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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“ (su pakeitimais): 

1. N u s t a t a u, kad: 

1.1.  asmenų profilaktinis tyrimas planuojamas savaitės laikotarpiui (nuo pirmadienio iki 

sekmadienio) pagal penktadieniais iki 10.00 val. adresu www.sam.lrv.lt skelbiamą Klaipėdos miesto 

savivaldybės epidemiologinį rodiklį; 

1.2.  jei Klaipėdos miesto savivaldybė pagal epidemiologinį rodiklį (14 dienų suminį 

sergamumo rodiklį 100 tūkst. gyventojų) priskiriama mažos rizikos savivaldybėms, profilaktiniai 

tyrimai dėl COVID-19 ligos vykdomi tokia tvarka: 

1.2.1. tyrimai atliekami šioms grupėms: 

1.2.1.1.  ASPĮ ir ASPĮ patalpose veiklą vykdančių vaistinių darbuotojams, turintiems 

tiesioginį kontaktą su pacientais (toliau – ASPĮ darbuotojai); 

1.2.1.2.  socialinės globos įstaigų darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su socialinės 

globos įstaigos gyventojais (toliau – socialinės globos įstaigos darbuotojai); 

1.2.2. ASPĮ ir socialinės globos įstaigų vadovai turi parengti ir patvirtinti atsitiktinio įstaigos 

darbuotojų tyrimo organizavimo tvarką, joje numatant, kad: 

1.2.2.1.  tiriami darbuotojai atrenkami iš visų įstaigos padalinių, kuriuose turimas tiesioginis 

kontaktas su pacientais ar gyventojais, ir ASPĮ patalpose veiklą vykdančių vaistinių; 

1.2.2.2.   tas pats darbuotojas profilaktiškai tiriamas ne dažniau kaip 1 kartą per 2 savaites; 

1.2.2.3.  ėminių paėmimas organizuojamas savivaldybės mobiliame punkte; 

1.2.2.4.  registracija į mobilų punktą vykdoma per Karštosios koronaviruso linijos 1808 

sistemą su registracijos kodu; 

1.2.2.5.   per savaitę turi būti ištiriama nuo 2 iki 5 proc. visų ASPĮ ar socialinės globos įstaigos 

darbuotojų, įskaitant ASPĮ ar socialinės globos įstaigų patalpose esančių vaistinių darbuotojus; 

1.3.  jei Klaipėdos miesto savivaldybė pagal epidemiologinį rodiklį (14 dienų suminį 

sergamumo rodiklį 100 tūkst. gyventojų) priskiriama didelės rizikos savivaldybėms, profilaktiniai 

tyrimai dėl COVID-19 ligos vykdomi tokia tvarka: 

1.3.1. tyrimai atliekami šioms grupėms: 

1.3.1.1.  ASPĮ darbuotojams ir socialinės globos įstaigos darbuotojams, organizuojant ėminių 

paėmimą šio sprendimo 1.2.2.1–1.2.2.4 papunkčiuose nustatyta tvarka. Per savaitę turi būti ištiriama 
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nuo 15 iki 20 proc. visų ASPĮ ar socialinės globos įstaigos darbuotojų, įskaitant ASPĮ ar socialinės 

globos įstaigų patalpose esančių vaistinių darbuotojus; 

1.3.1.2.  pacientams, kurie yra ASPĮ; 

1.3.1.3.  socialiniams darbuotojams, išskyrus socialinės globos įstaigų darbuotojus; Valstybės 

sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, policijos, Viešojo 

saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams; NVSC 

specialistams, dirbantiems pasienio kontrolės punktuose, atliekantiems atvejų ir (ar) protrūkių 

tyrimus (epidemiologinę diagnostiką) ar atliekantiems patikrinimus, susijusius su karantino visoje 

Lietuvos Respublikos teritorijoje režimo priemonių laikymųsi; Valstybinės maisto ir veterinarijos 

tarnybos specialistams, dirbantiems pasienio kontrolės punktuose ar atliekantiems patikrinimus, 

susijusius su karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje režimo priemonių laikymusi; 

Valstybinės augalininkystės tarnybos darbuotojams, dirbantiems pasienio kontrolės punktų 

fitosanitarijos postuose (skyriuose); Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnams; laisvės atėmimo 

įstaigų pareigūnams ir darbuotojams bei Laisvės atėmimo vietų ligoninės darbuotojams, turintiems 

tiesioginį kontaktą su suimtaisiais ar nuteistaisiais; ugniagesiams gelbėtojams; energetikos įmonių 

darbuotojams – dispečerinių centrų darbuotojams, kurie dirba pamainomis izoliuojantis darbo vietoje; 

kariams; vaistinių ir prekybos vietų darbuotojams, tiesioginį kontaktą su klientais turintiems 

paslaugas teikiančių įmonių darbuotojams; ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

darbuotojams; mobilių komandų, atliekančių ėminių COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) 

nustatyti (toliau – ėminys) paėmimą, nariams, karščiavimo klinikų darbuotojams; 

1.3.1.4.   kitiems asmenims, priklausantiems papildomoms profilaktiškai tirtinų asmenų 

grupėms, kurios nustatomos pagal susidariusią situaciją ir poreikį atskiru Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu; 

