VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL TIKSLINIŲ IR PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ, SUTIKUSIEMS TIRTIS DĖL
COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS), ATLIKIMO VILKAVIŠKIO
RAJONO SAVIVALDYBĖJE

2021 m. vasario 24 d. Nr. B-ĮV-199
Vilkaviškis
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 9 punktu, Lietuvos
Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi,
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir
profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ 1.3.2 papunkčiu:
1. N u s t a t a u, kad:
1.1. Asmenų profilaktiniai periodiniai tyrimai, sutikusiems tirtis dėl COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos), atliekami ne dažniau kaip kas 7 dienos ir ne rečiau kaip kas 10 dienų,
išskyrus šio įsakymo 1.3 papunktyje nurodytu atveju, šioms grupėms:
1.1.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) darbuotojams, ASPĮ patalpose
veiklą vykdančių vaistinių darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su pacientais;
1.1.2. švietimo įstaigų ir kitų švietimo teikėjų darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį
ar laikiną) kontaktą su mokiniais, ugdomais pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio
ugdymo programas, asmenims, dirbantiems specialiosiose mokyklose arba bendrojo ugdymo
mokyklų specialiosiose klasėse ir turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su ugdomais
pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo, pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio
ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas, asmenims, dirbantiems profesinio mokymo
įstaigose ir turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su ugdomais pagal specialiųjų
ugdymosi poreikių mokiniams skirtas profesinio mokymo ir socialinių įgūdžių programas;
1.1.3. Savivaldybės administracijos paskirtiems asmenims, užtikrinantiems vaikų priežiūrą
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.9 papunktyje nurodytais atvejais, kitiems
mokytojams, kuriems Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ar kitais sprendimais nustatyta
vykdyti funkcijas, turinčias tiesioginį kontaktą su ugdomais mokiniais;
1.1.4. psichologinę, pirminę emocinę pagalbą ar psichoterapijos paslaugas teikiantiems
specialistams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su pacientais ar gyventojais.
1.2. Asmenų profilaktinis vienkartinis tyrimas dėl COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) sutikusiems tirtis atliekamas šioms grupėms:
1.2.1. asmenims, dirbantiems paslaugų ir (ar) prekybos vietose, kurių veikla Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos
Respublikos teritorijoje paskelbimo“ buvo draudžiama, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną)
kontaktą su kitais asmenimis – prieš jiems pradedant dirbti;

1.2.2. kitiems šio įsakymo 1.2.1 papunktyje nenurodytiems asmenims, kai šie asmenys
vykdo savo darbinę veiklą Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje ir vykdydami darbo
funkcijas turi tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, gaunančiais jų paslaugas.
Ši profilaktiškai tiriamų asmenų grupė pagal poreikį gali būti keičiama Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu.
1.3. Profilaktiškai netiriami asmenys, kuriems likus mažiau nei 90 dienų iki profilaktinio
tyrimo dienos SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu arba SARSCoV-2 antigeno tyrimu buvo patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), arba kurie
nurodytu laikotarpiu buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina ir
asmenys, likus mažiau nei 60 dienų iki profilaktinio tyrimo dienos gavę teigiamą serologinio
antikūnų tyrimo (kaip turimo imuniteto žymenį nustatant anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG)
atsakymą.
1.4. Ėminiai imami Savivaldybės mobiliame punkte vadovaujantis Ėminių iš paciento
nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Registracija į
mobilų punktą profilaktiniams tyrimams vykdoma per Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą
telefonu arba elektroniniu būdu www.1808.lt.
2. P a v e d u įstaigų, turinčių šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytų darbuotojų, vadovams
koordinuoti sutinkančių profilaktiškai tirtis asmenų tyrimo procesą ir užtikrinti, kad tyrimas šio
įsakymo 1.1.1–1.1.4 papunkčiuose nurodytiems asmenims būtų atliekamas šio įsakymo 1.1
papunktyje nustatytu periodiškumu.
Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų
apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas)
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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