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Tiek simptomus turintys, tiek besimptomiai asmenys į 
aplinką skleidžia SARS-CoV-2 viruso daleles, kurios 
nusėda ant paviršių. 
Besimptomių asmenų į aplinką skleidžiamas viruso 
kiekis yra pakankamas detekcijai. 

• Viruso pėdsakai gali būti aptinkami 
molekulinės genetikos metodais (realaus laiko 
PGR, RL-PGR). 

 



Kaip užsikrečiama SARS-CoV-2? 
Pagal Ferretti et al. (Science, 2020), 
SARS-CoV-2 virusu užsikrečiama: 
• 38% – nuo simptomus turinčių 

asmenų; 
• 46% – nuo užsikrėtusių asmenų, 

kuriems dar nepasireiškė 
simptomai; 

• 10% – nuo besimptomių asmenų 
(visą ligos laiką); 

• 6% – per užterštus paviršius. 
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Viruso pėdsakai ant paviršių 

• Virusinės RNR pėdsakų aptikimas paviršiaus mėginyje rodo, kad 
toje aplinkoje yra (buvo) viruso nešiotojas (užsikrėtęs 
asmuo), kuris galimai lietė tą paviršių ar jį galėjo užteršti kitais 
būdais. 
• Nustačius santykinai didelį virusinės RNR kiekį ant 

paviršiaus, įtariama, kad toje aplinkoje yra bent vienas 
užsikrėtęs asmuo. 



Pirmas COVID-19 atvejis VU GMC 
Idėja paieškoti viruso (jo likučių) ant paviršių. 



MagMAX™ Viral/Pathogen 
Nucleic Acid Isolation kit 

TaqPath™ COVID-19 
CE-IVD RT-PCR kit 

Applied Biosystems™ 7500 
Fast Real-Time PCR System KingFisher FLEX  

Magnetinis stovelis 

TaqMan™ 2019nCoV 
Assay Kit v1  

RNR gryninimas SARS-CoV-2 detekcija AT RL-PGR metodu 
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Metodika 
Paviršiaus tepinėlio paėmimas 

Dažnai liečiami paviršiai: 
• durų rankenos; 
• liftų mygtukai; 
• darbastalis; 
• kompiuterio klaviatūra; 
• telefonas; 
• virduliai, kavos aparatai; 
• ... 



Paviršių tyrimai VU Gyvybės 
mokslų centre 
1. Ant vieno laboratorijų bloko koridorių durų 

rankenų aptiktas vidutinis kiekis 
virusinės RNR. 

2. Paviršiai ištirti darbuotojų ofisuose. 
• Zonose, kuriose viruso kiekis buvo 

didelis ar vidutinis, dviejų darbuotojų 
COVID-19 tyrimo rezultatai buvo 
teigiami. Abu atvejai besimptomiai. 

• Keli darbuotojai dirbo kitame aukšte 
esančioje laboratorijoje – joje rastas 
didelis viruso kiekis. 

 



Skirtingu metu paviršių mėginiai buvo paimti nuo dviejų 
mokomojų laboratorijų durų rankenų ir darbastalių. 
• Pirmoje laboratorijoje rasti viruso pėdsakai – po 7 dienų 

gauta informacija, kad COVID-19 nustatyta ten dirbusiam 
studentui. 

• Antroje laboratorijoje rastas vidutinis viruso kiekis – po 5 
dienų pranešta apie užsikrėtusį studentą. 

Paviršių tyrimai VU Gyvybės 
mokslų centre 



Skirtingas viruso kiekis rastas įvairiose patalpose: 
• ant visų aukštų lifto iškvietimo mygtukų – nuo pėdsakų iki 

vidutinio kiekio; 
• priimamajame, ant darbastalių – nuo pėdsakų iki mažo; 
• viename iš aukštų, konkrečiuose kabinetuose – nuo 

mažo iki didelio. 
 
