvykusiam į Įstaigą pacientui nustatomi simptomai ar aplinkybės, leidžiantys 

įtarti COVID-19 ligą, ar buvusį kontaktą su sergančiais COVID-19 asmenimis per paskutiniąsias 14 
kalendorinių dienų, ar yra buvusi išvyka į užsienį per paskutiniąsias 14 kalendorinių dienų (jeigu 
užsienio valstybė paciento grįžimo į Lietuvos Respubliką dieną pateko į valstybių sąrašą, iš kurių 
grįžus yra privaloma 14 dienų izoliacija), atliekami veiksmai pagal šio aprašo 11 punkto reikalavimus. 

29.8.  Įstaiga organizuoja pacientų registraciją tik telefonu ir taip, kad nesusidarytų fizinių 
pacientų laukimo eilių Įstaigos viduje bei užtikrina, kad prie kabineto durų lauktų ne daugiau kaip 1 
pacientas. 

29.9. Pacientams odontologinės paslaugos teikiamos griežtai jiems paskirtu vizito laiku. Į 
Įstaigą pacientas (esant būtinybei – ne daugiau kaip vienas lydintis asmuo) įleidžiamas likus ne 
daugiau nei 10 min. iki paskirto vizito laiko. Laukdami patekimo į Įstaigą pacientai vienas nuo kito 
privalo laikytis saugaus 1 m. atstumo. 

29.10.  Įstaigos viduje liftu vienu metu gali naudotis tik vienas pacientas (esant poreikiui – 
ne daugiau kaip vienas lydintis asmuo) (PASTABA – jeigu Jūsų įstaigoje nėra lifto, palikite tik šį 
sakinį – Įstaigoje nėra lifto.) 

29.11. Tuo pačiu metu negali būti teikiamos paslaugos vienoje patalpoje ar susisiekiančiuose 
kabinetuose, jei bent viename iš jų teikiamos paslaugos pacientams, turintiems COVID-19 būdingų 
simptomų, ar teikiama paslauga, kurios metu atliekamos aerozolį generuojančios procedūros. 
  

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
  

PENKTOJOJE DALYJE REKOMENDUOJAMA APRAŠYTI PAGRINDINIUS ŠIO PLANO 
ĮGYVENDINIMO PRINCIPUS, NUMATYTI ATSAKOMYBĘ UŽ PLANO ĮGYVENDINIMĄ 

 
Pavyzdžiui 
 
30. Įstaigoje vykdoma per dieną galimo priimti maksimalaus pacientų skaičiaus stebėsena, 

vertinama epidemiologinė situacija Įstaigoje ir, jai keičiantis, koreguojamas maksimalus priimamų 
pacientų skaičius. 

31. Duomenys apie per dieną Įstaigoje  priimtą pacientų skaičių yra kaupiami ir prireikus 
pateikiami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, Įstaigos steigėjams ar 
Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos. 

32. Įstaigos vadovas organizuoja Įstaigos darbuotojams ėminių dėl COVID-19 paėmimą ir 
ištyrimą. 

32.1. Profilaktinis tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti skiriamas 
Įstaigos darbuotojams ir studentams, atliekantiems praktiką Įstaigoje, turintiems tiesioginį kontaktą 
su pacientais; 

32.2. ėminiai imami savivaldybių mobiliuose punktuose;  
32.3. registracija į mobilų punktą vykdoma per Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą. 
33. Įstaigos vadovas privalo užtikrinti, kad: 
33.1. Įstaigoje būtų priimami studentai praktiniam (klinikiniam) mokymui (toliau – praktika) 

pagal trišalę praktinio mokymo sutartį, aukštajai mokyklai iš anksto suderinus su Įstaiga studentų 
skaičių ir jų atvykimo laiką, laikantis šių reikalavimų: 

33.1.1.  Įstaiga praktikai priimtus studentus turi supažindinti su rekomendacijomis dėl 
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės, bei šių rekomendacijų laikymosi 
kontrolės, įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis; 

33.1.2. studentams, atliekantiems praktiką Įstaigoje, turi būti taikomi tie patys darbų saugos 
reikalavimai kaip ir Įstaigos personalui, dirbančiam atitinkamoje darbo vietoje; 

