
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga,  Šventaragio g. 2,  LT-01510  Vilnius,
tel.: (8 5)  271 7154 / 271 7178,  faks. (8 5)  271 8551,  el. p. bendrasisd@vrm.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188601464

Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijai

Kopijos:
Lietuvos Respublikos finansų ministerijai,
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai,
Centrinėms statutinėms įstaigoms

Į 2021-11-12
Nr.
Nr. 4-274

DĖL DARBUOTOJŲ,  PERIODIŠKAI  BESITIKRINANČIŲ,  AR  NESERGA
UŽKREČIAMĄJA LIGA

Lietuvos  Respublikos  vidaus  reikalų  ministerijoje  gautas  ir  pagal  kompetenciją
išnagrinėtas Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos raštas, kuriame prašoma paaiškinti, kaip
bus  įgyvendinamos  Lietuvos  Respublikos  žmonių  užkrečiamųjų  ligų  profilaktikos  ir  kontrolės
įstatymo Nr. I-1553 (toliau – Įstatymas) 18 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo nuostatos vidaus
reikalų  ministrui  pavestų  valdymo  sričių  statutinėse  įstaigose,  ar  bus  nustatyta  vienoda  šio
įstatymo įgyvendinimo praktika visiems vidaus tarnybos sistemos darbuotojams, kokio lygmens
darbdavys priims sprendimą dėl sveikatos patikrinimų finansavimo darbdavio lėšomis (ministerija,
centrinė statutinė įstaiga ar kiekviena statutinė įstaiga savarankiškai).

Atkreipiame  dėmesį,  kad  šiuo  metu,  atsižvelgus  į  valstybėje  dėl  masinio  užsieniečių
antplūdžio susidariusią kritinę situaciją ir siekiant imtis šios ekstremaliosios situacijos suvaldymo
priemonių,  dalyje Lietuvos teritorijos įvesta nepaprastoji padėtis. Šiai situacijai  suvaldyti  tenka
pasitelkti  daugiau  vidaus  tarnybos  sistemos  pareigūnų,  kurių  šiuo  metu  labai  trūksta,  todėl
kiekvieno pareigūno liga ar netekimas gali turėti neigiamų padarinių statutinių įstaigų funkcijoms
užtikrinti.

Lietuvos  Respublikos  Vyriausybei  paskelbus  valstybės  lygio ekstremaliąją  situaciją  dėl
koronaviruso  (COVID-19)  ligos  plitimo  grėsmės,  Vidaus  reikalų  ministerija  jau  nuo  2021 m.
vasario mėnesio dėjo visas pastangas, kad vidaus tarnybos sistemos pareigūnai būtų kuo anksčiau
paskiepyti  nuo  COVID-19  ligos  (koronaviruso  infekcijos),  kad  pareigūnai  būtų  maksimaliai
apsaugoti nuo galimybės užsikrėsti COVID-19 liga, taip pat nuo sunkių šios ligos padarinių tuo
atveju, jeigu užsikrėstų. Pareigūnų tarnyba neišvengiamai susijusi su kontaktais tiek su Lietuvos
gyventojais, tiek su atvykusiais iš kitų šalių asmenimis, dėl to jie priskirtini prie didžiausią riziką
užsikrėsti COVID-19 liga turinčių asmenų.

Atsižvelgdami  į  tai,  kad  šiuo  metu  sudaryta  galimybė  visiems pasiskiepyti  nuo  
COVID-19  ligos,  ir  siekdami  kuo  geriau  apsaugoti  statutinių  įstaigų  pareigūnus  ir  kitus
darbuotojus nuo COVID-19 ligos ir  paskatinti  juos skiepytis  (išskyrus atvejus,  kai darbuotojai
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negali  pasiskiepyti  dėl  medicininių  kontraindikacijų),  informuojame,  kad  nenumatome
kompensuoti  sveikatos  patikrinimų,  ar  darbuotojas  neserga  COVID-19  liga,  statutinių  įstaigų
lėšomis.  Pažymime,  kad  didžioji  dalis  vidaus  tarnybos  sistemos  pareigūnų  šiuo  metu  jau  yra
pasiskiepiję.