1.3.2. ASPĮ vadovai turi parengti ir patvirtinti atsitiktinio pacientų tyrimo įstaigoje 

organizavimo tvarką, joje numatant, kad: 

1.3.2.1. tiriami pacientai atrenkami iš visų ASPĮ padalinių; 

1.3.2.2.  ėminių paėmimas pacientams atliekamas ASPĮ, ėminių paėmimą atlieka įstaigos 

vadovo nustatyta tvarka apmokyti įstaigos sveikatos priežiūros specialistai; 

1.3.2.3.  per savaitę turi būti ištiriama nuo 5 iki 10 proc. tą savaitę ASPĮ esančių pacientų; 

1.3.3. asmenų, nurodytų šio sprendimo 1.3.1.3 ir 1.3.1.4 papunkčiuose, atsitiktinis ėminių 

paėmimo tyrimas vykdomas tokia tvarka: 

1.3.3.1.  registracija ir ėminių paėmimas organizuojamas savivaldybės mobiliame 

punkte Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakyme Nr. V-390 

„Dėl Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ nustatyta tvarka, išskyrus šio sprendimo 1.3.3.3 papunktyje nurodytus atvejus ir 

atvejus, kai asmenys yra stacionarizuoti ASPĮ – tuomet ėminio paėmimas šiems asmenims atliekamas 

ASPĮ. Registracija į mobilų punktą vykdoma per Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą; 

1.3.3.2.  per savaitę bendras šių profilaktinių tyrimų, atliekamų savivaldybėje, skaičius turi 

sudaryti nuo 0,5 iki 1 proc. visų savivaldybės gyventojų skaičiaus; 

1.3.3.3.  asmenų, kurių ėminių paėmimą iki šio sprendimo įsigaliojimo dienos organizavo 

institucija, įstaiga ar įmonė, kurioje jie dirba ar eina pareigas, ar kuriai buvo pavesta organizuoti šių 

asmenų ėminių paėmimą, ėminių paėmimas po šio sprendimo įsigaliojimo dienos vykdomas šių 

institucijų, įstaigų ar įmonių nustatyta tvarka. 

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; 
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2.2. ASPĮ vadovus kiekvieną pirmadienį iki 10 val. Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos Sveikatos apsaugos skyriui el. paštu roze.perminiene@klaipeda.lt pateikti statistinius 

duomenis apie jų įstaigoje tikrintinų, patikrintų sveikatos priežiūros specialistų skaičių, teigiamų 

tyrimų atsakymų skaičių, užpildant LR sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą formą; 

2.3. socialinės globos ir socialinių paslaugų įstaigų vadovus kiekvieną pirmadienį iki 10 val. 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui el. paštu 

rugile.urbanaviciute@klaipeda.lt pateikti statistinius duomenis apie jų įstaigoje tikrintinų, patikrintų 

darbuotojų, teigiamų tyrimų atsakymų skaičius, užpildant LR sveikatos apsaugos ministerijos 

nustatytą formą; 

2.4.  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; 

2.5. Rugilę Urbanavičiūtę, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos 

skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vyr. specialistę, vykdyti 2.3 papunktyje nustatytų gautų 

duomenų kaupimą ir apibendrintų duomenų pateikimą kiekvieną pirmadienį iki 11 val. Sveikatos 

apsaugos skyriui el. paštu roze.perminiene@klaipeda.lt. Teikiant duomenis, būtina nurodyti visas 

socialinės globos įstaigas, veikiančias savivaldybės teritorijoje, nepriklausomai nuo pavaldumo ir 

nuosavybės formos, ir nepriklausomai, ar tų įstaigų darbuotojai buvo tirti, išskyrus atvejus, kai įstaiga 

neveikia (neteikia paslaugų), įstaigos darbuotojai nuolat dirba nuotoliniu būdu arba nedirba. Kai 

socialinės globos ar socialinių paslaugų įstaiga veikia (teikia paslaugas), bet darbuotojai nėra tiriami, 

pastabose būtina nurodyti to priežastis. 

3. S k i r i u Rožę Perminienę, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Sveikatos 

apsaugos skyriaus vedėją, atsakinga už statistinių duomenų apie kiekvienos socialinės globos įstaigos 

ir ASPĮ tikrintinų ir (ar) patikrintų darbuotojų kaupimą (tikrintinų darbuotojų skaičius, patikrintų 

darbuotojų skaičius, teigiamų tyrimų atsakymų skaičius) ir apibendrintų savivaldybės duomenų 

pateikimą Sveikatos apsaugos ministerijai el. paštu jolita.matuziene@sam.lt (kopiją su informacija 

apie socialinės globos įstaigas pateikiant Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos el. paštu data@sppd.lt) kiekvieną pirmadienį iki 12 val.  

4. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2020 m. birželio 5 d. įsakymą Nr. AD1-717 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo Klaipėdos miesto savivaldybėje“. 

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

svetainėje. 

 

 

Savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojas, pavaduojantis Savivaldybės 

administracijos direktorių 

 

Andrius Dobranskis 

 


