
     PATVIRTINTA 

     Kauno Dainavos progimnazijos 

     direktoriaus 2021 m. vasario 9 d. 

     įsakymu Nr. V-018 

 

KAUNO DAINAVOS PROGIMNAZIJOS 

PROFILAKTIŠKAI TIRIAMŲ DARBUOTOJŲ DĖL COVID-19 LIGOS 

(KORONAVIRUSO INFEKCIJOS)  TYRIMO ATLIKIMO PLANAS  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno Dainavos progimnazijos profilaktiškai tiriamų darbuotojų dėl COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) tyrimo atlikimo planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 

m. sausio 28 d. sprendimu Nr. V-175 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-

valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo 

Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

organizavimo“ pakeitimo“ 3 punktu,  1996-09-25 Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų 

profilaktikos ir kontrolės įstatymo  (suvestinė redakcija nuo 2020-04-10) 18 straipsnio 3 dalimi ir 

atsižvelgiant į įstaigos veiklos ypatumus.  

 

II SKYRIUS 

TYRIMO ATLIKIMO EIGA 

 

2. Darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais, 

ugdomais pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, atliekamas profilaktinis tyrimas dėl 

Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) PGR, imant tepinėlį iš nosiaryklės kas 7-10 d.   

3. Darbuotojų, kuriems reikia atlikti profilaktinį patikrinimą sąrašą parengia ir su juo 

supažindina sąraše esančius darbuotojus ne vėliau kaip 1 d. prieš tyrimą direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Violeta Trakinskienė. 

4. Darbuotojai, turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais, ugdomais 

pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, profilaktiškai netiriami:   

4.1.  jeigu sirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) per 90 dienų, ar turi teigiamą 

serologinio antikūnių tyrimo atsakymą per pastarąsias 60 dienų; 

4.2.  paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo 

schemą mažiau nei 90 dienų laikotarpiu. 

5. Darbuotojai, laikinai nedirbantys dėl ligos, kasmetinių ar tikslinių atostogų, profilaktinį 

tyrimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlieka prieš pradedant dirbti.  



6. Profilaktiniai tyrimai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atliekami 

mobiliajame punkte adresu Jonavos g. 51A.  

7. Darbuotojas, atliekantis profilaktinį tyrimą vadovaudamasis šio plano 2 punktu,  

registruojasi asmeniškai jam priimtinu būdu: skambinant į Karštąją liniją trumpuoju telefono 

numeriu 1808, alternatyviuoju Karštosios linijos numeriu +370 688 21 210, internetu adresu 

www.1808.lt. 

8. Darbuotojai, atlikę profilaktinį tyrimą pagal plano 2 punkte nurodytą tvarką, kiekvieną 

kartą informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui Violetą Trakinskienę. 

9. Jeigu darbuotojui  nustatoma COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), jis nedelsiant 

informuoja  direktorių ir nusišalina nuo darbo. 

 

III SKYRIUS 

 ATSISAKYMO ATLIKTI TYRIMĄ BAIGTIS 

 

10. Darbuotojas, atsisakydamas siūlomo skiepo ir/ar profilaktinio tikrinimo pagal tyrimo 

atlikimo planą, apie savo atsisakymą raštu informuoja direktorių.  

11. Darbuotojas, dėl labai svarbių priežasčių (liga, dalyvavimas giminaičių laidotuvėse, 

komandiruotė) negalintis atlikti profilaktinio tyrimo, apie tai informuoja direktoriaus pavaduotoją 

ugdymui Violetą Trakinskienę. 

12. Jeigu darbuotojas atsisako atlikti profilaktinį tyrimą ir įvedus įstaigoje infekcijos plitimą 

ribojantį režimą,  gali būti svarstoma galimybė nušalinti darbuotoją nuo darbo, nemokant jam darbo 

užmokesčio iki tos dienos, kol jis pasitikrins ar neserga užkrečiamąja liga, kaip numatyta  Lietuvos 

Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme.  

13. Darbuotojas, nušalinimo atveju, grąžinamas į darbą nuo tos dienos, kurią pateikia 

direktoriui sveikatos patikrinimo išvadas, kad gali tęsti darbą. 

______________________________ 

http://www.1808.lt/