33.1.3. studento praktikos metu Įstaiga turi aprūpinti jį asmens apsaugos priemonėmis, 
būtinomis dirbant atitinkamoje darbo vietoje; 

33.1.4. jeigu studentui, atliekančiam praktiką Įstaigoje, pasireiškia karščiavimas ar ūmių 
viršutinių kvėpavimo takų ligų ar kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, 
pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), jis turi būti nedelsiant atskiriamas nuo kito personalo ir pacientų, o 
dėl tolesnių veiksmų konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808; 



 
 

33.1.5. Įstaiga turi sustabdyti studento praktiką, jeigu jis turi izoliuotis dėl kontakto su 
COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu arba studentui susirgus COVID-19 liga 
(koronaviruso infekcija), Įstaigos paskirtas praktikos vadovas apie tokį faktą nedelsdamas turi 
informuoti aukštąją mokyklą, siuntusią studentą atlikti praktikos; 

33.1.6. per visą praktikos laikotarpį studentas negali būti rotuojamas tarp Įstaigos padalinių, 
su studentu turi dirbti tas pats praktikos vadovas, praktika turi būti atliekama pasirinktoje praktikos 
vietoje konkrečioje Įstaigoje; 

33.1.7. studentui, Įstaigoje atliekančiam praktiką, tyrimai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 
infekcijos) turi būti atliekami kaip ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams teisės aktų nustatyta  
tvarka. 

33.2. Įstaigoje pacientų atžvilgiu būtų laikomasi Infekcijų kontrolės reikalavimų. Pacientai 
ir jų lankytojai būdami Įstaigoje privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes, 
respiratorius), išskyrus atvejus, kai jų neįmanoma dėvėti dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugos 
teikimo ypatumų šios paslaugos teikimo metu. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (kaukių, 
respiratorių) leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį 
ir burną dengiančių apsaugos priemonių (kaukių, respiratorių) dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali 
pakenkti asmens sveikatos būklei. 

34. Įstaiga savo interneto svetainėse skelbia informaciją susijusią su asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimu.  

35. Įstaiga reguliariai organizuoja darbuotojų mokymus kaip naudoti asmenines apsaugos 
priemones ir atliekų tvarkymą. 

36. Įstaiga aprūpina asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančius specialistus higienos 
priemonėmis, užtikrinančiomis Infekcijų kontrolės reikalavimus, ir (ar) asmeninėmis apsaugos 
priemonėmis, atsižvelgiant į saugumo lygius. Kaip apsirengti/užsidėti asmenines apsaugos priemones 
ir kaip jas nusirengti/nusiimti nurodyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 
interneto svetainėje adresu http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/informacija-sveikatos-prieziuros-
specialistams paskelbtose Asmeninių apsaugos priemonių apsirengimo ir nusirengimo 
rekomendacijose sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose gydomi įtariami ir patvirtinti COVID-19 
pacientai. 

37. Įstaigos vadovas kontroliuoja, kad pacientų priėmimas būtų vykdomas griežtai laikantis 
suderinto Plano. 

38. Su Planu privalo būti susipažinę ir savo parašu tai patvirtinę visi Įstaigos darbuotojai. 
39.  Įstaigos vadovas privalo užtikrinti, kad darbuotojai būtų aprūpinti AAP atsižvelgiant į 

saugos  lygius. 
40. Pacientą lydinčiam asmeniui taikomi tie patys triažo kriterijai bei infekcijų kontrolės 

veiksmai, kaip ir pacientui. 
41. Už Plano reikalavimų laikymąsi Įstaigos darbuotojai atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

 
 
 
 
 
  



 
 

Priedas Nr. 1 
 

NAUDOJAMOS ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS, PRIKLAUSOMAI NUO 
TEIKIAMŲ PASLAUGŲ 

 
Saugumo 

lygis 
Pacientų grupė Teikiamos paslaugos pobūdis Sveikatos priežiūros 

specialistai 
Asmeninės apsaugos 

priemonės 
I-as 
saugumo 
lygis 
 
 
 

