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Praeitą savaitę (2021 m. sausio 11–17 d.) gerėjo dauguma pandemijos rodiklių – paros atvejų skaičius, teigiamų tyrimų dalis, į mobiliuosius punktus besikreipiančių
simptominių asmenų skaičius, ligoninių užimtumas ir mirčių nuo COVID-19 skaičius. Per savaitę 14 dienų sergamumo rodiklis Lietuvoje sumažėjo iki 747 naujų atvejų
100 tūkst. gyventojų (prieš savaitę šis rodiklis buvo 1 040), 7 dienų naujų atvejų vidurkis yra 1 078 (prieš savaitę – 1 780), o teigiamų tyrimų dalis yra 11,1 % (prieš savaitę –
14,5 %). Tai rodo, kad esamas karantino priemonių paketas veikia labai efektyviai – pandemijos pagreitis visą savaitę laikėsi tarp -25 % ir -30 %, t. y. tiek paros atvejų
skaičiaus, tiek teigiamų tyrimų procento savaitės vidurkis sumažėjo bent 25–30 %, palyginti su ankstesne savaite. Nors gerėjimo tendencijos pozityvios, bet situacija dar nėra
gera – ligoninėse vis dar gydoma 1 910 pacientų, per savaitę mirė 222 asmenys – tai apie 10 kartų daugiau nei spalį. Dabar esame eksponentinio kritimo stadijoje ir, išlaikius
dabartines tendencijas 5–6 savaites, situacija turėtų tapti tokia, kokia buvo prieš prasidedant antrajai pandemijos bangai spalį.
Pagrindinių rodiklių apžvalga (parengė duomenų analitikas Aistis Šimaitis, Vyriausybės kanceliarija)
1) Atvejų ir tyrimų dinamika – per parą nustatomų naujų atvejų skaičius ir teigiamų tyrimų dalis tarp visų atliktų Lietuvos mastu toliau mažėjo; 2 savivaldybėse per
7 dienas augo atvejų skaičius, 11-oje – teigiamų atvejų procentas.
a. Naujų atvejų vidutiniškai per 7 dienas fiksavome 1 078, teigiamų tyrimų dalis buvo 11,1 %. 14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų yra 747 atvejai. Nors
rodiklių tendencijos geros, jos turi būti išlaikytos dar 5–6 savaites, kad pasiektume spalio skaičius.

b. Lyginant Lietuvos apskritis pagal naujų paros atvejų skaičių 100 tūkst. gyventojų, dinamika visose apskrityse yra labai panaši – lėčiau mažėja tik Utenos
apskrityje, kurioje praeitą savaitę fiksuota nemažai naujų protrūkių globos namuose. Paros naujų atvejų skaičius ir teigiamų tyrimų procentas mažėja
daugumoje savivaldybių.

c. Pandemijos pagreitis Lietuvoje yra neigiamas 17 dienų ir praeitą savaitę svyravo tarp -25 % ir -30 %, t. y. tiek paros naujų atvejų skaičiaus, tiek teigiamų
tyrimų procento savaitės vidurkis sumažėjo bent 25–30 %, palyginti su ankstesne savaite. Tai rodo, kad pandemija Lietuvoje pasiekė eksponentinio kritimo
fazę.

2) Mobilumas šalyje tebėra gerokai mažesnis nei lapkritį, bet, išskyrus šventinį laikotarpį, jo lygis aukštesnis už pavasarinį lygį. „Apple“ duomenimis, kasdieniai
mobilumo skaičiai pastarąsias 3 savaites lieka nepakitę. Pagal „Google“ duomenis matome, kad po švenčių judėjimo į darbo vietas lygis yra pakilęs, tačiau kiti
mobilumo rodikliai kilo nežymiai.

