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INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ,
DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, KURIEMS LEIDŽIAMA DIRBTI
PASITIKRINUSIEMS IR (AR) PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA
COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), SVEIKATOS TIKRINIMOSI
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kuriems leidžiama dirbti
pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso
infekcija), sveikatos tikrinimosi tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), turinčių nuolatinį tiesioginį kontaktą darbo
funkcijų atlikimo ar veiklos vykdymo vietoje su kitais asmenimis, privalomo sveikatos tikrinimo, ar
neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio
ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, tvarką.
2. Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu departamento darbuotojai,
turintys ar galintys turėti nuolatinį tiesioginį kontaktą darbo funkcijų atlikimo ar veiklos vykdymo
vietoje su kitais asmenimis, išskyrus nurodytus Aprašo 11 punkte, turi pasitikrinti prieš pradėdami
dirbti ir (ar) vykdyti veiklą ir periodiškai tikrintis, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija),
dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas.
3. Apraše vartojama sąvoka atsakingas asmuo – departamento administracijos padalinio
vadovas ar tiesioginio vadovo paskirtas atsakingas asmuo dėl darbuotojų sveikatos tikrinimosi.
4. Aprašas taikomas iki paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino
dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pabaigos, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų baigiasi vėliau.
II SKYRIUS
PRIVALOMO SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKA
5. Visi darbuotojai, išskyrus nurodytus Aprašo 11 punkte, turi pasitikrinti prieš pradėdami
dirbti kontaktiniu būdu ir periodiškai tikrintis, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija).
6. Periodiniai sveikatos patikrinimai atliekami ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip
kas 10 dienų nuo paskutinio sveikatos patikrinimo.
7. Atsakingas asmuo per 1 dieną nuo šio Aprašo įsigaliojimo informuoja darbuotoją apie jo
pareigą atlikti sveikatos patikrinimą.
8. Darbuotojai, kurie privalo pasitikrinti sveikatą, prieš pradėdami dirbti ir (ar) vykdyti veiklą
kontaktiniu būdu, o vėliau periodiškai ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų
atsakingiems asmenims pateikia sveikatos patikrinimo rezultatus iš Elektroninės sveikatos paslaugų
ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS):
8.1. neigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo), kuris atliktas
ne vėliau, kaip prieš 2 dienas, rezultatų (duomenų) protokolas, kurį asmuo gali pateikti atspausdintą
arba išsaugotą skaitmeniniu formatu, arba tiesiogiai prisijungęs prie ESPBI IS;
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8.2. pagal Europos Komisijos reikalavimus parengtas Europos Sąjungos skaitmeninis COVID
pažymėjimas, patvirtinantis neigiamo tyrimo, atlikto ne vėliau, kaip prieš 2 dienas, rezultato faktą.
9. Darbuotojų sveikatos patikrinimo rezultatai gali būti pateikiami peržiūrai atsakingam
asmeniui per „Microsoft Teams“ ar kitą komunikavimo platformą, naudojantis vaizdo kamera, prieš
atvykstant į darbo vietą arba pateikiami peržiūrai atvykus į darbo vietą.
10. Atsižvelgiant į darbuotojo pateiktus sveikatos patikrinimo rezultatus, atsakingi asmenys
pildo Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Privalomo sveikatos tikrinimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) žurnalą, kuris
saugomas „Microsoft Teams“ platformoje uždarame kanale1 (vieną) mėnesį po ataskaitinio mėnesio
pabaigos. Pasibaigus šiam terminui atsakingas asmuo ištrina praėjusio mėnesio žurnalą.
11. Sveikatos patikrinimai neatliekami darbuotojams:
11.1. kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta
remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo
rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų;
11.2. kurie buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina, jei po
vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14 dienų ir asmuo buvo paskiepytas:
11.2.1. antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;
11.2.2. viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;
11.2.3. bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga
(koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo ar antigeno testo
rezultatu;
11.3. kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą, išskyrus
atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po vakcinacijos;
12. Darbuotojai, nurodyti Aprašo 11 punkte, atsakingiems asmenims turi pateikti šias
aplinkybes patvirtinančius dokumentus:
12.1. ESPBI IS vakcinacijos įrašas, teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo
ar antigeno testo) rezultatų (duomenų) protokolas (persirgusiems asmenims), kuriuos asmuo gali
pateikti atspausdintus arba išsaugotus skaitmeniniu formatu, arba tiesiogiai prisijungęs prie ESPBI
IS;
12.2. ESPBI IS duomenų pagrindu parengtas skaitmeninis pažymėjimas, patvirtinantis
skiepijimo, persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kurį asmuo gali pateikti atspausdintą
arba išsaugotą skaitmeniniu formatu, arba tiesiogiai prisijungęs prie ESPBI IS;
12.3. pagal Europos Komisijos reikalavimus parengtas Europos Sąjungos skaitmeninis
COVID pažymėjimas, patvirtinantis skiepijimo, persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)
faktą.
13. Sveikatos patikrinimai neatliekami darbuotojams, dirbantiems tik nuotoliniu būdu.
III SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
14. Asmens duomenys tvarkomi šiomis sąlygomis ir tvarka:
14.1. Asmens duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos
ir kontrolės įstatymo nuostatų dėl privalomo sveikatos tikrinimo dėl užkrečiamųjų ligų įgyvendinimo
tikslu;
14.2. Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, administracijos padalinio pavadinimas,
darbo režimas (nuotolinis/kontaktinis), sveikatos patikrinimo rezultatas, išimtys, kurioms esant
darbuotojas neprivalo tikrintis sveikatos (persirgimo faktas ir data, vakcinavimo faktas), atsisakymo
atlikti sveikatos patikrinimą faktas. Šiuos duomenis patvirtinantys dokumentai, nurodyti Aprašo 8 ir
12 punktuose tik peržiūrimi, draudžiama juos rinkti, saugoti ar kitaip tvarkyti;
14.3. tvarkomi asmens duomenys renkami tiesiogiai iš darbuotojo;
14.4. tvarkomi asmens duomenys saugomi 1 (vieną) mėnesį po ataskaitinio mėnesio pabaigos;
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14.5. tvarkomi asmens duomenys, esant poreikiui, neatlygintinai gali būti teikiami
Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) darbuotojų sveikatos tikrinimo kontrolės tikslu.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Darbuotojas, atsisakęs nustatytu laiku pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga
(koronaviruso infekcija), arba nepasitikrinęs be labai svarbių priežasčių (liga, dalyvavimas giminaičių
laidotuvėse, komandiruotė), atsižvelgiant į darbo pobūdį skiriamas dirbti nuotoliniu būdu arba
perkeliamas 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
COVID-19 liga (koronaviruso infekcija). Darbuotojas grąžinamas į ankstesnį darbą nuo tos dienos,
kurią pateikia sveikatos patikrinimo išvadas, kad gali tęsti darbą.
16. Aprašo 15 punkte nurodytiems darbuotojams neleidžiama atvykti į fizinę darbo funkcijų
atlikimo vietą (patalpas). Iškilus būtinybei nepasitikrinusiems darbuotojams atvykti į fizinę darbo
funkcijų atlikimo vietą(patalpas), ne vėliau kaip likus 48 valandoms iki atvykimo, darbuotojas privalo
pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir apie tai informuoti atsakingą
asmenį, pateikiant sveikatos patikrinimo rezultatus, nurodytus Aprašo 8 punkte.
17. Atsakingi asmenys informuoja darbuotojus, atsisakiusius nustatytu laiku pasitikrinti, ar
neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), apie teisės aktuose numatytas neigiamas pasekmes.
____________________

