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DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMOSI DĖL COVID-19 LIGOS TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Tyrimų dėl COVID-19 ligos atlikimo tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja darbų ir veiklos sričių, 

kuriose leidžiama dirbti asmenims, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai 

besitikrinantiems sveikatą dėl COVID-19 ligos, sąrašą, sveikatos tikrinimo vietą, dokumentų 

įforminimą, kontrolę ir sveikatos tikrinimo išlaidų padengimą. 

2. Tyrimai esamai COVID-19 ligai nustatyti gali būti atliekami SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR 

nustatymo tikralaikės PGR metodu (toliau – PGR tyrimas), greitojo SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR 

nustatymo tikralaikės PGR metodu, kai tyrimo trukmė analizatoriuje ne ilgesnė kaip 90 min. (toliau 

– greitasis PGR tyrimas), nosiaryklės ir ryklės ar nosies landos tepinėlių ėminių kaupinių tyrimo 

SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu (toliau – kaupinių PGR tyrimas) 

ir atliekant greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą ir laboratorijoje atliekamą antigeno tyrimą (toliau – 

antigeno testas) (toliau kartu – tyrimai). 

3. 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). 

 

II. DARBUOTOJŲ TESTAVIMAS DĖL COVID- 19 LIGOS ORGANIZAVIMAS IR 

ĮFORMINIMAS 

4. Darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, sveikatos patikrinimai finansuojami darbuotojo lėšomis, 

skirtomis užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir 

(ar) karantinas, padariniams šalinti, nebent teisės aktai reglamentuoja kitokią finansavimo sistemą. 

5. Darbuotojas, kuris negali pasiskiepyti nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) dėl 

medicininių kontraindikacijų turi teisę atlikti sveikatos patikrinimus valstybės biudžeto lėšomis. 

6. Darbuotojų sveikatos patikrinimai dėl COVID-19 ligos atliekami periodiškai visiems darbuotojams, 

kurie darbo vietoje turi kontaktą su bet kokiais kitais asmenimis. 

7. Periodiniai tyrimai atliekami ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų. Jeigu 

terminas tikrintis sueina būnant užsienyje, tokiais atvejais jis atliekamas grįžus į Lietuvos 

Respubliką ne vėliau kaip per 48 valandas nuo atvykimo. Jei darbas dirbamas ir (ar) veikla 

vykdoma nereguliariai, sveikatos patikrinimas atliekamas ne vėliau kaip likus 48 valandoms iki 

darbo ar veiklos pradžios, bet ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų nuo 

paskutinio sveikatos patikrinimo. Sveikatos patikrinimai atliekami iki paskelbtos valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl užkrečiamosios ligos pabaigos, atsižvelgiant į tai, 

kuris iš jų baigiasi vėliau. 

8. Darbuotojas, kuriam privaloma atlikti tyrimą, savo darbdaviui turi pateikti tai įrodantį dokumentą, 

prisijungęs prie savo paskyros www.esveikata.lt arba dėl tokios pažymos išdavimo turi kreiptis į 

savo šeimos gydytoją. 

9. Darbdavys ar darbdavio paskirti atsakingi asmenys saugo įrašus apie tai, kad konkretus darbuotojas 

atliko periodinį testavimą dėl COVID-19 ligos. 

 

III. DARBUOTOJAI, KURIEMS NETAIKOMAS PERIODINIS TESTAVIMAS 

10. Periodinis testavimas neatliekamas tiems darbuotojams, kurie: 

10.1. Persirgo COVID-19 liga: 



10.1.1. asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 

arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio 

serologinio imunologinio tyrimo atsakymą; 

10.1.2. diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar 

antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 

dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas). 

10.2. Buvo paskiepyti viena iš šių Covid-19 ligos vakcinų: 

10.2.1. praėjus vienai savaitei, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „Comirnaty“ ar 

„Spikevax“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą (210 

dienų terminas netaikomas asmenims iki 18 metų ir asmenims, kurie persirgo 

COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis 

teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu); 

10.2.2. praėjus 2 savaitėms, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „COVID-19 Vaccine 

Janssen“ vakcinos dozės suleidimo (210 dienų terminas netaikomas asmenims, 

kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta 

remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu; 

10.2.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ 

vakcinos dozės suleidimo; 

10.2.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą praėjus 

ne daugiau kaip 210 dienų (210 dienų terminas netaikomas asmenims, kurie 

persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta 

remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu); 

10.2.5. praėjus 2 savaitėms, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ 

ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-

19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu 

SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu (210 dienų terminas netaikomas asmenims iki 

18 metų); 

10.2.6. praėjus vienai savaitei, bet ne daugiau kaip 210 dienų nuo „Comirnaty“ ar 

„Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo 

naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai 

(210 dienų terminas netaikomas asmenims, kurie persirgo COVID-19 liga 

(koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-

CoV-2 PGR tyrimo rezultatu); 

10.2.7. po sustiprinančiosios „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „COVID-19 Vaccine Janssen“ 

vakcinos dozės. 

11.  Darbuotojai, kurie persirgo užkrečiamąja liga arba kurie buvo paskiepyti užkrečiamosios ligos 

vakcina pagal skiepijimo schemą, privalo darbdaviui pateikti dokumentus, patvirtinančius šias 

aplinkybes.  

12. Darbdavys ar darbdavio paskirti atsakingi asmenys saugo įrašus apie tai, kad konkretus darbuotojas 

atliko pateikė dokumentus, patvirtinančius persirgimo COVID-19 liga arba pasiskiepyjimo faktą.  

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

13. Darbuotojas, atsisakęs nustatytu laiku pasitikrinti, ar neserga užkrečiamąja liga, arba nepasitikrinęs be 

labai svarbių priežasčių, 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. Darbuotojas grąžinamas į ankstesnį darbą nuo tos dienos, 

kurią pateikia darbdaviui sveikatos patikrinimo išvadas, kad gali tęsti darbą. 

                                   _________________________________________ 