„Švarus“ srautas - 
paslaugos pacientams 
po rūšiavimo (triažo), 
kuriems nepasireiškia 
šie simptomai 
(karščiavimas ir 
ūmios kvėpavimo 
takų infekcijos 
simptomai) ir/ar 
kuriems nėra 
patvirtinta COVID-19 
liga (koronaviruso 
infekcija) (toliau – 
COVID-19) 
 
Pacientai rūšiavimo 
(triažo) punkte, kai 
nėra tiesioginio 
kontakto su pacientu 
 

 Paslaugos metu nepatiriamas 
ilgalaikis artimas kontaktas 
(ilgiau nei 5 min, kai atstumas 
iki 1 m. arba ilgiau nei 15 min, 
kai atstumas iki 2 m. atstumu) 
kontaktas 

 Paslaugos metu nesusidaro 
aerozoliai 

 Nėra tiesioginio kontakto 
 

Asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų 
(toliau – ASPĮ) 
personalas, turintis 
trumpalaikį kontaktą 
per atstumą ir kur 
užtikrinamas „švarus“ 
pacientų srautas: 

 registratoriai, 
administratoriai. 

 medicinos personalas, 
dalyvaujantis pacientų 
rūšiavimo (triažo) 
procedūrose be 
tiesioginio kontakto su 
pacientu 
 
 

 Kvėpavimo takų apsauga – 
vienkartinė medicininė  
(chirurginė) kaukė (keisti kai 
sudrėksta, užsiteršia ir ne rečiau 
negu kas 4 valandas) 

II-as 
saugumo 
lygis 
 

„Švarus“ srautas - 
paslaugos pacientams 
po rūšiavimo (triažo), 
kuriems nepasireiškia 
šie simptomai 
(karščiavimas ir 
ūmios kvėpavimo 
takų infekcijos 
simptomai) ir/ar 
kuriems nėra 
patvirtinta COVID-19 
liga  
 

 Paslaugos metu patiriamas 
tiesioginis kontaktas su 
pacientu arba ilgalaikis 
kontaktas 

 Paslaugos metu nesusidaro 
aerozoliai 
 

 odontologines 
paslaugas teikiantys 
specialistai  

 

 Kvėpavimo takų apsauga – 
vienkartinė medicininė 
(chirurginė) kaukė (keisti kai 
sudrėksta, užsiteršia ir ne rečiau 
negu kas 4 valandas), jei yra 
galimybė – naudoti FFP2 
respiratorių.  

 Rankų apsauga – vienkartinės 
medicininės pirštinės (keisti po 
kiekvieno paciento) 
 
 
 

III-as 
saugumo 
lygis 
 

  Paslaugos metu susidaro 
aerozoliai 

 

 odontologines 
paslaugas teikiantys 
specialistai  

 

 Kvėpavimo takų apsauga – 
respiratorius FFP2. Jeigu yra 
įrodyta, kad pacientas neserga 
COVID-19 liga – vienkartinė 
medicininė (chirurginė) kaukė 
(keisti kai sudrėksta, užsiteršia ir 
ne rečiau negu kas 4 valandas). 

 Rankų apsauga – vienkartinės 
medicininės pirštinės (keisti po 
kiekvieno paciento) 

 Kūno apsauga - Vienkartinis 
neperšlampamas chalatas (keisti 
po kiekvieno paciento) arba 
vienkartinis chalatas su 
neperšlampama prijuoste (keisti 
po kiekvieno paciento). 

 Akių apsauga – Veido skydas 
arba prie veido priglundantys 
akiniai (keisti po kiekvieno 
paciento) 

 Galvos apsauga – vienkartinė 
chirurginė kepurė (keisti ar 
dezinfekuoti po kiekvieno 
paciento) 

 

Priedas Nr. 2 



 
 
Paciento vardas, pavardė ………………………………………………………. 
 

