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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 ir vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d.
sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) organizavimo“ 4 punktą:
1. N u s t a t a u, kad asmenų profilaktinis tyrimas planuojamas savaitės laikotarpiui
(nuo pirmadienio iki sekmadienio) pagal penktadieniais iki 10.00 val. interneto adresu
www.sam.lrv.lt skelbiamą Visagino savivaldybės epidemiologinį rodiklį:
1.1. Jei Visagino savivaldybė pagal epidemiologinį rodiklį priskiriama mažos rizikos
savivaldybėms:
1.1.1. profilaktiniai tyrimai dėl COVID-19 ligos atliekami šioms grupėms:
1.1.1.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) darbuotojams ir sveikatos
priežiūros įstaigų patalpose veiklą vykdančių vaistinių darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą
su pacientais;
1.1.1.2. socialinės globos įstaigų, išskyrus vaikų globos įstaigas (toliau – socialinės
globos įstaiga), darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su socialinės globos įstaigos
gyventojais (toliau – socialinės globos įstaigos darbuotojai);
1.1.2. per savaitę turi būti ištiriama nuo 5 iki 10 proc. visų ASPĮ ir socialinės globos
įstaigų darbuotojų, įskaitant ASPĮ ar socialinės globos įstaigų patalpose esančių vaistinių
darbuotojus. Jei įstaigoje dirba mažiau nei 10 darbuotojų, įvardintų 1.1.1 papunktyje, – tiriamas tik
1 darbuotojas;
1.1.3. tas pats darbuotojas profilaktiškai tiriamas ne dažniau kaip 1 kartą per
2 savaites;
1.1.4. ėminių paėmimas 1.1.1 papunktyje nurodytiems darbuotojams gali būti
atliekamas:
1.1.4.1. ASPĮ ar socialinės globos įstaigoje. Ėminius ima apmokyti įstaigos sveikatos
priežiūros specialistai įstaigos vadovo nustatyta tvarka;
1.1.4.2. Utenos mobiliame punkte Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2020 m. kovo 16 d. įsakyme 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. Registracija į mobilų punktą vykdoma
per Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą;
1.1.5. ėminių paėmimą vykdant 1.1.4.1 papunktyje nustatyta tvarka, terpių išdavimą ir
jų pristatymą į laboratoriją organizuoja VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras.
Socialinių globos įstaigų tyrimų ėminius registruoja Elektroninėje sveikatos paslaugų
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bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS) VšĮ Visagino
pirminės sveikatos priežiūros centras, ASPĮ tyrimų mėginius ESPBI IS registruoja pačios ASPĮ.
1.2. Jei Visagino savivaldybė pagal epidemiologinį rodiklį priskiriama didelės rizikos
savivaldybėms:
1.2.1. profilaktiniai tyrimai dėl COVID-19 ligos atliekami šioms grupėms:
1.2.1.1. ASPĮ darbuotojams ir socialinės globos įstaigų darbuotojams, organizuojant
ėminių paėmimą ne rečiau kaip kas 7 dienas;
1.2.1.2. pacientams ir gyventojams, kurie ASPĮ ar socialinės globos įstaigoje praleido
daugiau nei 48 val. Tiriama nuo 5 iki 10 proc. tą savaitę ASPĮ ar socialinės globos įstaigoje esančių
pacientų ar gyventojų. Šiems asmenims ėminiai imami 1.1.4.1 papunktyje nustatyta tvarka.
Socialinės globos įstaigų gyventojams ėminių paėmimas vykdomas suderinus su Visagino
savivaldybe ir Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos;
1.2.1.3. asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d.
sprendimo Nr. V-1336 ,,Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) organizavimo“ (toliau – Sprendimas) 1.2.3 papunktyje, išskyrus Sprendimo 1.2.3.3,
1.2.3.8 ir 1.2.3.11 papunkčius. Šiems asmenims ėminiai imami 1.1.4.2 papunktyje nustatyta tvarka;
1.2.2. per savaitę bendras profilaktinių tyrimų, atliekamų šio įsakymo 1.2.1 papunktyje
nurodytiems asmenims, skaičius turi sudaryti nuo 0,5 iki 1 proc. visų Visagino savivaldybės
gyventojų skaičiaus;
1.2.3. terpių išdavimą ir jų pristatymą į laboratoriją organizuoja VšĮ Visagino pirminės
sveikatos priežiūros centras. Socialinių globos įstaigų tyrimų ėminius registruoja ESPBI IS
VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras, ASPĮ tyrimų mėginius ESPBI IS registruoja
pačios ASPĮ.
2. P a v e d u Visagino savivaldybės ASPĮ vadovams (nepriklausomai nuo
pavaldumo) ir socialinės globos įstaigų (nepriklausomai nuo pavaldumo) vadovams:
2.1. suderinus su Visagino savivaldybės administracija pasitvirtinti atsitiktinio
darbuotojų, pacientų ir gyventojų tyrimo tvarkas (toliau – Tvarka), vadovaujantis Sprendimu ir šiuo
įsakymu. Tvarkoje reglamentuoti atsitiktinį testavimą esant tiek mažos rizikos savivaldybei, tiek
didelės rizikos savivaldybei pagal epidemiologinį rodiklį (14 dienų suminis sergamumo rodiklis /
100 tūkst. gyventojų);
2.2. kiekvieną pirmadienį iki 10 val. Visagino savivaldybės administracijai el. paštu
socparama@visaginas.lt pateikti statistinius duomenis apie įstaigoje tikrintinų, patikrintų
darbuotojų, teigiamų tyrimų skaičių, užpildant LR sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą formą.
3. P a v e d u Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyriui šį įsakymą
paskelbti Teisės aktų registre ir Visagino savivaldybės interneto svetainėje.
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