
PERIODINIO TESTAVIMO DĖL COVID-19 LIGOS TVARKA  

ŠVIETIMO PASLAUGAS IR VEIKLĄ TEIKIANTIEMS DARBUOTOJAMS 
 

I klausimas. Kuo remiantis asmenys dirbantys švietimo įstaigose PRIVALO PERIODIŠKAI TESTUOTIS? 

I atsakymas. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. geguţės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidţiama 

dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga uţkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos 

sričių, kuriose leidţiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga uţkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta 

valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ 2 punktu. 

Visą dokumentą galima perţiūrėti  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/de290c848e1d11eb998483d0ae31615c 

 

„2. Darbai ir veiklos, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta 

valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas: 

2.1. asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir veikla: 

2.1.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla; 

2.1.2. valymo, maisto tiekimo ar kitos paslaugos, teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose; 

2.1.3. praktinis (klinikinis) mokymas, atliekamas asmens sveikatos priežiūros įstaigose; 

2.2. socialinės paslaugos ir veikla: 

2.2.1. socialinių paslaugų įstaigose, paslaugų gavėjo namuose ir kitose viešosiose erdvėse teikiamos socialinės paslaugos; 

2.2.2. valymo, maisto tiekimo ar kitos paslaugos, teikiamos socialinių paslaugų įstaigose; 

2.3. švietimo paslaugos ir veikla: 

2.3.1. švietimo įstaigų, laisvojo mokytojo veikla ir kitų švietimo teikėjų švietimo veikla; 

2.3.2. valymo, maisto tiekimo ar kitos paslaugos, teikiamos švietimo įstaigose ir kituose švietimo teikėjuose; 

2.4. vaistinių darbuotojų veikla.“ 

 

II klausimas. Kuo remiantis asmenys dirbantys švietimo įstaigose PRIVALO ATLIKTI TESTĄ IKI GRĮŢTANT Į DARBĄ (kontakte)? 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/de290c848e1d11eb998483d0ae31615c


II atsakymas. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. geguţės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidţiama 

dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga uţkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos 

sričių, kuriose leidţiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga uţkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta 

valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ 4 punktu. 

Visą dokumentą galima perţiūrėti  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/de290c848e1d11eb998483d0ae31615c 

 

„4. Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu Darbų sąrašo 2  punkte nurodytus darbus dirbantys ir (ar) veiklas vykdantys 

darbuotojai, turintys nuolatinį tiesioginį kontaktą darbo funkcijų atlikimo ar veiklos vykdymo vietoje su kitais asmenimis, turi pasitikrinti prieš pradėdami 

dirbti ir (ar) vykdyti veiklą ir (ar) atnaujindami veiklą po veiklos draudimų ar ribojimų panaikinimo ir periodiškai tikrintis, ar neserga užkrečiamąja liga, 

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

 

 

III klausimas. Kokiems asmenim dirbantiems švietimo įstaigose NEPRIVALOMA PERIODIŠKAI TESTUOTIS? 

III atsakymas. Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 

2020 m. geguţ4s 29 d. sprendimu Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ 4.2 punktu. 

  

Visą dokumentą galima perţiūrėti  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fa9c0ad0a1be11eaa51db668f0092944/asr  

 

„4.2. neatliekami asmenims: 

4.2.1. kuriems prieš mažiau nei 180 dienų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) buvo patvirtinta šio sprendimo 1 punkte nurodytais tyrimų 

metodais;  

4.2.2. kurie prieš mažiau nei 180 dienų buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal pilną skiepijimo schemą;  

4.2.3. kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po 

vakcinacijos;“ 

 

IV klausimas. Kas gresia darbuotojams nesutikus testuotis?  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/de290c848e1d11eb998483d0ae31615c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fa9c0ad0a1be11eaa51db668f0092944/asr


IV atsakymas. Remiantis Lietuvos Respublikos 2021 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. XIV-195 „Ţmonių uţkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 

įstatymo nr. I-1553 18, 26 ir 40 straipsnių pakeitimo“ 18 straipsnio 4 punktu. 

Visą dokumentą galima perţiūrėti  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d2d979c08bc811eb998483d0ae31615c  

 

„4. Darbuotojas, atsisakęs nustatytu laiku pasitikrinti, ar neserga užkrečiamąja liga, arba nepasitikrinęs be labai svarbių priežasčių (liga, 

dalyvavimas giminaičių laidotuvėse, komandiruotė), atsižvelgiant į darbo pobūdį skiriamas dirbti nuotoliniu būdu arba perkeliamas toje pačioje 

darbovietėje į kitą darbą, kurį jam leidžiama dirbti pagal sveikatos būklę, o jeigu tokių galimybių nėra, nušalinamas nuo darbo, nemokant jam darbo 

užmokesčio, iki tos dienos, kol jis pasitikrins, ar neserga užkrečiamąja liga, o šio straipsnio 2 dalyje nurodytas darbuotojas – iki tol, kol pasibaigs 

laikotarpis, kuriam turi izoliuotis asmenys, turėję sąlytį. Darbuotojas grąžinamas į ankstesnį darbą nuo tos dienos, kurią pateikia darbdaviui sveikatos 

patikrinimo išvadas, kad gali tęsti darbą, o šio straipsnio 2 dalyje nurodytas darbuotojas – pasibaigus laikotarpiui, kuriam turi izoliuotis asmenys, turėję 

sąlytį. 

 

 

PAPILDOMI KONTAKTAI (esant tik svarbiems klausimams) 

 

DĖL REGISTRACIJOS Į 

MOBILŲ PUNKTĄ  

VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikos vyr. gydytoja, Klaipėdos miesto mobilaus punkto 

koordinatorė Loreta Venckienė  

tel. nr. +370 687 106 21 

DĖL OPERATYVIOSIOS 

KONTROLĖS  

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento Visuomenės 

sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja Asta Šlepetienė  

tel. nr. +370 4 648 5087 

DĖL COVID-19 LIGOS 

PROTRŪKIŲ  VALDYMO 

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento Uţkrečiamųjų ligų 

valdymo skyrius vedėja Raminta Mitkuvienė 

tel. nr. +370 4 641 1154 

DĖL VAKCINACIJOS Klaipėdos miesto savivaldybės Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė  

Aušra Dragašienė 

Tel. nr. +370 4 639 6311 

KITAIS SVEIKATOS 

KLAUSIMAIS  

Klaipėdos miesto savivaldybės Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Roţė Perminienė 

Tel. nr. +370 4 639 6070 

 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d2d979c08bc811eb998483d0ae31615c

