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I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos (toliau – mokykla) darbuotojų profilaktinių tyrimų dėl 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašas“ (toliau – Aprašas) parengtas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 

straipsnio 4, 7 ir 8 dalimis, Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai 

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

situacija ir (ar) karantinas, sveikatos tikrinimosi tvarkos, patvirtintos 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 sveikatos apsaugos ministro 2021 m. 

lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-2701 „Dėl darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, ar neserga COVID-19 

liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) 

karantinas, sveikatos patikrinimų reikalavimų“. 

2. Visi mokyklos darbuotojai prieš pradėdami dirbti ir (ar) periodiškai privalo pasitikrinti, ar 

neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji 

situacija ir (ar) karantinas. 

3. Atlikti profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), nereikia 

darbuotojams, kurie atitinka bent vieną iš šių kriterijų: 

3.1. darbuotojas yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų: 

3.1.1. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės suleidimo 

pagal skiepijimo schemą, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo 

Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 

152) 3.1.1.1.5 papunktyje nurodytą atvejį; 

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

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

dozės suleidimo, išskyrus Nutarimo Nr. 152 3.1.1.1.5 papunktyje nurodytą atvejį; 

3.1.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą; 

3.1.5. praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ 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; 

3.1.6. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės 

suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ 

vakcina arba atvirkščiai; 



3.1.7. asmuo yra vakcinuotas pagal pilną vakcinacijos schemą ir prieš mažiau nei 60 dienų yra 

gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) 

kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą. 

3.2. asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir: 

3.2.1. diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo 

rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui 

baigėsi paskirtos izoliacijos terminas), arba 

3.2.2. asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba 

anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio 

tyrimo atsakymą. 

4. Darbuotojas, kuris atitinka šio Aprašo 3 punkte nustatytus kriterijus, direktoriaus pavaduotojai 

ūkio reikalams privalo pateikti dokumentą iš ESPBI IS (E-sveikata sistemos), patvirtinantį atitikimą 

šiems kriterijams. 

 

II SKYRIUS 

PROFILAKTINIO TYRIMO DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) 

ORGANIZAVIMAS 
 

5. Darbuotojams, kurie neatitinka bent vieno šio Aprašo 3 punkte nurodytų kriterijų, mokykloje 

leidžiama dirbti tik periodiškai tikrinantis, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios 

yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas. 

6. Profilaktiniai tyrimai dėl COVID-19 ligos (toliau – profilaktinis tyrimas) atliekami ne dažniau 

kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų nuo paskutinio tyrimo. Darbuotojas į asmens sveikatos 

priežiūros įstaigą, kuri atlieka sveikatos tikrinimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), 

registruojasi pats. 

7. Darbuotojas, atlikęs profilaktinį tyrimą, direktoriaus pavaduotojai ūkio reikalams privalo 

pateikti sveikatos patikrinimo rezultatus iš ESPBI IS (E-sveikata sistemos).  

8. Šio Aprašo 3 ir 7 punktuose nurodytus dokumentus direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 

peržiūri ir grąžina darbuotojui atgal. 

9. Nuo 2021 m. gruodžio 1 dienos periodinis profilaktinis testavimas dėl Covid-19 ligos 

apmokamas darbuotojo lėšomis. 

10. Nemokamai testuosis savivaldybės mobiliajame punkte, registruojantis Karštąja linija  1808, 

gali nėščios darbuotojos ir kontraindikacijų skiepytis COVID-19 vakcinomis turintys darbuotojai, 

kuriems diagnozuota alergija vakcinai ar jos komponentui. Taip pat asmenys, kurių skiepijimas nuo 

COVID-19 dėl taikomo gydymo (chemoterapijos, radioterapijos ark t.) gydytojo sprendimu atidedamas 

nustatytą laikotarpį. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Mokyklos direktorius užtikrina, kad mokykloje dirbtų tik sveikatą pasitikrinę darbuotojai, 

nesergantys užkrečiamąja COVID-19 liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija 

ir(ar)karantinas. 

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

mokyklos direktorius imasi veiksmų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą algoritmą.  

13. Ši tvarka galioja visiems mokyklos darbuotojams. Jos nesilaikymas užtraukia atsakomybę, 

numatytą Lietuvos Respublikos teisės aktuose.  

14. Aprašas skelbiama mokyklos interneto svetainėje adresu https://www.rytopm.lt/, 

išsiunčiamas susipažinti visiems mokyklos darbuotojams el. paštu. 

______________ 

https://www.rytopm.lt/

