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DRUSKININKŲ „RYTO“ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ 

DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) AR KITŲ UŽKREČIAMŲJŲ 

LIGŲ, DĖL KURIŲ YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI 

SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS, ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Druskininkų „Ryto“ gimnazijos (toliau – Gimnazija) darbuotojų profilaktinių  

tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ar kitų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių yra 

paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, organizavimo tvarkos aprašas 

(toliau – Aprašas), parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų 

profilaktikos ir kontrolės 1996 m. rugsėjo 25 d. įstatymu Nr. I-1553, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama 

dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga 

užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“, 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir 

profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ ir Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 

operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių 

tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“. 

2. Šis Aprašas reglamentuoja darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti 

pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra 

paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, nustatymą, sveikatos tikrinimo 

periodiškumą, sveikatos patikrinimo rezultatų tvarkymą, kontrolę ir finansavimo tvarką. 

3. Profilaktiškai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) netiriami ir 

šio Aprašo reikalavimai laikinai netaikomi darbuotojams: 

3.1.  kuriems prieš mažiau nei 180 dienų COVID-19 liga (koronaviruso 

infekcija) buvo patvirtinta; 

3.2.  kurie prieš mažiau nei 180 dienų buvo paskiepyti COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) vakcina pagal pilną skiepijimo schemą; 

3.3.  kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo 

atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po vakcinacijos. 

 

II SKYRIUS  

DARBUOTOJŲ PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO 

INFEKCIJOS) AR KITŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ, DĖL KURIŲ YRA PASKELBTA 

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS, 

ORGANIZAVIMAS 
 

4. Gimnazijoje, leidžiama dirbti darbuotojams, periodiškai besitikrinantiems, ar  

neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar kita užkrečiamąją ligą, dėl kurios yra paskelbta 

valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas.  



5. Profilaktiniai tyrimai privalomi visiems kontaktiniu ir/ar mišriuoju būdu 

dirbantiems Gimnazijos darbuotojams, mokytojams ir kitiems švietimo teikėjams. Taip pat ir 

visiems darbuotojams, kurie teikia valymo, maisto tiekimo ar kitas paslaugas Gimnazijoje. 

6. 4 punkte nurodyti darbuotojai privalo periodiškai atlikti profilaktinius 

tyrimus ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų laikantis periodiškumo grafiko. 

7. Darbuotojas yra atsakingas už savalaikę registraciją profilaktiniam 

tyrimui, apskaičiuodamas rezultato gavimo laiką taip, kad rezultatas būtų gautas laiku bei už 

pateiktos informacijos teisingumą. 

8. Ėminių paėmimas darbuotojams atliekamas mobiliuosiuose punktuose, 

asmuo savarankiškai registruojasi į jam tinkamiausią mobilųjį punktą per Karštosios koronaviruso 

linijos 1808 sistemą, skambinant ar elektroniniu būdu.  

9. Informaciją apie darbuotojams paskirtus profilaktinius tyrimus dėl 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) žymima Gimnazijos darbuotojų profilaktinių tyrimų 

registracijos žurnale, kurio formą tvirtinta direktorius.  

10. Už periodiškų Gimnazijos darbuotojų tyrimų dėl COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) ar kitos užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio 

ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, registracijos žurnalo pildymą yra atsakingas direktoriaus 

paskirtas darbuotojas. 

11. Gimnazijos darbuotojai, atlikę profilaktinį tyrimą, informuoja atsakingą 

asmenį apie gauto tyrimo rezultatą iki galutinės grafike nurodytos dienos, pateikdami gautą sms 

žinutę arba esveikata.lt sistemos išrašą, kuriame patvirtinama, kad asmuo atliko naują profilaktinį 

tyrimą ir neserga COVID-19 liga (testo rezultatas neigiamas). Žinutės ar išrašo data neturi būti 

senesnė nei 10 dienų nuo prieš tai vykdyto profilaktinio tyrimo.  

12. Profilaktinis tyrimas gali būti vykdomas darbuotojo darbo ir nedarbo 

metu. Darbdavys užtikrina darbuotojo pavadavimą, kai tyrimas vykdomas darbo metu, tyrimui 

atlikti skiriama iki 2 val. Apie tyrimo atlikimo laiką ir savo išvykimą iš darbo darbuotojas 

informuoja darbdavį ne mažiau kaip prieš 24 valandas. Darbuotojo vykimo į profilaktinio 

patikrinimo vietą (mobilųjį punktą) išlaidos nekompensuojamos.  

13. Sveikatos patikrinimai dėl užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta 

valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, finansuojami valstybės biudžeto lėšomis 

Vyriausybės nustatyta tvarka. 

 

III SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

14. Darbuotojas, atsisakęs nustatytu laiku pasitikrinti, ar neserga 

užkrečiamąja liga, arba nepasitikrinęs be labai svarbių priežasčių (liga, dalyvavimas giminaičių 

laidotuvėse, komandiruotė), atsižvelgiant į darbo pobūdį: 

14.1. skiriamas dirbti nuotoliniu būdu; 

14.2. arba perkeliamas į kitą darbą Gimnazijoje, kurį jam leidžiama dirbti 

pagal sveikatos būklę; 

14.3.  jeigu tokių galimybių nėra, laikinai nušalinamas nuo darbo, nemokant 

jam darbo užmokesčio. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Darbuotojams, įtariamiems, kad serga, ar susirgusiems pavojingomis ar 

ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis arba tapusiems šių ligų sukėlėjų nešiotojais, iki 

šeimos gydytojo leidimo draudžiama dirbti, išskyrus atvejus, kai dirbama nuotoliniu būdu arba 

asmuo yra perkeltas į kitą darbą Gimnazijoje, kurį jam leidžiama dirbti pagal sveikatos būklę. 



16. Šis Aprašas galioja visiems Gimnazijos darbuotojams. Jo nesilaikymas 

užtraukia atsakomybę, numatytą LR teisės aktuose.  

17. Aprašas skelbiama viešai gimnazijos internetiniame tinklapyje adresu 

www.rytogimnazija.lt ir/ar skelbimų lentose. 

_____________________________ 
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