Dviems darbuotojams nustatyta COVID-19 infekcija. Paviršių 
tyrimo metu abu atvejai buvo besimptomiai. 

Tyrimas valstybinėje įstaigoje 
 



Aplinkos paviršių tyrimas gali būti 
atliekamas: 
 1. Profilaktiškai, siekiant aptikti besimptomius SARS-CoV-2 

užsikrėtusius asmenis ankstyvoje infekcijos stadijoje, t.y. neturint 
išankstinių žinių apie sergančius asmenis; 

2. Įtarus ar žinant apie susirgusį asmenį ir siekiant įvertinti galimą 
užkrato išplitimą tam tikroje zonoje, nustatyti kitų galimai 
užsikrėtusių asmenų buvimą; 

3. Infekcijos židinyje (-iuose), siekiant įvertinti tolimesnio plitimo 
ribojimo priemonių veiksmingumą, dezinfekcijos priemonių 
efektyvumą. 

 



Paviršių tyrimas ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo įstaigose 
Instrukcija / rekomendacijos ir vaizdinė medžiaga: 
• Pasiruošimas 
• Mėginių ėmimas 
• Mėginių transportavimas 

 
 



Pasiruošimas 

• Priemonės mėginių paėmimui; 
• Asmeninės apsaugos priemonės; 
• Mėginių numeracija, dokumentavimas; 
• Patalpų paruošimas; 
• Tinkami ir netinkami paviršiai. 

 



Patalpos 
• Įstaigose, kuriose planuojami paviršių tyrimai, dėl to nereikėtų keisti įprasto 

patalpų valymo ir dezinfekcijos grafiko.  
 Daugelis populiarių dezinfekcijos priemonių SARS-CoV-2 virusą, sukeliantį 

COVID-19 infekciją, inaktyvina, tačiau ne visada jį pilnai suardo, todėl šio viruso 
dalelės neaktyvioje formoje išlieka ant paviršių tam tikrą laiką ir gali būti 
aptinkamos tiriant paviršių mėginius. 

• Patalpos, kuriose bus renkami paviršių mėginiai, neturėtų būti dezinfekuojamos ar 
valomos bent 30 min. (geriausia ~2 val.) prieš mėginių paėmimą.  
 Svarbu, kad po paskutinės dezinfekcijos / valymo patalpose būtų dirbę / lankęsi 

žmonės, kurie įprastai ten dirba / būna. 
• Rekomenduojama, kad patalpose nebūtų žmonių mėginių ėmimo metu. 
• Dezinfekcinio skysčio ar kitų valymo priemonių likučiai ant tų paviršių, nuo kurių 

planuojama imti mėginius, gali turėti įtakos tyrimo rezultatui – šių priemonių sudėtinės 
medžiagos gali stipriai slopinti reakciją, kuri taikoma paviršių mėginių tyrimams, ir lemti 
klaidingai neigiamus rezultatus. 
 
 



Paviršių tyrimas ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo įstaigose 
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai (pagal 
parengtą instrukciją / rekomendacijas ir vaizdinę medžiagą): 
• pasiruošimas; 
• mėginių ėmimas: 1 grupė, 5-6 mėginiai – 10-15 min; 
• mėginių paruošimas transportavimui. 
 

 
 



Paviršių tyrimas ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo įstaigose 
Tyrimą atliekanti laboratorija: 
• mėginių priėmimas / registravimas; 
• tyrimo atlikimas; 
• rezultatų vertinimas ir pateikimas. 

 
Didelis virusinės medžiagos kiekis paviršiaus 
mėginyje – aukšta tikimybė, kad patalpoje būna / dirba 
užsikrėtęs asmuo. 
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Doc. dr. Kristina Daniūnaitė, 
Diagnostinių tyrimų vadovė 
 
VU Gyvybės mokslų centras, 
Laikinoji diagnostinio testavimo laboratorija 
+370 5 223 4441 
Kristina.Daniunaite@gf.vu.lt 

KONTAKTAI 
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