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ROKIŠKIO JUOZO TUMO-VAIŽGANTO GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ
PRIVALOMŲ PERIODINIŲ PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 NUSTATYMO
GREITAISIAIS ANTIGENO TESTAIS TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Privalomų profilaktinių periodinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
organizavimo Gimnazijos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto
gimnazijos (toliau – Gimnazijos) darbuotojų atliekamų periodinių profilaktinių tyrimų dėl COVID-19
nustatymo greitaisiais antigeno testais, (imant ėminius iš priekinės nosies landos) veiksmų ir
komunikavimo seką.
1.2. Organizavimo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2021 m. kovo 26 d. nutarimu Nr.178, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d.
sprendimu Nr.V-1336, bei jo pakeitimais: 2021-03-12 Nr.V-508, 2021-03-20 Nr.V-598, 2021-03-26
Nr.V-656.
1.3. Su šiuo Aprašu gimnazijos darbuotojai supažindinami pasirašytinai.

II SKYRIUS
PRIVALOMŲ PERIODINIŲ PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS
(KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) GIMNAZIJOS DARBUOTOJAMS ATLIKIMO
POREIKIS
2.1. Profilaktiškai periodiškai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) privalomai tiriasi
gimnazijos darbuotojai turintys ilgalaikį ar trumpalaikį bendravimo kontaktą su kitais.
2.2. Profilaktiniai tyrimai neatliekami darbuotojams:
2.2.1. kuriems prieš mažiau nei 180 dienų buvo patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso
infekcija);
2.2.2. kurie prieš mažiau nei 180 dienų buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) vakcina pagal pilną skiepijimo schemą (2 kartus);
2.2.3. kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą
(savanoriškai atlikę antikūnų testą).
2.2.4. dirbantiems nuotoliniu būdu ir neturintiems ilgalaikio ar trumpalaikio bendravimo
kontakto su kitais.
III SKYRIUS
PRIVALOMŲ PERIODINIŲ PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS
(KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) GIMNAZIJOS DARBUOTOJAMS ATLIKIMO
ORGANIZAVIMAS

3.1. Siekiant užtikrinti gimnazijos bendruomenės saugumą ir užkirsti kelią galimiems
COVID-19 židinių atsiradimams, darbuotojams dirbantiems gimnazijoje, turintiems tiesioginį
(nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais, kitais darbuotojais, naudojami greitieji antigeno tyrimai
(imant ėminius iš priekinės nosies landos) .
3.2. Gimnazijos darbuotojai testuojami Rokiškio rajono savivaldybės mobiliajame punkte, į
kurį privalo registruotis patys, per Karštosios koronaviruso linijos www.1808.lt sistemą, savarankiškai
užpildydami elektroninę formą tyrimui dėl COVID-19 (greitieji antigeno tyrimai), arba telefonu1808.
3.3. Už profilaktinių periodinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
organizavimą gimnazijoje atsakingi direktoriaus pavaduotoja administracijos ir ūkio reikalams
(gimnazijos „Romuvos“ padalinyje) ir ūkio dalies vedėjas (gimnazijos Senuosiuose rūmuose).
3.4. Gimnazijos atsakingi asmenys:
3.4.1. sudaro ir nuolat atnaujina savo padalinių darbuotojų sąrašus (priedas Nr. 1), bei
profilaktinių periodinių tyrimų žurnalą (priedas Nr. 2);
3.4.2. informuoja gimnazijos darbuotojus apie COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
tyrimų atlikimo procedūrų eigą:
3.4.2.1. informuoja, kad darbuotojai patys registruojasi į mobilų punktą profilaktiniam tyrimui
per Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą elektroniniu būdu (registracijai reikalingas
elektroninis parašas arba elektroninė bankininkystė) arba telefonu;
3.4.2.2. informuoja, kad darbuotojai, užsiregistravę profilaktiniam tyrimui, turi informuoti
atsakingus asmenis apie jam paskirtą datą ir laiką;
3.4.3. informuoja, kad darbuotojai:
3.4.3.1. gavę atsakymą (neigiamą) apie atlikto COVID-19 testo (koronaviruso infekcijos)
rezultatus, praneša atsakingam darbuotojui apie tyrimo atlikimą ir pateikia tyrimo rezultatų kopijas;
3.4.3.2. gavę atsakymą (teigiamą) apie atlikto COVID-19 testo (koronaviruso infekcijos)
rezultatus, informuoja atsakingą darbuotoją ir įstaigos vadovą apie tyrimo rezultatus, pateikdami
tyrimo rezultatų kopijas.
3.5. Greitasis antigeno tyrimas atliekamas ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas
10 dienų.
3.6. Gavęs iš darbuotojo periodinio profilaktinio tyrimo rezultatų kopiją atsakingas
darbuotojas, pažymi sudarytame privalomų periodinių profilaktinių tyrimų žurnale atlikto tyrimo datą
ir praneša darbuotojui apie kitą tyrimą.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
4.1. Darbuotojas, kuriam privalomas periodinis profilaktinis tyrimas dėl COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos), nesutinkantis testuotis ar laiku neatlikęs testo, gimnazijos vadovo sprendimu
gali būti laikinai nušalinamas nuo darbo, nemokant už tą laikotarpį darbo užmokesčio.
4.2. Aprašas gali būti keičiamas ar pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
– valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus dėl tikslinių ir
profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos).
4.3. Organizuojant gimnazijos darbuotojų profilaktinius periodinius tyrimus šio Aprašo nustatyta
tvarka jų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu.
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