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Šiauliai 

  

Vadovaudamasis Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems 

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

lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo, patvirtinto 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, darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, 

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

paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos 

tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 14 d. nutarimo 

Nr. 559 redakcija) (toliau-Nutarimas), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro,       

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. 

sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ 

6.1.1.1 papunkčiu: 

1. N u r o d a u „Santarvės“ gimnazijos darbuotojams atlikti tyrimą dėl COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) (toliau-Tyrimas) ir periodiškai tikrintis, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl 

kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas. Tyrimą atlikti ne dažniau 

kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų nuo paskutinio sveikatos patikrinimo. Sveikatos 

patikrinimo rezultatus iš Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros 

informacinės sistemos,  pateikti raštinės vedėjui el. paštu santarvesvm@gmail.com Sveikatos 

patikrinimai atliekami iki paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl 

užkrečiamosios ligos pabaigos, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų baigiasi vėliau. 

2. Tyrimo atlikti nereikia darbuotojams: 

2.1. kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija): 

2.1.1. kuriems prieš mažiau nei 180 dienų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) buvo 

patvirtinta atliekant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu, greitojo 

SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu, kai tyrimo trukmė 

analizatoriuje ne ilgesnė kaip 90 min., nosiaryklės ir ryklės ar nosies landos tepinėlių ėminių kaupinių 

tyrimo SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR ir atliekant greitąjį SARS-CoV-2 

antigeno testą ir laboratorijoje atliekamą antigeno tyrimą; 

2.1.2. kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą, išskyrus 

atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po vakcinacijos; 

2.1.3. buvo paskiepyti viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų: 

2.1.3.1. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „COVID-19 Vaccine Moderna“ vakcinos 

antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šio įsakymo 1.2.2.5. papunktyje 

nurodytą atvejį; 

2.1.3.2. praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo; 

2.1.3.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos 

dozės suleidimo, išskyrus šio sprendimo 1.2.2.5. papunktyje nurodytą atvejį; 
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2.1.3.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

2.1.3.5. praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „COVID-19 Vaccine Moderna“, „COVID-19 

Vaccine Janssen“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-

19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR 

tyrimo rezultatu. 

3. Į p a r e i g o j u raštinės vedėją Kristiną Buivydienę kontroliuoti šio įsakymo vykdymą 

gimnazijoje, pildant elektroninius darbuotojų sąrašus pagal pridedamą lentelę (1 priedas), 

vadovaujantis darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai 

besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąją liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji 

situacija ir (ar) karantinas, sveikatos tikrinimosi tvarka, patvirtinta Nutarimo 4 punktu.  

4. N u s t a t a u, kad: 

4.1. Sąrašai su darbuotojų sveikatos duomenimis (toliau – Sąrašai) saugojami  iki valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino, dėl užkrečiamos ligos pabaigos; 

4.2. Sąrašai sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

 

Ūkio dalies vedėjas, 

pavaduojantis direktorių                                                                                          Ričardas Fabijūnas 

 

 


