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NERINGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO
INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO NERINGOS SAVIVALDYBĖJE
2021 m.

d. Nr.
Neringa

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 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. sprendimu Nr. V-1336 „Dėl
tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:
1. N u s t a t a u , kad:
1.1. tyrimai esamai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti gali būti atliekami
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu (PGR tyrimas), greitojo SARSCoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu, kai tyrimo trukmė analizatoriuje ne
ilgesnė kaip 90 min. (greitasis PGR tyrimas), nosiaryklės ir ryklės ar nosies landos tepinėlių ėminių
kaupinių tyrimo SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu (kaupinių PGR
tyrimas) ir atliekant greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą ir laboratorijoje atliekamą antigeno tyrimą
(antigeno testas) (toliau kartu – tyrimai);
1.2. buvusiai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti atliekami serologiniai
imunologiniai tyrimai, kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2
(toliau – serologiniai tyrimai);
1.3. ėminių paėmimas organizuojamas Neringos savivaldybės mobiliame punkte (registracija į
mobilų punktą vykdoma per Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą elektroniniu būdu
(registracijai reikalingas elektroninis parašas arba elektroninė bankininkystė) arba telefonu);
1.4. profilaktiniai tyrimai neatliekami asmenims:
1.4.1. kuriems prieš mažiau nei 180 dienų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) buvo
patvirtinta šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytais tyrimų metodais;
1.4.2. kurie prieš mažiau nei 180 dienų buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) vakcina pagal pilną skiepijimo schemą;
1.4.3. kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą;
1.5. profilaktiniai periodiniai tyrimai atliekami ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas
10 dienų:
1.5.1. privalomai asmenims, nurodytiems 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, patvirtinto 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“ (toliau – Nutarimas), 2 punkte;
1.5.2. savanoriškai sutikusiems tirtis:
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1.5.2.1. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų, Viešojo
saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos,
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų, Migracijos departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams bei darbuotojams, savivaldybių
priešgaisrinių tarnybų ugniagesiams gelbėtojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su
kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu, taip pat statutinių profesinio mokymo
įstaigų kursantams ir pareigūnams, dalyvaujantiems profesiniame, įvadiniame mokyme ar kvalifikacijos
tobulinime, kurių neįmanoma vykdyti nuotoliniu būdu, bei tokius mokymus ir kvalifikacijos tobulinimą
vykdantiems pareigūnams ir kitiems statutinių profesinio mokymo įstaigų darbuotojams;
1.5.2.2. vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams, dalyvaujantiems
konsultacijose mokyklose, taip pat profesinio mokymo programų, vykdomų kartu su socialinių įgūdžių
programa, mokiniams, profesinio mokymo programų mokiniams, studentams, dalyvaujantiems
privalomose praktikose, praktiniuose mokymuose ar kompetencijų vertinime, kurių neįmanoma atlikti
(vykdyti) nuotoliniu būdu;
1.5.2.3. psichologinę, pirminę emocinę pagalbą ar psichoterapijos paslaugas teikiantiems
specialistams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su pacientais ar gyventojais;
1.5.2.4. institucijų, įstaigų ir organizacijų darbuotojams bei savanoriams, užtikrinantiems
Lietuvos Respublikos karantino režimo priemonių laikymosi kontrolę, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar
laikiną) kontaktą su kitais asmenimis;
1.5.2.5 gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdantiems darbuotojams, dirbantiems Lietuvos
Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatytose pirmos
kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse ir antros kategorijos nacionaliniam
saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse – Akcinėje bendrovėje Lietuvos pašte ir Akcinėje bendrovėje
