
What is COVID-19 (coronavirus) and how can I stay safe?

A guide for separated migrant children in Lithuanian

Kas yra COVID-19 (koronavirusas) ir
kaip aš galiu išlikti saugus?

Vadovas atskirtiems migrantų vaikams



COVID-19 yra nauja liga, kuri kartais gali paveikti žmonių plaučius ir
kvėpavimą.
• Žmonės, sergantys COVID-19, gali turėti
• • kosulį
• • aukštą temperatūrą / karščiavimą
• • sunku normaliai kvėpuoti
• • skonio ar kvapo praradimą



Nemažai žmonių Jungtinė Karalystė serga COVID-19 ir vis dar yra rizika, 
kad galite jį pasigauti.

Dauguma žmonių, kurie turi virusą, jaučiasi blogai, tačiau jiems nereikia
vykti į ligoninę.

Labai nedaugeliui žmonių reikės daugiau pagalbos, kad pasijausti
geriau.



Kai kurie žmonės gali sirgti COVID-19 ir nesijausti blogai, tačiau vis tiek
gali perduoti virusą kitiems žmonėms. Norėdami padėti tai sustabdyti, 
kovo mėnesį vyriausybė liepė visiems likti namuose. Tai buvo vadinama
izoliacija/lokautas.



Izoliacijos/lokauto metu jūs galėtumėte išeiti tik:

• Atlikti mankšta vieną kartą per dieną - vieni arba su žmonėmis, su kuriais
gyvenate

• Pirkiti maistą valgymui (kartą per savaitę) arba vaistus
• Pirmojo būtinumo darbas

https://pixabay.com/photos/close-up-drugs-medical-medicine-1853400/
https://pixabay.com/photos/close-up-drugs-medical-medicine-1853400/


Jūs taip pat galite išeiti, jei namuose jaučiatės nesaugiai.

Jei bet kuriuo metu namuose jaučiatės nesaugūs, svarbu pasikalbėti su savo
socialiniu darbuotoju ar kitu suaugusiu, kuris gali padėti.



Ką mes dabar esame prašomi padaryti, kad padėtume sustabdyti COVID-
19?
Vyriausybė dabar pakeitė patarimą ir mums pasakė, kad galime išeiti į lauką.
Vyriausybė vis dar prašo visų laikytis „socialinio atsiribojimo“. Socialinis
atsiribojimas yra tas, kuriame mes turime likti nuo kitų daugiau nei 1 metro 
atstumu. Vienu metu galite susitikti grupėse, kuriose yra iki šešių žmonių
(su kuriais negyvenat) viešose vietose (pavyzdžiui, parkuose). Nuo liepos
mėnesio iš dviejų skirtingų namų gali susitikti viduje ar išorėje, tačiau jūs vis 
tiek turite laikytis socialinio atsiribojimo.

https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https://covid-19.kapook.com/view222088.html&psig=AOvVaw0suCOuXAy8nMnI6tAkKzgW&ust=1587839231092000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjF7KvYgekCFQAAAAAdAAAAABAW
https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https://covid-19.kapook.com/view222088.html&psig=AOvVaw0suCOuXAy8nMnI6tAkKzgW&ust=1587839231092000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjF7KvYgekCFQAAAAAdAAAAABAW


Palaikymo „Burbulai“
Jei nuo birželio mėnesio gyvenate vieni, dabar galite
prisijungti ir susitikti su vienu kitu namu nariais.
Tai vadinama palaikymo „burbulu“.
Galioja specialios taisyklės žmonėms “burbuluose”.
Su žmonėmis jūsų burbule galite elgtis taip, lyg būtumėte tų pačių namų
dalis.
Galite pernakvoti vienas kito namuose ir nereikia socialiai atsiriboti vienas
nuo kito.
Tačiau svarbu, kad jei kas nors iš jūsų burbulo pradeda rodyti COVID-19 
simptomus, visi „burbulo“ dalyviai privalo savarankiškai izoliuotis, likti
namuose ir laikytis NHS gairių apie testavimą.



Nuo liepos mėnesio galite pernakvoti atokiau nuo savo namų su žmonėmis, 
su kuriais gyvenate, ar su savo palaikymo „burbulu“ ar su kitų namų nariais.
Daugybė viešųjų erdvių vėl bus atidarytos liepą (parduotuvės, 
bendruomenės centrai, restoranai, žaidimų aikštelės, garbinimo vietos). 
Tačiau daugeliu atvejų socialinis atsiribojimas išlieka.
Išėjus į lauką, jei matai ką nors ką pažysti, kuris nėra iš tos pačios grupės
kaip ir jūs, svarbu, kad neprisijungtum prie jų.
Susiburti daugiau kaip 6 žmonėms neleidžiama, nebent žmonės yra iš 2 
skirtingų namų.
Jūs neturėtumėte eiti į vakarėlius ar šventes, kuriose sunku atsiriboti nuo
kitų.



