
 

 
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS 

DĖL TAISYKLIŲ, UŽTIKRINANČIŲ PERIODINIO SVEIKATOS TIKRINIMO 

TVARKĄ DARBUOTOJAMS, 

PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKĄ  VEIKLŲ DALYVIAMS 

IR BENDRĄ EPIDEMIOLOGINĘ SAUGĄ VŠĮ CENTRE „EIK“ 

NUO 2021 M. RUGSĖJO 13 D. IR KOL YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO 

EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS DĖL COVID-19 

 

 

2021 m. rugsėjo 10 d. Nr. Į-V 21/2  

Vilnius 

 

Vadovaudamasi 2021-08-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 645 bei kitais 

epidemiologinės situacijos dėl  COVID-19 valdymą reglamentuojančiais teisės aktais 

 

T v i r t i n u: 

TAISYKLES, UŽTIKRINANČIAS 

PERIODINIO SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKĄ DARBUOTOJAMS, 

PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKĄ  VEIKLŲ DALYVIAMS 

IR BENDRĄ EPIDEMIOLOGINĘ SAUGĄ VŠĮ CENTRE „EIK“  

NUO 2021 M. RUGSĖJO 13 D. IR KOL YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO 

EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS DĖL COVID-19 

            (Pridedamos). 

 

Taisyklės galioja nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. ir kol yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir 

(ar) karantinas dėl COVID-19. 

 

 Darbuotojai su Taisyklėmis supažindinami raštu (išsiunčiant Taisykles darbuotojams el. paštu). 

Užsiėmimų lankytojai bei kiti asmenys supažindinami su taisyklėmis viešai (skelbimu veiklos vykdymo 

vietose ir/arba patalpinant taisykles viešai prieinamuose soc. tinkluose). 

 Atsakomybę už šių taisyklių laikymosi kontrolę pasilieku sau. 

 

  

  

 

 

 

Direktorė                                                             

Vida Adomaitienė 
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TAISYKLĖS, UŽTIKRINANČIOS 

PERIODINIO SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKĄ DARBUOTOJAMS, 

PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKĄ  VEIKLŲ DALYVIAMS 

IR BENDRĄ EPIDEMIOLOGINĘ SAUGĄ VŠĮ CENTRE „EIK“  

NUO 2021 M. RUGSĖJO 13 D. IR KOL YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO 

EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS DĖL COVID-19 

 

 

   

Nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. ir kol yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas dėl 

COVID-19, VšĮ centre „Eik“ taikomos šios taisyklės, užtikrinančios epidemiologinę saugą. 

 

PERIODINIO SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKA DARBUOTOJAMS 

 

Darbuotojų sveikatos dėl COVID-19 tikrinimas, dokumentų pateikimo tvarka 

 

Nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. su VšĮ centro “Eik” veiklų dalyviais, paslaugų gavėjais ir kitais lankytojais  

gali dirbti tik darbuotojai turintys imunitetą COVID-19 ligai ir (ar) periodiškai besitikrinantys, ar neserga 

šia liga. 
 Imunitetą įrodantys dokumentai gali būti šie: 
 E. sveikatoje išrašas -  
apie vakcinaciją; 
teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR) rezultatų protokolas – praėjus ne daugiau nei 210 d. 

nuo teigiamo testo rezultato; 
po 2021 m. rugpjūčio 16 d. (imtinai) atlikto teigiamo laboratorinio tyrimo (antigeno testo arba kiekybinio 

ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG 

antikūnai prieš SARS-CoV-2) rezultatų protokolas – galioja 60 dienų nuo tyrimo dienos. 
 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotas dokumentas: 
patvirtinantis, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) – praėjus ne daugiau nei 210 

d. nuo teigiamo testo rezultato; 
nurodantis, kad asmens skiepijimas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina yra baigtas 

atsižvelgiant į patvirtintą skiepijimo schemą; 

 
Galimybių pasas; 

 
Europos Sąjungos skaitmeninis COVID pažymėjimas. 

 
Darbuotojai, kurie negali skiepytis COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina, turi pateikti tai 

patvirtinančią sveikatos priežiūros įstaigos išduotą pažymą arba išrašą iš ESPBI IS. 

 

Darbuotojai, neturintys imuniteto ir jį patvirtinančio dokumento, privalo iki 2021-09-20 ir vėliau ne rečiau 

kaip kas 10 dienų pasitikrinti sveikatą sveikatos įstaigoje bei pateikti sveikatos įstaigos atlikto testo 

protokolo kopiją, išsaugotą savo telefone arba atspausdintą popieriuje (testo rezultatas privalo būti 

neigiamas) arba galimybių pasą. 