3) 2021 m. sausio 18 d. ryto duomenimis, COVID-19 gydymo ir reanimacijos lovų užimtumas siekė apie 60 % – šis skaičius per savaitę sumažėjo apie 15 %, tačiau pats
užimtumas apie 10 kartų viršija infekcinių ligų skyriuose esančių lovų skaičių.

4) Praeitą savaitę nuo COVID-19 kasdien mirė jau mažiau nei 40 žmonių. Mirčių skaičius mažėja panašiu tempu kaip ir ligoninių užimtumas, bet vis dar tebėra labai
didelis ir, kad pasiektume spalio mėnesio lygį, dar turi sumažėti apie 10 kartų.

5) Lietuvoje jau vakcinuota iš viso daugiau kaip 48 tūkst. asmenų. Daugiausia vakcinavimų atlikta penkiose apskrityse, kuriose yra organizuojančios ligoninės.
Maksimalus vakcinuotų asmenų skaičius per dieną viršijo 7,3 tūkst. Taip pat per pastarąsias tris savaites, atliekant antikūnų testus prieš skiepijant, buvo nustatyta virš
5 tūkst. asmenų, jau persirgusių virusu, – taip išsaugotas toks pat kiekis vakcinos dozių asmenims, kurie dar neturi imuniteto.

Teigiamų tyrimų dalis pagal indikacijas (parengė Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyriaus analitikas Jonas Bačelis, Lietuvos statistikos departamentas)
Vertinant teigiamų tyrimų procentą pagal ėminį pateikusio asmens indikacijas, matome:
1) bendrą tendenciją, kad paskutinį mėnesį nuosekliai mažėjo diagnostinių tyrimų teigiamų atsakymų dalis (ruda linija bei vertikalūs pasikliautiniai intervalai). Tai gali
būti laikoma slopstančios pandemijos indikacija;
2) profilaktinių tyrimų („ne mobiliuosiuose punktuose“) skaičiaus laikiną sumažėjimą šventinėmis dienomis (gruodžio gale), taip pat sumažėjimą per paskutinę savaitę
(nuo 8 000 iki 6000 per parą, vidutiniškai). Į šią grupę patenka reguliariai tiriami medikai ir pacientai;
3) šiuo metu per parą vidutiniškai yra ištiriama apie 6 000 profilaktinių, apie 1 200 besikreipiančių dėl jaučiamų simptomų, apie 300 turėjusių sąlytį su užsikrėtusiuoju;
4) nuosekliai paskutines keturias savaites mažėjančias tyrimų apimtis simptominių asmenų grupėje. Tai nėra susiję su tyrimų „pasiūla“: šioje grupėje tyrimų skaičių
diktuoja ėminių skaičius, kuris priklauso nuo simptomus jaučiančių asmenų skaičiaus. Mažėjantis besikreipiančių asmenų, jaučiančių simptomus, skaičius jau savaime
gali būti slopstančios pandemijos indikatorius;
5) iš asmenų, užsiregistravusių į tyrimą dėl jaučiamų simptomų, < 40 % gauna teigiamą tyrimo atsakymą, iš sąlytį su užsikrėtusiuoju turėjusių asmenų – apie 30 %, iš
profilaktiškai tiriamų asmenų – apie 5 %.

Perteklinis mirtingumas (parengė Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyriaus analitikas Jonas Bačelis, Lietuvos statistikos departamentas)
Šiuo metu naujausi duomenys yra tik iš priešpaskutinės pilnos savaitės (paskutinė įtraukta diena yra 2021-01-10). Savaitinis mirčių skaičius išlieka beprecedentiškai
aukštas, tačiau šis skaičius nustojo augti. Atsižvelgus į sezoninius mirtingumo svyravimus, matome, kad per savaitę vidutiniškai miršta apie 400 daugiau asmenų nei
ankstesniais, priešpandeminiais, metais (1 250 versus 850). Įtrauktos visos amžiaus grupės, naudoti mirtingumo duomenys iš paskutinių 20 metų, demografiškai
nesuvienodinta.

