Dėl profilaktinių koronavirusinės infekcijos tyrimų
Įsigaliojo nauja tvarka, jog kontaktiniu būdu ugdymo įstaigoje dirbantys asmenys privalo
periodiškai tikrintis dėl COVID-19 infekcijos.
Ką reikia žinoti darbuotojams?
1. Tikrintis privalo visi kontaktiniu būdu ugdymo įstaigoje dirbantys asmenys (pedagogai,
valytojos, valgyklos darbuotojai ir kt.). Taikomos išimtys, asmenims:
a. kuriems prieš mažiau nei 180 dienų buvo patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso
infekcija);
b. kurie prieš mažiau nei 180 dienų buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) vakcina pagal pilną skiepijimo schemą (2 skiepai);
c. kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą;
Šiems asmenims periodiškai tikrintis nereikia, tačiau aplinkybes įrodantį dokumentą jie turi
pateikti ugdymo įstaigos vadovui – siųsti į raštinę.
2. Periodiniai patikrinimai turėtų vykti kas 7-10 dienų;
3. Tyrimams registruojamasi savarankiškai, paskambinus 1808 arba internetu 1808.lt
(„elektroninė registracija tyrimui dėl COVID-19“, pasirenkant profilaktiniam
patikrinimui);
4. Atlikus registraciją, gaunama SMS žinutė į nurodytą tel. numerį su paskirtu tyrimo laiku bei
registracijos numeriu. Atvykus tyrimui, reikia turėti registraciją patvirtinančią sms žinutę bei
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
5. Marijampolės mobilaus punkto adresas: Kauno g. 125, Marijampolė LT-68227;
6. Profilaktiniams patikrinimams registruojama antigenų greitiesiems testams, kurių
atsakymas sužinomas tą pačia dieną. Šis tyrimas imamas iš nosies priekinės landos, skirtingai
nei PGR metodas (PGR tyrimui mėginys imamas iš nosiaryklės);
7. Jei nėra galimybės užsiregistruoti greitajam antigenų tyrimui, galima registruotis PGR
tyrimui;
8. Atlikus tyrimą ir gavus neigiamą tyrimo atsakymą, jį reikia pateikti ugdymo įstaigos
vadovui – siųsti į raštinę;
9. Gavus teigiamą tyrimo atsakymą, asmuo laikomas sergančiu ir privalo nedelsiant
izoliuotis ir apie tai informuoti ugdymo įstaigos vadovą;
10. Su sergančiuoju asmeniu (po tyrimo teigiamo atsakymo gavimo), susisieks specialistai iš
NVSC ir pateiks visą informaciją;
11. Atlikus profilaktinius patikrinimus, nuo tyrimo paėmimo iki atsakymo gavimo, izoliacija nėra
būtina, nebent asmuo jaučia ligai būdingus simptomus (karščiavimas, dusulys, kosulys,
skonio ar/ir uoslės praradimas ar susilpnėjimas ir kt.);
12. Visą informaciją apie gautus skiepus prieš koronavirusinę infekciją ar atliktą tyrimą ir jo
atsakymą galima rasti e-sveikatoje. E-sveikata leidžia formuoti pažymą, ją parsisiųsti
arba spausdinti;
13. Tvarka įsigaliojo nuo 2021 m. kovo 27 d. Pirmasis tyrimas turėtų būti atliktas per 10 d. nuo
tvarkos įsigaliojimo dienos;
14. Asmenys, kurie yra pasiskiepiję pagal nepilną skiepijimo schemą (turi tik 1 skiepą),
privalo periodiškai tikrintis.
15. KUO SKUBIAU Į RAŠTINĘ TURI ATSIŲSTI IŠ E–SVEIKATOS

SUFORMUOTĄ PAŽYMĄ TIE DARBUOTOJAI, KURIE
PERSIRGO KORONAVIRUSO INFEKCIJA BEI YRA
PASKIEPYTI 2 SKIEPAIS (kai kas jau pateikė šią informaciją).

Informacija parengta pagal:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fa9c0ad0a1be11eaa51db668f0092944/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.79699/asr
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