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Rekomendacijų tikslas 

Šiose  rekomendacijose pateikiama informacija apie aplinkos valymą kambariuose, viešosiose 

įstaigose, transporto priemonėse, švietimo įstaigose ir kitur, kur COVID-19 patvirtinti atvejai 

(asmenys) dirbo, gyveno, lankėsi iki hospitalizacijos. 

Šios rekomendacijos yra pagrįstos dabartinėmis žiniomis apie koronavirusą SARS-CoV-2 ir 

įrodymais, gautais atlikus tyrimus su kitais koronavirusais. 

COVID-19 

Koronaviruso SARS-CoV-2 išgyvenimo laikas ir sąlygos išorinėje aplinkoje šiuo metu nežinomos. 

Remiantis tyrimais su kitais žinomais koronavirusais nustatyta, kad ant skirtingų paviršių sunkaus 

ūmaus respiracinio sindromo koronavirusas (SARS-CoV) aplinkoje gali išgyventi keletą dienų, o 

Artimųjų Rytų respiracinio sindromo koronavirusas (MERS-CoV) - daugiau nei 48 valandas, kaip 

aplinkos temperatūra apie  20° C.  

Dažniausiai koronavirusai perduodami per kvėpavimo takų lašelius arba kontakto būdu, tačiau galimi 

ir kiti perdavimo veiksniai. 

Rekomenduojamos  cheminės medžiagos 

Aplinkai valyti ir dezinfekuoti rekomenduojamos koronavirusą SARS-CoV-2 paveikios medžiagos. 

Nors trūksta specifinių duomenų apie priemonių veiksmingumą prieš koronavirusą SARS-CoV-2, 

tačiau aplinkos valymo, naudojant vandenį, buitinius ploviklius bei įprastas dezinfekcijos priemones, 

turėtų pakakti.  

Ištirtos cheminės medžiagos, veikiančios skirtingus koronavirusus, pateiktos 1 lentelėje. Kai kurios 

veikliosios medžiagos, pvz., natrio hipochloritas (esantis buitiniame baliklyje) ir etanolis yra plačiai 

prieinami visuomenei. 

Tyrimai, kurių metu buvo lyginami skirtingi germicidai nustatė, kad priemonės, turinčios  70 proc. 

koncentracijos etanolio, turėjo stipresnį poveikį dviem skirtingiems koronavirusams (pelių hepatito 

virusui ir užkrečiamam gastroenterito virusui) po vienos minutės sąlyčio su kietu paviršiumi, lyginant 

su 0,06 proc. natrio hipochloritu. Tyrimai su koronavirusu SARS-CoV parodė, kad natrio 

hipochloritas yra efektyvus esant 0,05 proc. ir 0,1 proc. koncentracijai po penkių minučių sąlyčio. 

Panašūs rezultatai buvo gauti naudojant buitinius ploviklius, kuriuose yra natrio laurilo eterio sulfato, 

alkilpoliglikozidų ir kokoso riebalų rūgščių dietanolamido. 



1 lentelė. Antimikrobinės medžiagos, efektyvios prieš skirtingus koronavirusus: žmogaus 

koronavirusą 229E (HCoV-229E), pelių hepatito virusą (MHV-2 ir MHV-N), šunų („canine“) 

koronavirusą, užkrečiamą gastroenterito virusą (TGEV) ir sunkaus ūminio respiracinio 

sindromo koronavirusą (SARS-CoV) 

Antimikrobinė 

medžiaga 

Koncentracija Tirti koronavirusai Šaltinis 

Etanolis 70% HCoV-229E, MHV-2, 

MHV-N, CCV, TGEV 

4,6,7 

Natrio hipochloritas 0,1-0,5% 

0,05-0,1% 

HcoV-229E 

SARS-CoV 

6 

5 

Povidono jodas 10% (1% jodo) HCoV-229E 6 

Gliutaraldehidas 2% HcoV-229E 6 

Izopropanolis 50% MHV-2, MHV-N, 

CCV 

7 

Benzalkonio chloridas 0,05% MHV-2, MHV-N, 

CCV 

7 

Natrio chloritas 0,23% MHV-2, MHV-N, 

CCV 

7 

Formaldehidas 0,7% MHV-2, MHV-N, 

CCV 

7 

 

Aplinkos valymas ir dezinfekcija 

Aplinkos nukenksminimui rekomenduojama naudoti 0,1% natrio hipochloritą (skiedimas santykiu 

1:50, jei naudojamas buitinis baliklis, kurio pradinė koncentracija yra 5%) po valymo neutraliu 

plovikliu, nors duomenų apie efektyvumą prieš koronavirusą SARS-CoV-2 nėra. Paviršius, kuriuos 

gali sugadinti natrio hipochloritas, reikia valyti 70% koncentracijos etanoliu, prieš tai paviršius 

nuvalius neutraliu plovikliu. 

Valymas turėtų būti atliekamas naudojant tinkamas asmens apsaugos priemones (AAP). Turi būti 

laikomasi tinkamo AAP užsidėjimo ir nusiėmimo rekomendacijų. Išsamesnę informaciją apie 

tinkamą AAP naudojimą galima rasti ECDC techniniame dokumente „Safe use of personal protective 

equipment in the treatment of infectious diseases of high consequence“ [8]. 

Vienkartinės AAP po panaudojimo išmetamos kaip užterštos atliekos, daugkartinio naudojimo AAP 

turi būti nukenksminamos (dezinfekuojamos) naudojant turimus produktus (pvz., 0,1% natrio 

hipochloritą arba 70% koncentracijos etanolį). Kai naudojami kiti cheminiai produktai, reikia 

vadovautis gamintojo rekomendacijomis (tinkamas paruošimas, naudojimas).  

Atliekant valymo darbus patalpose, galimai užterštose koronavirusu SARS-CoV-2, siūloma naudoti 

šias AAP: 

• Daleles filtruojančius FFP2 arba FFP3 respiratorius; 

• Akinius arba veido skydelius; 

• Vienkartinius, ilgarankovius, skysčiams nepralaidžius chalatus; 

• Buitines pirštines. 

 



Dėmesys turi būti skiriamas dažnai liečiamiems paviršiams, sienų, langų, tualeto ir vonios kambario 

paviršiams.Visus tekstilės gaminius (pvz., patalynę, užuolaidas ir kt.) rekomenduojama skalbti 90° C 

temperatūroje su skalbikliu. Jei dėl audinių ypatybių negalima naudoti karšto vandens, skalbiant 

tekstilę reikia naudoti specialias chemines medžiagas (pvz., baliklį ar natrio  hipochlorito turinčių 

produktų, skirtų tekstilės gaminiams). 
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