„Lietuvos geležinkeliai“, turintiems tiesioginį nuolatinį kontaktą su kitais asmenimis;
1.5.2.6. muziejų, kitų ekspozicijų erdvių, bibliotekų, jų ir valstybės archyvų skaityklų ir valstybės
kultūrinių rezervatų direkcijų darbuotojams, profesionalių scenos menų kolektyvų (chorų, teatrų trupių,
orkestrų ir kt.) darbuotojams;
1.5.2.7. audinių ūkių darbuotojams;
1.5.2.8. Valstybės įmonės „Regitra“ darbuotojams ir transporto priemonių vairavimo praktinius
mokymus vykdantiems asmenims, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais
asmenimis;
1.5.2.9. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos,
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais
asmenimis, savivaldybių administracijų ir seniūnijų darbuotojams, atliekantiems pasėlių deklaravimo
funkcijas ir turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis;
1.5.2.10. Valstybinės mokesčių inspekcijos konsultavimo telefonu specialistams;
1.5.2.11. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareigūnams,
kitiems valstybės tarnautojams bei darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su
kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu;
1.5.2.12. Lietuvos Respublikos prokuratūros prokurorams, Lietuvos Respublikoje
praktikuojantiems advokatams ir advokatų padėjėjams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams,
Lietuvos administracinių ginčų komisijos nariams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, teisėjams ir
teismų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, teismo ekspertams, teismo ekspertizių įstaigų valstybės
tarnautojams ir darbuotojams, antstoliams, jų atstovams ir padėjėjams, kitiems antstolių darbuotojams,
notarams, notarų atstovams ir notarų biurų darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną)
kontaktą su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu;
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1.5.2.13. asmenims, vykdantiems savanorišką veiklą asmens sveikatos priežiūros įstaigose
(toliau – ASPĮ), socialinių paslaugų ir švietimo įstaigose;
1.6. vienkartiniai tyrimai atliekami:
1.6.1. privalomai asmenims, nurodytiems 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, patvirtinto
Nutarimu, 1 punkte, kurių veikla buvo draudžiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio
4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ – prieš pradedant
dirbti ir (ar) vykdyti veiklą ir (ar) atnaujinant veiklą;
1.6.2. savanoriškai kitiems šio įsakymo 1.6.1 papunktyje nenurodytiems asmenims, kurių veikla
nedraudžiama, kai šie asmenys vykdo darbinę veiklą Neringos savivaldybės teritorijoje ir vykdydami
savo 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 sprendimu.
2. P a v e d u :
2.1. įstaigų, įmonių ir organizacijų, turinčių 1.5 papunktyje nurodytų darbuotojų, vadovams
organizuoti ir koordinuoti jų periodinių profilaktinių tyrimų procesą, siekiant užtikrinti tinkamą tyrimų
periodiškumą;
2.2. įstaigų, įmonių ir organizacijų, turinčių 1.6 papunktyje nurodytų darbuotojų, vadovams
organizuoti ir koordinuoti jų vienkartinių profilaktinių tyrimų procesą, siekiant užtikrinti tinkamą tyrimų
periodiškumą;
2.3. Viešosios įstaigos Neringos pirminės sveikatos priežiūros centro direktorei Violetai
Prekevičienei nustatyti pakankamą mobilaus punkto darbo laiką, atsižvelgiant į besikreipiančiųjų
pacientų srautus, užtikrinant tyrimų atlikimą tokia apimtimi, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo
2020 m. gegužės 29 d. sprendime Nr. V-1336 ,,Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) organizavimo“; organizuoti mobilaus punkto mobilios komandos darbą,
tikslinių, profilaktinių tyrimų atlikimą, vadovaujantis ėminių paėmimo mobiliuose punktuose
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimams ir testams atlikti organizavimo tvarkos aprašo
reikalavimais.
3 . N u s t a t a u, kad šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir Neringos savivaldybės
interneto svetainėje.
4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios 2021 m. vasario 19 d. Neringos savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymą Nr. V13-58 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19
ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo Neringos savivaldybėje“ su visais pakeitimais ir
papildymais.

Administracijos direktorius

Jovita Beržinė

Egidijus Šakalys
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