 

Periodinio sveikatos patikrinimo užtikrinimo tikslu yra vedamas žurnalas, kuriame yra fiksuojami šie 

darbuotojų sveikatos faktai: sveikatos dėl COVID-19 patikrinimo data ir/arba pateikto aktualaus testo arba 

Galimybių paso data, jo galiojimo data. Dėl teisinės prievolės įgyvendinimo, turėdamas šiuos duomenis, 

darbdavys el. paštu arba žodžiu primena darbuotojams dėl besibaigiančio aktualaus dokumento (galimybių 

paso, testo rezultato) datos bei teikia priminimą ir/arba reikalavimą pateikti aktualų dokumentą. Tokiam 

priminimui darbuotojo sutikimas nėra reikalingas. 
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Darbuotojai, kurie nereaguoja į priminimą ir nepateikia reiklaujamų dokumentų yra nušalinami nuo darbo,  

jiems nėra mokamas darbo užmokestis už nušalinimo laiką. Pateikus aktualius dokumentus, darbuotojas tą 

pačią dieną grąžinamas į darbą. 

Darbuotojui ilgą laiką nesitikrinant sveikatos ir nepaisant darbdavio priminimų bei reikalavimų pateikti 

akualius dokumentus, tai traktuojamas kaip šiurkštus darbo drausmės pažeidimas, už kurį darbuotojas gali 

būti atleistas iš darbo. Darbuotojas sveikatą gali tikrintis darbo metu, jam už šį laiką yra 

mokamasnustatyto dydžio darbo užmokestis. 

 

Aktualius duomenis ir dokumentus darbuotojas gali pateikti darbdaviui betarpiškai (atsakingam asmeniui 

pateikdamas dokumento kopiją savo telefone, pateikdamas spausdintą dokumentą) arba atsiųsdamas 

informaciją el. paštu. 

 

Už periodinį darbuotojo testavimą sumokėtos lėšos darbuotojui nėra kompensuojamos darbdavio . 

Periodinis testavimas valstybinėse sveikatos priežiūros  įstaigose darbuotojams yra atliekamas nemokamai 

ir apmokamos iš valstybės biudžeto, pateikiant darbdavio juridinio asmens kodą (Neformaliojo švietimo ir 

ugdymo įstaigų veikla). 

 

Darbuotojų sąrašų sudarymas 

 

Darbuotojai, kurie privalo turėti imunitetą COVID-19 ligai ir (ar) periodiškai, ne rečiau kaip kas 10 dienų,  

privalo tikrintis, ar neserga šia liga: darbuotojai, kurie betarpiškai dirba ir teikia paslaugas Projektų 

dalyviams, paslaugų gavėjams (Projektų vykdytojai, kineziterapeutai, treneriai). 

 

Darbdavys žurnale sudaro atskirą sąrašą darbuotojų, atsisakusių arba dėl objektyvių priežasčių negalinčių 

pasitikrinti sveikatos sąrašą. 

 

Darbdavys žurnale sudaro darbuotojų, pateikusių dokumentus, įrodančius sveikatos patikrinimą, 

persirgimą Covid-19 liga arba pasiskiepijimą pagal skiepijimo schemą, sąrašą. 

 

 

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymas, siekant įgyvendinti darbuotojų periodinio sveikatos 

tikrinimo prievolę  

 

Tikrinant darbuotojų sveikatos būklę dėl COVID-19 dokumentus (galimybių pasą ir kt), yra atliekama tik 

dokumento peržiūros funkcija, fiksuojant dokumento išdavimo/pateikimo ir jo galiojimo datą. Kitos 

asmens duomenų operacijos, susijusios su šiais dokumentais (dokumentų ir duomenų  rinkimas, 

saugojimas) nėra atliekamos. Gauti dokumentai iš darbuotojų el. paštu yra peržiūrimi ir iškart ištrinami. 

 

BENDROJI EPIDEMIOLOGINĖ SAUGOS TVARKA DARBUOTOJAMS, PROJEKTŲ 

DALYVIAMS IR KITIEMS ASMENIMS 

 

Darbuotojų, Projektų dalyvių, kitų paslaugų gavėjų dalyvavimo veiklose tvarka 

 

Nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. ir kol yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas dėl 

COVID-19, VšĮ centro „Eik“ Projektų veiklose gali dalyvauti Projektų dalyviai, kurie pateikia galiojantį 

Galimybių pasą arba jam tapatų sveikatos įstaigos išduotą dokumentą. Galimybių pasas išduodamas 

asmenims tik nuo 16 metų. Vaikams iki 16 metų nereikia testuotis ir turėti Galimybių paso. Jiems 

reikalingas tik dokumentas, įrodantis jų amžių. 

