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P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą
Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
organizavimo“:
1. Pakeičiu 1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.2. profilaktinį tyrimą:
1.2.1. ASPĮ darbuotojams, studentams, atliekantiems praktiką ASPĮ, ir ASPĮ patalpose
veiklą vykdančių vaistinių darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su pacientais (toliau –
ASPĮ darbuotojai;
1.2.2. socialinės globos įstaigų (išskyrus socialinės globos įstaigas, teikiančias socialinę
globą vaikams) (toliau – socialinės globos įstaiga) darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą
su socialinės globos įstaigos gyventojais (toliau – socialinės globos įstaigos darbuotojai).“
2. Pripažįstu netekusiu galios 2 punktą.
3. Pripažįstu netekusiu galios 3 punktą.
4. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:
„4. Pavesti ASPĮ ir socialinės globos įstaigoms su savivaldybėmis suderinti ir
patvirtinti profilaktinio atsitiktinio ASPĮ ir socialinės globos įstaigų darbuotojų tyrimo
organizavimo tvarką, joje numatant:
4.1. kad tiriami darbuotojai atrenkami iš visų įstaigos padalinių, kuriuose turimas
tiesioginis kontaktas su pacientais ar gyventojais, ir ASPĮ patalpose veiklą vykdančių vaistinių;
4.2. kad tas pats darbuotojas profilaktiškai tiriamas ne dažniau kaip 1 kartą per 2
savaites;
4.3. kad ėminių paėmimas darbuotojams atliekamas vadovaujantis šio sprendimo 5.2
papunktyje nustatyta tvarka;
4.4. kad per savaitę turi būti ištiriama nuo 10 iki 20 proc. ASPĮ ir socialinės globos
įstaigos darbuotojų.“
5. Pakeičiu 5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.1. šio sprendimo 1.1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 ir 1.1.31 papunkčiuose nurodytiems asmenims –
savivaldybių mobiliuose punktuose Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo
mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams
atlikti organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-390 „Dėl Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės
paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams
tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka, išskyrus šio
sprendimo 5.3 papunktyje nurodytus atvejus ir atvejus, kai asmenys yra stacionarizuoti ASPĮ –
tuomet ėminio paėmimas šiems asmenims atliekamas ASPĮ. Registracija į mobilų punktą
vykdoma per Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą;“.
6. Pakeičiu 5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
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„5.2. šio sprendimo 1.2.1 ir 1.2.2 papunkčiuose nurodytiems asmenims – ASPĮ ar
socialinės globos įstaigoje arba šio sprendimo 5.1 papunktyje nustatyta tvarka;“.
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