Įstatymo 18 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad „kai Vyriausybė yra paskelbusi valstybės
lygio  ekstremaliąją  situaciją  ir  (ar)  karantiną  visoje  Lietuvos  Respublikos  teritorijoje  dėl
užkrečiamosios  ligos,  darbdavio  prašymu darbuotojas  privalo  pateikti  jam sveikatos  apsaugos
ministro nustatytą dokumentą, patvirtinantį, kad darbuotojas pasitikrino, ar neserga užkrečiamąja
liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, arba kad
darbuotojas yra paskiepytas vakcina, arba kad jis negali pasiskiepyti nuo šios užkrečiamosios ligos
dėl medicininių kontraindikacijų, arba kad darbuotojas yra persirgęs šia užkrečiamąja liga“.

Atkreipiame dėmesį  į  tai,  kad,  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos
ministro  2021  m.  rugpjūčio  27  d.  įsakymu  Nr.  V-1946  „Dėl  kriterijų,  kuriais  vadovaujantis
darbuotojams  neatliekami  sveikatos  patikrinimai,  ar  neserga  COVID-19  liga  (koronaviruso
infekcija),  dėl  kurios  yra  paskelbta  valstybės  lygio  ekstremalioji  situacija  ir  (ar)  karantinas,
nustatymo“ (toliau – Įsakymas), sveikatos patikrinimai, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso
infekcija),  dėl  kurios  yra  paskelbta  valstybės  lygio  ekstremalioji  situacija  ir  (ar)  karantinas,
neatliekami darbuotojams, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) arba kurie yra
pasiskiepiję viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų pagal nustatytą schemą.

Vadovaujantis Įsakymo 1 punktu, asmuo laikomas persirgęs COVID-19 liga (koronaviruso
infekcija), jeigu:

1)  diagnozė  buvo  patvirtinta  remiantis  teigiamu  SARS-CoV-2 (2019-nCoV)  RNR
nustatymo tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos metodu tyrimo (toliau – PGR tyrimas) ar
greitojo SARS-CoV-2 antigeno testo (toliau – antigeno testas)  rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo
rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų, arba

2)  yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš
SARS-CoV-2)  kiekybinio  ar  pusiau  kiekybinio  serologinio  imunologinio  tyrimo (toliau  –
serologinis tyrimas) atsakymą, o nuo atsakymo praėjo ne daugiau kaip 60 dienų. Netaikoma tais
atvejais,  kai  serologinis  tyrimas  atliekamas  po  skiepijimo  COVID-19  ligos  (koronaviruso
infekcija) vakcina.

Atsižvelgus  į  tai,  tikrintis,  ar  neserga  COVID-19 liga,  neprivalo  darbuotojai,  kurie  yra
nepasiskiepiję,  tačiau  yra  persirgę  COVID-19  liga.  Kaip  nurodyta  Įsakyme,  persirgimo  
COVID-19 liga faktą patvirtina ne tik  teigiamas PGR tyrimo arba antigeno testo rezultatas,
gautas ne daugiau kaip prieš 210 dienų, bet taip pat ir teigiamas serologinis (antikūnų) tyrimo
rezultatas, jei jis gautas ne daugiau kaip prieš 60 dienų (šį testą reikia atnaujinti kas 2 mėn.).
Pastarasis  tyrimas  ypač  aktualus  tais  atvejais,  kai  asmuo  nebuvo  pasiskiepijęs,  bet  persirgo
COVID-19 liga be simptomų arba nesant žymesnių simptomų ir dėl to jam nebuvo darytas PGR
tyrimas  arba  antigeno  testas,  patvirtinantis  jo  sirgimą  minėta  liga.  Gavus  teigiamą  serologinį
(antikūnų) tyrimą, darbuotojui 60 dienų nereikia (kas 7–10 dienų) tikrintis, ar jis neserga COVID-
19 liga.

Vidaus reikalų viceministras Vitalij Dmitrijev
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