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Pajutote koronaviruso simptomus? Jums ir Jūsų 
namiškiams (tai visi tame pačiame būste gyvenantys 
žmonės) reikės izoliuotis. 
Pradėjus kosėti, pakilus aukštai temperatūrai ar netekus/pasikeitus gebėjimui 
jausti skonį ir kvapą, turite likti namuose kartu su savo namiškiais ir 
nedelsiant pasidaryti tyrimą. Tyrimą galima užsisakyti NHSinform.scot/
test-and-protect arba, jei negalite to padaryti internetu, paskambinus tel. 
0800 028 2816. Kol nesulauksite tyrimo rezultato, nei Jūs, nei Jūsų namiškiai 
negalite išeiti iš namų. 

Izoliuotis taip pat reikės turėjus kontaktą su žmogumi, kuriam buvo 
patvirtintas koronavirusas, arba grįžus iš į paveiktų šalių sąrašą įtrauktos 
šalies. Tai būtina net ir nesant jokių koronaviruso simptomų.

Kiek laiko turėsiu izoliuotis?
Pastebėję koronaviruso simptomus, turite likti namuose 10 dienų. Jūsų 
namiškiai negalės išeiti iš namų 14 dienų, jei jiems taip pat pasireikš 
simptomai. Namiškiai – tai visi Jūsų namuose gyvenantys asmenys.

Kaip reikia izoliuotis?
Izoliavimasis reiškia, kad visą laiką turite likti namuose, ir niekas negali Jūsų lankyti. 
•  Kol negavote tyrimo rezultato, net ir dėvėdami veido apsaugos priemones 

neikite į parduotuves ir nevežkite vaikų į mokyklą.
•  Nevykite į mokyklą ar vaikų darželį.
•  Neveskite pasivaikščioti šuns.
•  Neleiskite į savo namus užeiti žmonėms su Jums skirtais pirkiniais, 

prižiūrėti Jūsų vaikų ar kitokio susibūrimo tikslais.
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Planuokite iš anksto 
Jei kartais prireiktų izoliuotis, namuose gerai turėti pasiruošus keletą dalykų. 
Tarp jų:

•  vaistų, kurių įprastai turite namuose;
•  pagrindinių maisto produktų;
•  kontaktinę informaciją žmonių, kurie galėtų Jums atnešti maisto (paliekant 

jį už lauko durų) ir išvesti šunį.

Finansinė parama
Prireikus izoliuotis, Jums turėtų padėti darbdavys, taip pat galite gauti teisės 
aktų nustatytą ligos pašalpą. 

Jei gaunate mažas pajamas, o „Tikrinimo ir apsaugos“ centras liepia izoliuotis, 
jums galbūt priklauso £500 izoliacijos paramos išmoka (Self-Isolation Support 
Grant). Teisę į išmoką gali turėti net ir valstybės paramos negaunantys 
asmenys. Daugiau informacijos gausite paskambinę į National Helpline tel. 
0800 111 4000.

Pagrindiniai paramos kontaktai
Jei izoliuojantis nėra, kas Jums galėtų atnešti maisto ar vaistų, skambinkite 
į Nacionalinę pagalbos liniją (National Assistance Helpline) tel. 0800 111 4000 
(pirmadieniais – penktadieniais, 9:00 – 17:00 val.). 
Jei nerimaujate dėl savo psichikos sveikatos, apsilankykite clearyourhead.scot
Jei nerimaujate dėl savo vaiko psichikos sveikatos, apsilankykite parentclub.scot
Jei patiriate smurtą artimoje aplinkoje, skambinkite tel. 0800 027 1234 arba 
apsilankykite sdafmh.org.uk 
Taip pat galite kreiptis į savo vietos bendruomenę dėl pagalbos ar 
rekomendacijų, kas galėtų jums padėti.


