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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 
įstatymo 18 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m, vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 
„Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, 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 tikrinirnosi 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“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. 
sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ bei 
2021 m. gruodžio 3 d. sprendimą Nr. V-2754 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybes operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. 
sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ 
pakeitimo“ nuostatomis bei atsižvelgdama į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų 
generalinio direktoriaus 2021 m, gruodžio 7 d. Įsakymą Nr. V-1286 „Dėl saugios ligoninės padalinių 
darbuotojų ir pacientų COVID-19 ligos profilaktinių ir tikslinių tyrimo“ (toliau -  Įsakymas Nr. V- 
1286):

1. N u s t a t a u ,  kad VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų (toliau -  Santaros 
klinikos) darbuotojai, kurie yra nepasiskiepiję vakcina nuo COVID-19 ligos (koronaviruso 
infekcijos) it nėra sirgę COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kurios diagnozė buvo patvirtinta 
remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, privalo periodiškai SARS- 
CoV-2 PGR tyrimo metodu tikrintis, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės 
lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas (toliau -  periodiniai sveikatos patikrinimai), Įsakymu 
Nr, V-1286 nustatytu dažnumu,

2. N u s t a t a u ,  kad šio įsakymo 1 punkte nurodyti darbuotojai, periodinius tikrinimus 
apmoka savo lėšomis.

3. Į p a r e i g o j u  šio įsakymo 1 punkte nurodytus darbuotojus tiesioginiam savo vadovui 
pristatyti Laboratorinio tyrimo rezultatų (duomenų) protokolą E200-a, kad darbuotojas pasitikrino, ar 
neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) 
karantinas:

3.1. C ir B grupės darbuotojai kas 7 dienas;
3.2. A grupės darbuotojai kas 10 dienų;
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3,3, Darbuotojui nevykdžius darbo funkcijų (atostogos, komandiruotė ar kt.) ilgiau nei 7 
dienos, leidžiama pradėti dirbti tik pateikus tyrimo rezultatų (duomenų) protokolą Ė200-a, kad 
nustatyta tvarka pasitikrino, ar neserga užkrečiamąja liga,

4, j p a r e i g o j u :
4.1, Vyresniuosius (-iriąsias) slaugytojus (-as) -  slaugos administratorius (-es) bei kitų 

Santaros klinikų struktūrinių, vykdančių bendrąsias įstaigos funkcijas, padalinių vadovus (-es) ar jų 
įgaliotus asmenis surinkti ir pagal sąrašus patikrinti, ar visi Įsakyme V-1286 nurodyti darbuotojai 
pateikė Laboratorinio tyrimo rezultatų protokolus ir kas savaitę šią informaciją pateikti Infekcijų 
kontrolės skyriui. Nustačius faktą, kad darbuotojas nepateikė reikalaujamo rezultatų (duomenų) 
protokolo E200-a, apie tai informuoti savo padalinio vadovą,

4.2, Padalinio vadovus, gavus informaciją apie darbuotojo prievolės pateikti Laboratorinio 
tyrimo rezultatų (duomenų) protokolą E200-a nevykdymą, tarnybiniu pranešimu spręsti dėl 
darbuotojo perkėlimo į kitą darbo vietą, o jei tokios galimybės nėra, nušalinimo nuo darbo klausimą.

4.3, Infekcijų kontrolės skyriaus Epidemiologijos poskyrio infekcijų kontrolės gydytoją 
Augustę Balaisytę vykdyti informacijos, pateiktos 4.1 papunktyje nustatyta tvarka, bendrą kontrolę.

5. N u s t a t a u ,  kad tuo atveju, jei darbuotojas nepateikia Laboratorinio tyrimo rezultatų 
(duomenų) protokolo E200-a, jis yra perkeliamas dirbti j kitą darbo vietą, o jei tokios galimybės nėra, 
nušalinimas nuo darbo iki to laiko, kol pristatys reikalaujamą dokumentą. Nušalinimo metu 
darbuotojui nėra mokamas darbo užmokestis.

6. N u s t a t a u ,  kad darbuotojui, atliekančiam tyrimą Santaros medicinos centre, netaikomas 
generalinio direktoriaus 2019 m. gegužės 9 ei. įsakymas „Dėl mokamų paslaugų teikimo tvarkos VSĮ 
Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų darbuotojams“.

7. N u s t a t a u ,  jog darbuotojai, kurie negali pasiskiepyti nuo užkrečiamosios ligos, dėl 
kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, dėl medicininių 
kontraindikacijų, pateikia tiesioginiam vadovui tai patvirtinantį dokumentą, kuriame yra nurodytos 
laikinos ar nuolatinės sveikatos būklės dėl kurių darbuotojas negali pasiskiepyti, ir kurį pateikus 
periodinis sveikatos tikrinimas dėl užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio 
ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis. Pasibaigus 
dokumento, kuriame nustatytos medicininės kontraindikacijos skiepytis nuo COVID-19 ligos 
(koronaviruso infekcijos) galiojimo terminui, darbuotojas privalo pristatyti naują dokumentą, 
patvirtinantį medicinines kontraindikacijas skiepytis nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos).

8. Generalinio direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. V -1258 „Dėl darbuotojų, 
nepasiskiepijusių nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ir nesirgusių COVID-19 liga 
(koronaviruso infekcija), sveikatos tikrinimo tvarkos įgyvendinimo“ pripažįstu netekusiu galios nuo 
2021 m. gruodžio 13 d.

9. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2021 m. gruodžio 13 d,
10. P a v e d u  šio įsakymo vykdymo kontrolę direktoriui medicinai Valdui Pečeliūnui.

Direktorė valdymui Jolita Jakutienė
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