
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL TIKSLINIŲ IR PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS

(KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖJE

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo18 straipsnio 1 dalimi, 29
straipsnio  8  dalies  2  punktu,  Lietuvos  Respublikos  žmonių  užkrečiamųjų  ligų  profilaktikos  ir
kontrolės įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi ir vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29
d. sprendimą Nr. V-1336 ,,Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) organizavimo“:

1. N u s t a t a u, kad:
1.1.  Asmenų profilaktiniai tyrimai dėl COVID-19 ligos atliekami šioms grupėms:
1.1.1. asmens  sveikatos  priežiūros  įstaigų  (toliau  –  ASPĮ)  darbuotojams,  studentams,

atliekantiems praktiką ASPĮ, ASPĮ patalpose veiklą vykdančių vaistinių darbuotojams, turintiems
tiesioginį kontaktą su pacientais (toliau – ASPĮ darbuotojai);

1.1.2. socialinės  globos įstaigų  (išskyrus  socialinės  globos įstaigas,  teikiančias  socialinę
globą vaikams) (toliau – socialinės globos įstaiga)  darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su
socialinės globos įstaigos gyventojais (toliau – socialinės globos įstaigos darbuotojai);

1.1.3. 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;

1.1.4.  savivaldybių  administracijų  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 Vyriausybės  nutarimais  ar  kitais  sprendimais  nustatyta  vykdyti  funkcijas,
turinčias tiesioginį kontaktą su ugdomais mokiniais;

1.1.5. psichologinę,  pirminę  emocinę  pagalbą  ar  psichoterapijos  paslaugas  teikiantiems
specialistams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su pacientais ar gyventojais.

1.2. Profilaktiškai netiriami asmenys, kuriems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) buvo
patvirtinta SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu arba SARS-CoV-2
antigeno tyrimu,  arba kurie  buvo paskiepyti  COVID-19 ligos  (koronaviruso infekcijos)  vakcina
pagal skiepijimo schemą mažiau nei 90 dienų laikotarpiu, ir asmenys, gavę teigiamą serologinio
antikūnų  tyrimo  (kaip  turimo  imuniteto  žymenį  nustatant  anti-S,  anti-S1  arba  anti-RBD
IgG) atsakymą mažiau nei 60 dienų laikotarpiu.
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1.3. Daugiau nei 10 darbuotojų, turinčių kontaktą su pacientais, turinčių ASPĮ ir socialinės
globos įstaigų vadovai turi parengti ir patvirtinti profilaktinio atsitiktinio įstaigos darbuotojų tyrimo
organizavimo tvarką, joje numatant, kad:

1.3.1. tiriami darbuotojai atrenkami iš visų įstaigos padalinių, kuriuose turimas tiesioginis
kontaktas su pacientais ar gyventojais, ir ASPĮ patalpose veiklą vykdančių vaistinių;

1.3.2.  tas pats darbuotojas profilaktiškai  tiriamas ne dažniau kaip 1 kartą per 2 savaites.
Stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių ASPĮ, kuriose gydomi COVID-19
liga (koronaviruso infekcija) sergantys pacientai, darbuotojai gali būti profilaktiškai tiriami ASPĮ
vadovo  nustatytu  dažnumu  (atsižvelgiant  į  laboratorijų  pajėgumus),  tačiau  tas  pats  darbuotojas
profilaktiškai tiriamas ne dažniau kaip 1 kartą per savaitę;

1.3.3.  ėminių  paėmimas  organizuojamas  ASPĮ  ar  socialinės  globos  įstaigoje  arba
savivaldybės mobiliame punkte (registracija į mobilų punktą vykdoma per Karštosios koronaviruso
linijos 1808 sistemą su registracijos kodu);

1.3.4. per savaitę turi būti ištiriama nuo 10 iki 20 proc. ASPĮ ir socialinės globos įstaigos
darbuotojų,  išskyrus  kai  tiriami  stacionarines  asmens  sveikatos  priežiūros  paslaugas  teikiančių
ASPĮ, kuriose gydomi COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantys pacientai, darbuotojai.

1.4.  10  arba  mažiau  darbuotojų,  turinčių  kontaktą  su  pacientais,  turinčioms  ASPĮ  ir
socialinės globos įstaigoms, tirti darbuotojus tokiu dažnumu, kad tas pats darbuotojas profilaktiškai
būtų tiriamas ne dažniau kaip kas 5 savaites. Ėminių paėmimas organizuojamas ASPĮ ar socialinės
globos įstaigoje arba savivaldybės mobiliame punkte (registracija į  mobilų punktą vykdoma per
Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą su registracijos kodu).

1.5.  Įstaigų,  turinčių  1.1.3–1.1.5  papunkčiuose  nurodytų  darbuotojų,  vadovai  sudaro
profilaktiškai  tiriamų  asmenų  tyrimo  atlikimo  planą,  užtikrinant,  kad  tyrimas  1.1.3–1.1.5
papunkčiuose nurodytiems asmenims būtų atliekamas ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip
kas 10 dienų. Ėminių paėmimas vykdomas savivaldybės mobiliame punkte. Registracija į mobilų
punktą  profilaktiniams  tyrimams  vykdoma  per  Karštosios  koronaviruso  linijos  1808  sistemą
elektroniniu būdu.

2. Į p a r e i g o j u:
2.1.  VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikos vyr. gydytoją, Klaipėdos miesto mobilaus punkto

koordinatorę  Loretą  Venckienę  tikslinius  tyrimus  COVID-19  ligai  (koronaviruso  infekcijai)
nustatyti  organizuoti  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro-valstybės  lygio
ekstremaliosios  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“ nustatyta tvarka;

2.2. BĮ  Klaipėdos  miesto  visuomenės  sveikatos  biuro  direktorę  Jūratę  Grubliauskienę
vykdyti informacijos apie šiuo įsakymu nustatytos tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai)
diagnozuoti  organizavimo  tvarkos  teikimą  visuomenei  bei  tiriamų  įstaigų  vadovams  ir
darbuotojams.

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu  galios  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos
direktoriaus 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymą Nr. AD1-1245 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų
dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo Klaipėdos miesto savivaldybėje“.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas skelbiamas Klaipėdos miesto savivaldybės interneto
svetainėje.

Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis
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