Socialiniai daugiau nei 30 žmonių susibūrimai prieštarauja įstatymams.
Nuo liepos 24 d. Įstatymas nustato, kad žmonės, apsilankę 
parduotuvėse ir prekybos centruose, privalo dėvėti veido kaukes, 
dengiančias nosį ir burną.
Jei nesilaikysite taisyklių, jus gali suimti ir paprašyti sumokėti baudą.



• Vyriausybė teigė, kad kai kurie žmonės gali grįžti į darbą, tačiau visose
atviruose darbo vietose turėtų būti vykdomas socialinis atsiribojimas.

• Darbo vietos turi būti valomos su dezinfekavimo priemonėmis
• Kad galėtumet nusiplauti rankas, ten turėtų būti muilas
• Jūsų galite būti paprašytas devėti kaukę



Dabar vyriausybė paprašė, kad žmonės nešiotų veido kaukę visose viešose
vietose, kur jūs negalite lengvai laikytis daugiau nei 1 metro atstumu nuo
kitų.
Važiuodami viešuoju transportu ir parduotuvėse, įskaitant prekybos 
centrus, turite dėvėti veido kaukę.



Vyriausybė paprašė žmonių naudotis autobusais ar traukiniais tik dėl
esminių priežasčių (pvz., vykti į darbą, pirkti vaistus ar maistą).

Jei jums reikia važiuoti autobusu ar traukiniu, pabandykite keliauti tada, kai 
jais važiuosja mažiau žmonių (po 9.30 val., o ne tarp 16–17 val.). Jei
įmanoma, visada sėskite 2 metrų atstumu nuo žmonių, prie lango.

Jei keliaujate traukiniais, prieš kelionę prašoma rezervuoti vietą.

Jei jums reikia kažkur išvykti, galbūt geriau vaikščioti ar naudotis dviračiu, jei
tai įmanoma jums.



Ką daryti, jei manote, kad turite „COVID-19“?
Jei turite aukštą temperatūrą ar atsirado naujas kosulys, kuris nepraeina, ar
praradote kvapo ar skonio pojūtį, turėtumėte likti namuose ir stengtis likti
atokiau nuo kitų žmonių. Tai vadinama „savęs izoliacija“. Jums reikės likti
namuose 10–14 dienų. Jei kas nors kitas, gyvenantis su jumis, turi
simptomų, turite likti namuose 14 dienų, net jei jaučiatės gerai.
Jei jaučiatės labai blogai, paskambinkite NHS 111.



Svarbu, kad pasakytumėte žmonėms, tokiems kaip jūsų socialinis
darbuotojas ar globėjas, kad jaučiatės blogai, kad jie pagalvotų apie tai, kaip
jie gali jus saugiai palaikyti, ir kad būtų mažiau tikėtina, kad jie užsikrės
COVID-19.

Jūs neturėtumėte eiti pas gydytoją, jei manote, kad sergate COVID-19, 
tačiau galite paskambinti savo bendrosios praktikos gydytojui, jei jums nėra
gerai.



Gal būt nerimausite ar liūdėsite dėl to, kad taip ilgai būsite viduje ir
nematysite draugų ar šeimos narių.

Jei jaučiate nerimą ar liūdesį, prašau pasikalbėti su suaugusiu.



Jei eisite į prekybos centrą, turėsite palaukti, kol pateksite į vidų ir stovėkite
2 metrus nuo kitų žmonių. Turite dėvėti veido dangą.



Rankų plovimas dideliu muilo ir vandens kiekiu 20 sekundžių gali padėti
nužudyti COVID-19.



Kas toliau?
Šiuo metu daugelis žmonių nerimauja dėl situacijos ir to, kas bus toliau. 
Prašau pasikalbėti su suaugusiu apie tai, kaip jautiesi.

Yra daugybė idėjų, ką galite daryti, kol esate viduje.



Šiuo metu rūpinkites savimi

Valgyk sveiką maistą Gerk vandenį



Suplanuokite savo dieną Atlikite mankštą

Kalbėkitės su draugais



Įsitikinkite, kad pakankamai miegate



Pabandykite tureti pertrauka nuo kompiuterio ir telefono ekranų, 
socialinių tinklų ir žinių.



Darykite dalykus, kurie jus padaro laimingus ir ramius.



Jei visi praleis daugiau laiko namuose, išgelbėsime gyvybes ir netrukus
vėl galėsime susitikti su daugiau savo draugų.

Tai laikina padėtis ir viskas grįš į normalią padėtį.



Naudingi numeriai

• NHS konsultacija: 111
• Neskubių atvejų policija: 101
• Policija / greitoji pagalba / gaisro atveju: 999
• Vaikų linija: skambinkite 0800 1111 arba apsilankykite

https://www.childline.org.uk/get-support/contacting-childline/

https://www.childline.org.uk/get-support/contacting-childline/


Please note, this translation has been produced by volunteers. 

We do our best to ensure accuracy by having a translation quality 
control process in place; however most of the volunteers are not 
professional translators.

The information included in this guide is accurate as of 3 
September 2020.

www.migrantinfohub.org.uk
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