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VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL PREVENCINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO
INFEKCIJAI) DIAGNOZUOTI VISAGINO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ
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2020 m. gegužės ___ d. Nr. ĮV-E-____
Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo
25 straipsnio 3 dalimi, 26 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos
įstatymo 14 straipsnio 9 ir 16 punktais ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 30 d.
sprendimo Nr. V-1055 „Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso
infekcijai) diagnozuoti prekybos vietų darbuotojams“ 2.1 papunkčiu:
1. T v i r t i n u Prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso
infekcijai) diagnozuoti Visagino savivaldybės teritorijoje esančių prekybos vietų darbuotojams
organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. Į p a r e i g o j u Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos
skyrių bendradarbiauti su visomis savivaldybės teritorijoje esančiomis prekybos vietomis, siekiant
tiksliau sudaryti bendrą prevenciškai tikrintinų darbuotojų sąrašą ir grafiką.
3. P a v e d u Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyriui šį įsakymą
paskelbti Teisės aktų registre ir Visagino savivaldybės interneto svetainėje.

Administracijos direktorius

Virginijus Andrius Bukauskas

PATVIRTINTA
Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus
2020 m. gegužės ___ d. įsakymu Nr. ĮV-E-____

PREVENCINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO
INFEKCIJAI) DIAGNOZUOTI VISAGINO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
ESANČIŲ PREKYBOS VIETŲ DARBUOTOJAMS ORGANIZAVIMO
TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai)
diagnozuoti Visagino savivaldybės teritorijoje esančių prekybos vietų darbuotojams organizavimo
tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso
infekcijai) diagnozuoti (toliau – prevenciniai laboratoriniai tyrimai COVID-19 ligai diagnozuoti)
Visagino savivaldybės teritorijoje esančių parduotuvių, turgaviečių ir kitų prekybos vietų (toliau –
prekybos vietos) darbuotojams prevenciniu tikslu atlikimo tvarką.
2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose
vartojamas sąvokas.
II SKYRIUS
PREVENCINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO
INFEKCIJAI) DIAGNOZUOTI TIKRINAMŲ PREKYBOS VIETŲ DARBUOTOJŲ
SĄRAŠŲ SUDARYMO TVARKA
3. Prekybos vietų vadovai sudaro prekybos vietose dirbančių ir prevenciniu tikslu
tikrintinų darbuotojų sąrašus, vadovaujantis prioriteto tvarka:
3.1. veiklą vykdantiems asmens sveikatos priežiūros įstaigose arba globos paslaugas
teikiančiose įstaigose arba nutolusiose nuo šių įstaigų ne toliau kaip 200 metrų;
3.2. vyresniems nei 60 metų amžiaus;
3.3. dirbantiems prekybos vietose, esančiose dideliuose prekybos centruose
(kuriuose dideli lankytojų srautai).
4. Prevenciniai laboratoriniai tyrimai COVID-19 ligai diagnozuoti turi būti
atliekami 3 punkte nustatytu eiliškumu. Kita prioriteto asmenų grupė tiriama tik tuomet, kai ištirti
visi prieš tai nurodytos prioriteto grupės asmenys.
5. Prekybos vietų vadovai sudarytus sąrašus, kuriuose yra nurodyta tiriamojo
darbuotojo vardas ir pavardė, einamos pareigos ir prioritetas, nurodytas 3 punkte, siunčia
Visagino savivaldybės administracijai (priedas).
6. Prekybos vietų vadovai kartu su sąrašu (priedas) atsiunčia kontaktinio asmens
informaciją (vardas, pavardė, pareigos, tel. numeris, el. paštas), kuris bus atsakingas už Aprašo
įgyvendinimą įstaigoje.
7. Visagino savivaldybės administracija suderina prekybos vietų darbuotojų, iš kurių
bus imami prevenciniai laboratoriniai tyrimai COVID-19 ligai diagnozuoti, sąrašą ir apie
suderinimą informuoja prekybos vietų vadovus.
8. Visagino savivaldybės administracija informuoja Utenos mobilųjį punktą
(toliau – Mobilus punktas) apie gautą ir suderintą prekybos vietų darbuotojų, iš kurių bus imami
prevenciniai laboratoriniai tyrimai COVID-19 ligai diagnozuoti, sąrašą.
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III SKYRIUS
PREKYBOS VIETŲ DARBUOTOJŲ PREVENCINIO LABORATORINIO IŠTYRIMO
DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMAS
9. Prekybos vietų vadovai, gavę informaciją iš Visagino savivaldybės
administracijos, kad jų pateikti sąrašai suderinti, bei registravimo kodą, būtiną registracijai
patvirtinti, užtikrina, kad prekybos vietos darbuotojai:
9.1. užsiregistruotų į Mobilų punktą Karštosios koronaviruso linijos telefono
numeriu 1808;
9.2. dalyvautų tikrinimuose pagal sudarytus darbuotojų sąrašus ir grafikus;
9.3. laiku ir prekybos vietų darbuotojams patogiu būdu nuvyktų į Mobilų punktą.
10. Prekybos vietų darbuotojams tepinėlius dėl prevencinių laboratorinių tyrimų
COVID-19 ligai diagnozuoti ima Mobilus punktas, esantis VšĮ futbolo klubo „Utenos Utenis“
teritorijoje, adresu Užpalių g. 100, Utena.
11. Informacija apie tepinėlio rezultatus ištirtiems prekybos vietų darbuotojams
teikiama vadovaujantis Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos
aprašu, patvirtintu 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“.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Tai, kas nereglamentuota šiame Apraše, sprendžiama taip, kaip numatyta kituose
Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
13. Aprašas gali būti keičiamas Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu.
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