Galimybę medicinos darbuotojams sergantiems COVID-19 liga ar turėjusiems sąlytį su
sergančiuoju izoliuotis
Vilniaus miesto savivaldybė atsižvelgdama į kasdien blogėjančią COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) situaciją šalyje ir siekdama, kad su koronavirusu kovojantiems medikams būtų
užtikrinamos/sudaromos kuo saugesnės sąlygos atlikti tiesioginį darbą, suteikia galimybę
medicinos darbuotojams sergantiems COVID-19 liga ar turėjusiems sąlytį su sergančiuoju
izoliuotis Vilniaus miesto savivaldybės numatytuose viešbučiuose. Viešbutyje AMBERTON
Hotel (L. Stuokos-Guceviciaus 1, Vilnius) bus apgyvendinami asmenys, kurie turėjo sąlytį su
sergančiuoju COVID-19, o Bookinn B&B (Domininkonų g. 6, Vilnius) bus apgyvendinami,
kuriems patvirtinta COVID-19 liga.
Atsiradus poreikiui izoliuotis medicinos darbuotojams, kurie turėjo sąlytį su sergančiuoju
COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turi būti atliekami šie veiksmai:
1) Medicinos darbuotojas, kuriam reikalinga izoliacija arba gydymo įstaigos atstovas paskambina
viešbučiui AMBERTON Hotel (L. Stuokos-Gucevičiaus g. 1, Vilnius) telefonu Nr.
862010646 ir pateikia šią informaciją:
- skambinančio asmens vardas, pavardė, telefono Nr. (jei skambina įstaigos atstovas)
- izoliuojamo asmens vardas, pavardė, įstaigos pavadinimas, pareigos, telefono Nr.
2) jei nuturi galimybių kaip nuvykti į viešbutį skambinama transporto priemonės vairuotojui
telefonu Nr. 852112555 dėl izoliuojamų asmenų transportavimo į izoliavimo vietą, t. y. viešbutį,
nuo 7.00 iki 20.00 val.
Atvykus į viešbutį būtina pasakyti licencijos numerį ar parodyti darbuotojo pažymėjimą ir
pasakyti izoliacijos terminą.
Atsiradus poreikiui izoliuotis medicinos darbuotojams, kurie serga COVID-19 liga
(koronaviruso infekcija) turi būti atliekami šie veiksmai:
1) Asmuo, kuriam patvirtinta COVID-19 liga ar gydymo įstaigos atstovas paskambina viešbučiui
Bookinn B&B (Domininkonų g. 6, Vilnius) telefonu Nr. 869877364 ir pateikia šią
informaciją:
- skambinančio asmens vardas, pavardė, telefono Nr. (jei skambina įtaigos atstovas)
-izoliuojamo asmens vardas, pavardė, įstaigos pavadinimas, pareigos, telefono Nr.
2) jei nuturi galimybių kaip nuvykti į viešbutį skambinama transporto priemonės vairuotojui
telefonu Nr. 852112555 dėl izoliuojamų asmenų transportavimo į izoliavimo vietą, t. y. viešbutį,
nuo 7.00 iki 20.00 val.
Atvykus į viešbutį būtina pasakyti licencijos numerį ar parodyti darbuotojo pažymėjimą.
Medicinos darbuotojai neturintys galimybių nuvykti išsitirti į mobilų punktą dėl transporto
užsakymo gali skambinti tel. Nr. 8 5 211 2555 nuo 7.00 iki 20.00 val.

