
 

 

 

              PATVIRTINTA 

              L. e. direktoriaus pareigas 

                 2021 m. rugpjūčio 26 d. 

               įsakymu Nr. P1-131 

 

JŪRINIO SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ RENGIMO CENTRO 

DARBUOTOJŲ, KURIEMS LEIDŽIAMA DIRBTI PASITIKRINUSIEMS IR  

PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMĄJA LIGA 

(COVID-19), DĖL KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI 

SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS, SVEIKATOS TIKRINIMOSI TVARKA 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro (toliau – Centras) darbuotojų, kuriems  

leidžiama dirbti pasitikrinusiems ir  periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga 

(Covid-19), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, 

sveikatos tikrinimosi tvarka (toliau – Tvarkos parašas) parengta vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 (2021 m. kovo 26 d. Nr. 178 

redakcija) „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. sprendimu Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) organizavimo“. 

        2. Ši tvarka 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 šios Tvarkos 

reikalavimai laikinai netaikomi darbuotojams:  

         3.1. kuriems buvo patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) prieš mažiau nei 210 

dienų; 

         3.2. kurie buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal pilną 

skiepijimo schemą prieš mažiau nei 180 dienų;  

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

atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po vakcinacijos. 

Darbuotojai  turi pateikti dokumentus, patvirtinančius šias aplinkybes. 

 

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 
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4. Centre leidžiama dirbti darbuotojams, periodiškai besitikrinantiems, ar neserga COVID- 

19 liga (koronaviruso infekcija) ar kita užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio 

ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas.  

5. Profilaktiniai tyrimai privalomi visiems kontaktiniu būdu dirbantiems Centro 

darbuotojams, mokytojams ir kitiems švietimo teikėjams, taip pat ir visiems darbuotojams, kurie 

teikia valymo ar kitas paslaugas Centre, išskyrus darbuotojams, kuriems pagal 3 punkte nurodytus 

kriterijus taikomos išimtys. 

            6. Šios tvarkos 3 ir 5 punktuose nurodytų darbuotojų sąrašus sudaro ir atnaujina centro 

direktoriaus paskirtas darbuotojas bei informuoja sąrašuose nurodytus darbuotojus apie pareigą 

atlikti sveikatos patikrinimą.  

7. Periodiniai sveikatos patikrinimai atliekami ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau 

kaip kas 10 dienų nuo paskutinio sveikatos patikrinimo, atsižvelgiant į užkrečiamosios ligos, dėl 

kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, epidemiologinius 

ypatumus. Sveikatos patikrinimai atliekami iki paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos ir (ar) karantino dėl užkrečiamosios ligos pabaigos, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų baigiasi 

vėliau. 

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. Centro 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. 

10. Centro direktorius privalo užtikrinti, kad dirbtų tik sveikatą pasitikrinę darbuotojai, 

nesergantys užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir 

(ar) karantinas. 

11. Darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, sveikatos patikrinimai finansuojami valstybės 

biudžeto lėšomis, skirtomis užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio 

ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, padariniams šalinti. 

 

III SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

         12. Profilaktinio tyrimo metu nustačius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį, 

Centro vadovas imasi veiksmų pagal nustatytą algoritmą. 

         13. Ši Tvarka galioja visiems Centro darbuotojams. Jos nesilaikymas užtraukia atsakomybę, 

numatytą LR teisės aktuose. 

         14. Tvarka skelbiama viešai Centro internetiniame tinklapyje adresu www.jsdrc.lt.  

 

–––––––––––––––––––– 

 

http://www.jsdrc.lt/