Vaikus iki 16 metų lydintys asmenys privalo turėti galimybių pasą arba kitą dokumentą, patvirtinantį, 

persirgimo, pasiskiepijimo ar atlikto PGR tyrimo ir gauto neigiamo rezultato faktą. 
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Sąrašas paslaugų ir veiklų, kurios po rugsėjo 13 d. teikiamos kontaktiniu būdu ir asmenims, 

neturintiems galimybių paso ar kito dokumento, įrodančio vakcinacijos, persirgimo faktą ar neigiamą 

tyrimo rezultatą:   

1) atvirose erdvėse teikiamos paslaugos ir vykdomos Sporto Projektų veiklos – užsiėmimai su 

bėgimo triračiais projektų dalyviams, sporto treniruotės, renginiai, kai juose dalyvauja ne 

daugiau kaip 500 asmenų; 

2) uždarose patalpose teikiamos paslaugos ir vykdomos Neįgaliųjų Socialinės reabilitacijos Projekto 

veiklos – užsiėmimai neįgaliems ir spec. ugdymo poreikių turintiems vaikams iki 16 metų, 

asmeninės pagalbos teikimas asmenims su negalia, kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimai -  

socialinės ir psichologinės pagalbos paslaugos neįgaliesiems ir jų šeimų nariams. 

 

Visi darbuotojai, veiklų dalyviai ir kiti užsiėmimų lankytojai turi laikytis priemonių, užstikrinančių 

epidemiologinę saugą:  

veikloms vykstant patalpoje ir/arba atvorose erdvėse tinkamai dėvėti veido kaukę; 

naudotis dezinfekcijos priemonėmis;  

laikytis saugaus atstumo, vengti artimo fizinio kontakto su kitu žmogumi ilgiau kaip 15 min.;  

riboti grupės dalyvių skaičių vieno užsiėmimo metu pagal galiojančius dalyvių skaičiaus ir patalpų ploto 

reikalavimus;  

reguliuoti dalyvių srautas tarp treniruočių (kontroliuoti, kad viena dalyvių grupė nesusitiktų su kita, daryti 

pertraukas tarp dalyvių grupių);  

atskirai organizuoti treniruotes imunitetą turintiems ir jo neturintiems asmenims; dezinfekuoti sporto 

inventorių ir kitas naudojamas priemones;  

užsiėmimų metu dėvėti tik asmenines (savo) priemones: šalmą ir kitas apsaugos ir įrangos pritaikymo 

priemones;  

registruoti veiklų dalyvius. 

 

Kitų asmenų lankymosi įstaigoje tvarka 

 

Kiti asmenys (ne veiklų dalyviai), atvykę į įstaigą turi laikytis priemonių, užstikrinančių epidemiologinę 

saugą: tinkamai dėvėti veido kaukę, naudotis dezinfekcijos priemonėmis,  

laikytis saugaus atstumo. Galimybių paso pateikimas šiems asmenims yra rekomendacinio pobūdžio. 

Ši tvarka taikoma ir įstaigos administracijai bei darbuotojams, administruojantiems Projektus (Projektų 

vadovams ir pan.). 

 

 

Asmens duomenų tvarkymas, siekant valdyti COVID-19 ligos plitimą 

 

Tikrinant kitų asmenų sveikatos būklę dėl COVID-19 dokumentus (galimybių pasą ir kt.), yra atliekama 

tik momentinė dokumento peržiūros funkcija, tikrinant dokumento išdavimo/pateikimo ir jo galiojimo 

datą. Kitos asmens duomenų operacijos, susijusios su šiais dokumentais (dokumentų ir duomenų  

rinkimas, saugojimas) nėra atliekamos. Spausdintas popierinis dokumentas arba jo kopoja telefone 

tikrinama vizualiai. Galimybių paso QR kodas gali būti skenuojamas tik galiojimo datos peržiūros tikslais. 

 
Projektų veiklų dalyvių asmens duomenys ( vardas, pavardė, amžius, telefono Nr. ir nuolatinės 

gyvenamosios vietos informacija) yra renkami Covid-19 ligos profilaktikos ir kontrolės priemonių 

įgyvendinimo tikslais. Jie neviešinami ir neatskleidžiami tretiesiems asmenims. Tik Covid-19 ligos atveju 

šie duomenys gali būti pateikiami Nacionaliniam visuomenės sveikatos  centrui. 

 

 

 

 


