
PATVIRTINTA 

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos 

direktoriaus 2021 m. kovo 30 d. 

įsakymu Nr. V-32 

 
 

VILNIAUS „ĄŽUOLIUKO“ MUZIKOS MOKYKLOS 

DARBUOTOJŲ PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO 

INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos (toliau – Įstaiga) darbuotojų profilaktinių 

tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos 

parašas), parengtas vadovaujantis 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“ , 

2021 m. kovo 23 d. įstatymu Nr. XIV-195 Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų 

profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 18, 26 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymu, Lietuvos 

Respublikos vyriausybės 2021 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 178 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 

1999 m. gegužės 7 d. nutarimo 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“ 

pakeitimo, 

2. Įstaigoje dirba 64 darbuotojai. 

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

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

patvirtinta šio sprendimo 1 punkte nurodytais tyrimų metodais. 

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

infekcijos) vakcina pagal pilną skiepijimo schema. 

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

 

II. PROFILAKTINIO TYRIMO DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO 

INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMAS 

 

4. Įstaigos darbuotojai įpareigojami profilaktiškai tirtis vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos vyriausybės 2021 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 178 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 

1999 m. gegužės 7 d. nutarimo 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“ 

pakeitimo 2.3., 2.3.1. ir 2.3.2. punktais. 

 



5. Profilaktiniai tyrimai dėl COVID-19 ligos (koronaviruos infekcijos) atliekami: 

            5.1. Tas pats darbuotojas profilaktiškai tiriamas ne dažniau kaip kas 7 ir ne rečiau kaip kas 10 

dienų. 

            5.2. Ėminių paėmimas darbuotojams atliekamas mobiliuosiuose punktuose, registracija į 

mobilųjį punktą vykdoma per Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą, skambinant ar 

elektroniniu būdu. 

6. Informaciją apie darbuotojams paskirtus profilaktinius tyrimus dėl COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) žymima Įstaigos darbuotojų tyrimų registracijos žurnale (1 priedas), kurio 

forma patvirtinta Įstaigos vadovo 2021 m. kovo 30 d.  d. įsakymu Nr. V-32. 

7. 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. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

          8. Už profilaktinių švietimo įstaigos darbuotojų tyrimų registracijos žurnalo pildymą yra 

atsakinga raštinės vadovė. 

9. Įstaigos darbuotojai, atlikę profilaktinį tyrimą, informuoja Tvarkos aprašo 8 punkte 

nurodytą asmenį apie gauto tyrimo rezultatą. 

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

Įstaigos vadovas imasi veiksmų pagal nustatytą algoritmą. 

______________________________________ 

 

 

 

 

 


