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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2554 

„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro- valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr.1336 „Dėl  tikslinių ir profilaktinių 

tyrimų dėl  COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo1.2.2. 4.1.-4.4 

punktais,  

1. t v i r t i n u  profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos organizavimo tvarką: 

1.1. profilaktiniai tyrimai dėl COVID-19 ligos (toliau – profilaktiniai tyrimai) atliekami 

visiems Centro socialinio darbuotojo padėjėjams, socialiniams darbuotojams, užimtumo 

specialistams, slaugytojai ir slaugytojo padėjėjams, turintiems tiesioginį kontaktą su klientais 

1.2. profilaktiniai tyrimai darbuotojams atliekami pagal rotacijos būdu sudarytą grafiką, jį 

sudarant taip. kad kas savaitę būtų ištiriama 14 darbuotojų.  

1.3. Sudarant grafiką, atrenkami proporcingai darbuotojai iš visų padalinių:  

1.3.1. Socialinių paslaugų padalinio sutrikusio intelekto žmonėms (dienos globos 

paslauga); 

1.3.2. Socialinių paslaugų padalinio sutrikusio intelekto žmonėms (trumpalaikės globos 

paslauga ir socialinės priežiūros paslauga savarankiško gyvenimo namuose); 

1.3.3. Socialinių paslaugų padalinio judėjimo ir kompleksinę negalią turintierms 

asmenims; 

1.3.4. Integralios pagalbos padalinio.  

1.4.  Atrenkant darbuotojus, privalu laikytis šių prioritetų: 

1.4.1. Jei kuriame nors iš padalinių atsiranda COVID – 19 liga sergantis asmuo, to 

padalinio darbuotojams, teikiamas prioritetas; 

1.4.2. Darbuotojams, ką tik grįžusiems po ligos, kasmetinių ar tikslinių atostogų, 

teikiamas prioritetas. 



1.5. profilaktiniam tyrimui atrinkti darbuotojai patys savarankiškai registruojasi Karštąją 

linija 1808, pasakant slaptažodį „Socialiniai ir globos darbuotojai" arba elektronine registracija 

internetu puslapyje 1808.lt; 

1.6.  tyrimai atliekami Kauno mobiliame punkte (Jonavos g. 51A), į kurį darbuotojai vyksta 

savo nuosavu arba įstaigos transportu.  

1.5 darbuotojai nedelsiant informuoja Centro Direktorių, jei nustatomas teigiamas testo 

rezultatas.  

1.6. Cento Direktorius, gavęs informaciją apie teigiamą darbuotojo testo rezultatą: 

1.6.1. nedelsiant inicijuoja įstaigos vietinį tyrimą dėl darbuotojo buvusių kontaktų 

darbuotojų ir klientų tarpe; 

1.6.2. informuoja Kauno m. savivaldybės socialinių paslaugų skyrių dėl susirgusio 

darbuotojo ir jo turėtų kontaktų įstaigoje.  

1.7.  Klientų testavimas organizuojamas teisės aktų nustatyta tvarka.  

3. Į s a k a u  vyr. specialistei Ingridai Stasiulaitienei sudaryti tiriamų darbuotojų sąrašus ir 

koordinuoti profilaktinių tyrimų organizavimą. 
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