
Tiksliniai ir profilaktiniai
tyrimai dėl COVID-19 ligos

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. DOKUMENTAS

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR 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 LR vidaus reikalų ministerijos, LR specialiųjų tyrimų tarnybos, LR
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;
laisvės atėmimo vietų pareigūnams ir darbuotojams bei Laisvės atėmimo vietų
ligoninės darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su suimtaisiais ar
nuteistaisiais;
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;
psichologinę, pirminę emocinę pagalbą ar psichoterapijos paslaugas
teikiantiems specialistams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su
pacientais ar gyventojais;
institucijų, įstaigų ir organizacijų darbuotojams bei savanoriams, užtikrinantiems
LR karantino režimo priemonių laikymosi kontrolę, turintys tiesioginį (nuolatinį ar
laikiną) kontaktą su kitais asmenimis;
gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdantiems darbuotojams, dirbantiems
LR nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme
nustatytose pirmos kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose
įmonėse ir antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose
įmonėse – AB „Lietuvos paštas“ ir AB „Lietuvos geležinkeliai“, turintiems
tiesioginį nuolatinį kontaktą su kitais asmenimis;
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;
audinių ūkių darbuotojams;
valstybės įmonės „Regitra“ darbuotojams ir transporto priemonių vairavimo
praktinius mokymus vykdantiems asmenims, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar
laikiną) kontaktą su kitais asmenimis;
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;
Valstybinės mokesčių inspekcijos konsultavimo telefonu specialistams;
Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos pareigūnams, kitiems
valstybės tarnautojams bei darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar
laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu
būdu;
LR prokuratūros prokurorams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, LR
praktikuojantiems advokatams ir advokatų padėjėjams, 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;
asmenims, vykdantiems savanorišką veiklą ASPĮ, socialinių paslaugų ir švietimo
įstaigose.

PRIVALOMAI 

SAVANORIŠKAI 

Profilaktiniai periodiniai tyrimai dėl COVID-19 ligos atliekami 
 šioms grupėms:

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. DOKUMENTAS

Oficialių delegacijų nariams – grįžus iš vizito užsienio valstybėje;
kitiems aukščiau esančiuose papunkčiuose nenurodytiems asmenims, kurių  veikla
nedraudžiama, kai šie asmenys vykdo savo darbinę veiklą Klaipėdos miesto
savivaldybės teritorijoje ir vykdydami 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.

PRIVALOMAI 

SAVANORIŠKAI

Profilaktiniai vienkartiniai tyrimai dėl COVID-19 ligos
atliekami:

Asmenims, kuriems prieš mažiau nei 180 dienų COVID-19 liga (koronaviruso
infekcija) buvo patvirtinta 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);
asmenims, kurie prieš mažiau nei 180 dienų buvo paskiepyti COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) vakcina pagal pilną skiepijimo schemą;
asmenims, kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo
atsakymą.

Profilaktiniai tyrimai dėl COVID-19 ligos neatliekami:

Ėminiai imami savivaldybės mobiliame punkte vadovaujantis Ėminių iš
paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19
ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti
organizavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka. 

Kur atliekamas testas?

Registracija į mobilų punktą profilaktiniams tyrimams vykdoma per
Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą telefonu arba elektroniniu
būdu.

Kaip užsiregistruoti?

Įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovai turi koordinuoti darbuotojų periodinių
profilaktinių tyrimų procesą, siekiant užtikrinti tinkamą tyrimų periodiškumą.

Kas koordinuoja išvardintų darbuotojų grupių testavimo
procesą?

Informacija parengta vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.
balandžio 6 d. įsakymu Nr. AD1-437 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso

infekcijos) organizavimo Klaipėdos miesto savivaldybėje“. Profilaktiniai periodiniai tyrimai dėl COVID-19 ligos atliekami ne dažniau kaip kas 7 d. ir ne rečiau kaip kas10 di.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/de290c848e1d11eb998483d0ae31615c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443