PACIENTO EPIDEMIOLOGINĖ ANKETA 
 

Eil.
nr 

Užduodami klausimai Apklausa 
telefonu 

Apklausa 
Įstaigoje 

Data  Data 
  

Žymėti  
Taip /Ne 

Žymėti  
Taip /Ne 

1.  Ar per paskutines 14 dienų buvote užsienyje? 
  

1.2.  Jeigu atsakėte TAIP, nurodykite valstybę:   

2.  Ar per paskutines 14 dienų turėjote kontaktą su užsienyje keliavusiu asmeniu? 
  

2.1.  Jeigu atsakėte TAIP, nurodykite valstybę:  

3.  Ar per paskutines 14 dienų turėjote kontaktą su patvirtintu COVID-19 sergančiu 
asmeniu? 

  

4.  Ar per paskutines 14 dienų turėjote kontaktą su saviizoliacijoje esančiais 
asmenimis? 

  

5.  Ar šiuo metu karščiuojate arba karščiavote per paskutines 14 dienų? 
  

6.  Ar per paskutines 14 dienų turėjote kvėpavimo sutrikimų (pvz.: kosulys, dusulys, 
apsunkintas kvėpavimas?), jautėte didelį  nuovargį, apetito praradimą? 

  

7.  Ar pastarosiomis dienomis turėjote ūmių uoslės ir skonio sutrikimų? 
  

8.  Ar per paskutines 14 dienų turėjote kontaktą su 2 ar daugiau karščiuojančių ir/arba 
turinčių kvėpavimo problemų asmenų (pvz.: čiaudinčių, kosėjančių, dūstančių)? 

  

9.  Ar buvo atliktas molekulinis SARS-CoV-2 testas, koks jo rezultatas, kada? 
  

10.  Ar sirgote COVID-19 sukelta liga? 
  

11.  Ar vartojate priešuždegiminius vaistus ? Jeigu taip, tai dėl kokios priežasties ir kada 
paskutinį kartą gėrėte (vartojote)? 

  

                                        
Aš, ......................................................................................................., patvirtinu, kad mano pateikta informacija  

                                 (paciento vardas, pavardė)  
yra teisinga. Įsipareigoju informuoti, jeigu kitų apsilankymų metu atsiras grėsmė išplisti COVID-19 sukeltam 
susirgimui. 
Man yra žinoma ir išaiškinta atsakomybė už Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo bei Lietuvos 
Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimus, taip pat kituose Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose numatyta atsakomybė už kovos su epidemijomis ar užkrečiamosiomis ligomis 
taisyklių pažeidimus ir pažeidimais sukeltas pasekmes. 

 
................................................................................................................................................................................. 

 (paciento (jo atstovo) vardas, pavardė, parašas, data, laikas) 
 

................................................................................................................................................................................. 
(Įstaigos atstovo vardas, pavardė, parašas, data, laikas)           



 
 

Priedas Nr. 3 
 

DARBUOTOJO EPIDEMIOLOGINĖ DEKLARACIJA 

 

2020 m. _________________ d. 

 

Aš ______________________________ deklaruoju, kad 2020 m. ____________________ d. datai  

                            (Vardas, Pavardė)                                                             (mėnuo, diena) 

 

                                                                                                       TAIP                    NE 
 

1. Mano kūno temperatūra didesnė kaip 37,0 laipsniai                               □                          □ 

 

2. Man yra pasireiškę šie ūmios kvėpavimo takų infekcijos požymiai: 

 

2.1. sloga □                          □ 

 

2.2. kosulys □                          □ 

 

2.3. apsunkintas kvėpavimas                                                                       □                          □ 

 

3. Turiu kitų sveikatos sutrikimų, kurie galėtų kelti grėsmę kitų darbuotojų sveikatos saugumui                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                   □                          □ 

 

Patvirtinu, kad šioje deklaracijoje informacija yra teisinga ir įsipareigoju nedelsiant žodžiu ar 
elektroniniu paštu pranešti savo tiesioginiam vadovui, jeigu mano deklaruoti sveikatos duomenys 
pasikeistų. 

 

_______________________ 

               (Parašas) 

 

 

  



 
 

Priedas Nr. 4 

 

DARBUOTOJŲ SVEIKATOS BŪKLĖS ĮVERTINIMO ŽURNALAS 

 

Eil. 
Nr. 

Data Laikas Vardas, Pavardė 
 

Temperatūra, 
°C 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

 

                                                              
 


