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Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  Žmonių  užkrečiamųjų  ligų  profilaktikos  ir
kontrolės įstatymu (suvestinė redakcija nuo 2021-03-26),  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020
m.  vasario  26  d.  nutarimu  Nr.  152  „Dėl  valstybės  lygio  ekstremalios  situacijos  paskelbimo“,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo  Nr. 544 „Dėl  darbų ir veiklos
sričių,  kuriose leidžiama dirbti  darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai
besitikrinantiems,  ar  neserga  užkrečiamosiomis  ligomis,  sąrašo, darbų  ir  veiklos  sričių,  kuriose
leidžiama  dirbti  darbuotojams, pasitikrinusiems  ir  (ar) periodiškai  besitikrinantiems,  ar
neserga užkrečiamąja  liga, dėl  kurios  yra paskelbta  valstybės  lygio  ekstremalioji  situacija  ir  (ar)
karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija
nuo 2021-07-26) 2.10 punktu ir siekdamas užtikrinti koronaviruso (COVID-19) infekcijos valdymą
bausmių vykdymo sistemoje ir užtikrinti sklandžią bausmių vykdymo sistemos veiklą:

1. N u r o d a u:
1.1. Visiems  bausmių  vykdymo  sistemos  darbuotojams  –  pareigūnams,  valstybės

tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojai) periodiškai, ne
dažniau kaip kas 7 dienas ir  ne rečiau kaip kas 10 dienų nuo paskutinio sveikatos patikrinimo,
pasitikrinti ar neserga COVID-19 liga, atliekant  tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai)
(toliau – tyrimas) nustatyti;

1.2. Jei dirbama pamainomis, tyrimas atliekamas ne vėliau kaip likus 48 valandoms iki
darbo ar veiklos pradžios, bet ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų nuo
paskutinio tyrimo atlikimo.

2. Darbuotojai darbdaviui duomenis apie sveikatos patikrinimą, kad neserga COVID-
19 liga (atlikto tyrimo rezultatus),  turi pateikti iš ESPBI IS (https://www.esveikata.lt).

3. Tyrimai  atliekami  savarankiškai  užsiregistravus  el.  ryšio  priemonėmis
(https:/1808.lt arba telefono Nr. 1808).

4. Privalomi  periodiniai  sveikatos  tikrinimai  (koronaviruso  (COVID-19)  tyrimai)
neatliekami  darbuotojams,  kurie  persirgo  šia  u kre iam ja  liga  arba  kurie  buvo  paskiepytiž č ą
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schem .ą  

5. Privalomi  periodiniai  sveikatos  tikrinimai  (koronaviruso  (COVID-19)  tyrimai)
privalo būti atliekami iki paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl
užkrečiamosios ligos pabaigos, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų baigiasi vėliau.

6. P a v e d u:
6.1. Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau

– Kalėjimų departamentas) pavaldžių įstaigų (toliau – Įstaigos) direktoriams:

https://www.1808.lt/
https://www.esveikata.lt/


6.1.1.  parengti  Privalomo periodinio darbuotojų sveikatos patikrinimo (testavimo) dėl
COVID-19 ligos tvarką įstaigoje;

6.1.2.  paskirti  atsakingus  asmenis  (toliau  –  atsakingi  asmenys),  kurie  sudaro  ir
periodiškai  atnaujina  darbuotojų,  privalančių  atlikti  sveikatos  patikrinimą  (tyrimus),  sąrašus  bei
informuoja sąrašuose nurodytus darbuotojus apie pareigą atlikti tyrimus;
                   6.1.3. užtikrinti, kad dirbtų tik tyrimus atlikę darbuotojai ir darbuotojai, atitinkantys 4
punkte nurodytus kriterijus bei pateikę tai patvirtinančius dokumentus;
                   6.1.4. darbuotojams, atsisakiusiems nustatytu laiku pasitikrinti, ar neserga užkrečiamąja
liga, arba nepasitikrinusiems be labai svarbių priežasčių (liga, dalyvavimas giminaičių laidotuvėse,
komandiruotė),  atsižvelgiant  į darbo pobūdį,  taikyti  Lietuvos Respublikos Žmonių užkrečiamųjų
ligų  profilaktikos  ir  kontrolės  įstatyme numatytas  priemones:  skirti  dirbti  nuotoliniu  būdu arba
perkelti toje pačioje įstaigoje į kitą darbą, kurį jam leidžiama dirbti pagal sveikatos būklę, o jeigu
tokių galimybių nėra, nušalinti nuo darbo, nemokant jam darbo užmokesčio, iki tos dienos, kol jis
pasitikrins, ar neserga užkrečiamąja liga. 

6.2. Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyriui su šiuo įsakymu supažindinti
Kalėjimų  departamento  direktoriaus  pavaduotojus,  patarėją,  struktūrinių  padalinių  vadovus  ir
darbuotojus, Įstaigų direktorius bei įsakymą paskelbti Kalėjimų departamento interneto svetainėje.

Direktorius                                                                                                         Virginijus Kulikauskas
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