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2022 m. vasario     d.  Nr.

Vadovaudamasis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus  2022 m. vasario 14 d.  įsakymu Nr. V-35 „Dėl greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų
išdavimo,  naudojimo  ir  vertinimo  savikontrolės  tikslais  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“  patvirtintu
Greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų išdavimo, naudojimo ir vertinimo savikontrolės tikslais tvarkos
aprašu:

1. P a k e i č i u Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2022 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 3-44
„Dėl  greitųjų  antigeno  testų  ir  asmeninių  apsaugos  nuo  Covid-19  (koronaviruso  infekcijos)
priemonių  išdavimo darbuotojams  ir  naudojimo tvarkos  aprašo  patvirtinimo“  patvirtintą  Greitųjų
antigeno testų ir asmeninių apsaugos nuo Covid-19 (koronaviruso infekcijos) priemonių išdavimo
darbuotojams ir naudojimo tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas):

1.1. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip: 
„9.  Greituosius  antigeno testus darbuotojams išduoda jų tiesioginis  vadovas. Ne darbo ar

švenčių dienomis greitąjį antigeno testą darbuotojui išduoda vyriausiasis specialistas (budinčiajai
pamainai)  ar  jį  pavaduojantis  asmuo.  Vienam darbuotojui  išduodamas vienas  greitasis  antigeno
testas šio Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytais atvejais.“

1.2. Pakeičiu Tvarkos aprašo priede nustatytą Greitųjų antigeno testų išdavimo darbuotojams
apskaitos žurnalo formą ir ją išdėstau taip:
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“
2. P a v e d u: 
2.1. Veiklos organizavimo skyriui dokumentų valdymo sistemos priemonėmis su įsakymu

supažindinti  Vilniaus  pataisos  namų direktoriaus  pavaduotojus,  patarėją  ir  struktūrinių  padalinių
vadovus. 



Direktorius                   Viktoras Davidenko
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