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P a k e i č i u  Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. vasario 15  d. 

įsakymą Nr. DE - 169 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) organizavimo Plungės rajono savivaldybėje“ ir išdėstau jį nauja redakcija: 

 1 . N u s t a t a u, kad tyrimai esamai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti 

gali būti atliekami SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu (toliau – 

PGR tyrimas), greitojo SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu, kai 

tyrimo trukmė analizatoriuje ne ilgesnė kaip 90 min. (toliau – greitasis PGR tyrimas), nosiaryklės ir 

ryklės ar nosies landos tepinėlių ėminių kaupinių tyrimo SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti 

tikralaikės PGR metodu (toliau – kaupinių PGR tyrimas) ir atliekant greitąjį SARS-CoV-2 antigeno 

testą ir laboratorijoje atliekamą antigeno tyrimą (toliau – antigeno testas) (toliau kartu – tyrimai). 

 2.Profilaktiniai tyrimai pagal atlikimo dažnumą skirstomi į: 

2.1. periodinius – atliekami sutinkantiems tirtis asmenims, priklausantiems šio 

sprendimo 6.1 papunktyje nustatytoms asmenų grupėms. Atliekami taikant šio sprendimo 1 ir 2 

punktuose nurodytus tyrimų metodus; 

2.2. vienkartinius – atliekami vieną kartą sutikusiems tirtis asmenims, priklausantiems 

šio įsakymo 3 punkte nustatytoms asmenų grupėms taikant šio įsakymo 1 punkte nurodytus tyrimų 

metodus; 

2.3. neatliekami asmenims, kuriems prieš mažiau nei 90 dienų COVID-19 liga 

(koronaviruso infekcija) buvo patvirtinta šio sprendimo 1 punkte nurodytais tyrimų metodais, kurie 

buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal pilną skiepijimo schemą 

arba kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą; 

3. Profilaktiniai tyrimai atliekami ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 

dienų: 

3.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ), darbuotojams, turintiems 

tiesioginį kontaktą su pacientais (toliau – ASPĮ darbuotojai); 

3.2. socialinių paslaugų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas socialinių paslaugų 

įstaigoje, arba asmens namuose, arba viešosiose erdvėse,  darbuotojams ir savanorišką veiklą 

vykdantiems asmenims, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su socialinių paslaugų 

gavėjais; 

3.3. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos, policijos, Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių 



nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos muitinės, Lietuvos Respublikos 

valstybės saugumo departamento pareigūnams, ugniagesiams gelbėtojams, turintiems tiesioginį 

(nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu; 

3.4. laisvės atėmimo vietų pareigūnams ir darbuotojams bei Laisvės atėmimo vietų 

ligoninės darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su suimtaisiais ar nuteistaisiais; 

3.5. švietimo įstaigų ir kitų švietimo teikėjų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio, 

pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo programas ar aukštojo mokslo 

studijas, darbuotojams bei asmenims, teikiantiems valymo ir (ar) maisto tiekimo paslaugas juose, 

turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais ar studentais;  

3.6. savivaldybės administracijos paskirtiems asmenims, užtikrinantiems vaikų priežiūrą 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino 

Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.9 papunktyje nurodytais atvejais, kitiems 

mokytojams, kuriems Vyriausybės nutarimais ar kitais teisės aktais nustatyta vykdyti funkcijas, 

kurių metu turimas tiesioginis (nuolatinis ar laikinas) kontaktas su mokiniais; 

3.7. psichologinę, pirminę emocinę pagalbą ar psichoterapijos paslaugas teikiantiems 

specialistams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su pacientais ar gyventojais; 

3.8. institucijų, įstaigų ir organizacijų darbuotojams bei savanoriams, užtikrinantiems 

Lietuvos Respublikos karantino režimo priemonių laikymosi kontrolę, turintys tiesioginį (nuolatinį 

ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis; 

3.9. valstybei svarbias funkcijas vykdantiems darbuotojams, dirbantiems Lietuvos 

Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatytose 

pirmos kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse, turintiems tiesioginį 

nuolatinį kontaktą su kitais asmenimis; 

3.10. vaistinių darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su pacientais;  

3.11. muziejų, kitų ekspozicijų erdvių, bibliotekų, jų ir valstybės archyvų skaityklų ir 

valstybės kultūrinių rezervatų direkcijų darbuotojams, profesionalių scenos menų kolektyvų (chorų, 

teatrų trupių, orkestrų ir kt.) darbuotojams;  

3.12. audinių ūkių darbuotojams. 

3.13. asmenims, kurių veikla Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. 

nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ buvo draudžiama, 

darbo metu turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis – prieš jiems 

pradedant dirbti; 

3.14.  kitiems šio įsakymo 3 punkte nenurodytiems asmenims, priklausantiems 

savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytoms profilaktiškai tiriamoms asmenų grupėms, 

kai šie asmenys turi tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis ir yra įtraukiami į 

profilaktiškai tiriamų asmenų grupes pagal veiklos sritis. Profilaktiškai tiriamų asmenų grupės 

savivaldybės administracijos yra peržiūrimos ir (ar) tvirtinamos kas savaitę. 

4. Ėminiai tiksliniams ir profilaktiniams tyrimams dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) nustatymo imami ASPĮ, socialinės globos įstaigoje arba mobiliame punkte. 

5. P a v e d u įstaigų, įmonių ir organizacijų, vadovams, turintiems šio įsakymo 3 punkte 

nurodytų darbuotojų, koordinuoti jų periodinių profilaktinių tyrimų procesą, siekiant užtikrinti 

tinkamą tyrimų periodiškumą. 

     6. Į p a r e i g o j u mobilaus punkto koordinatorę Iloną Pocienę: 

 6.1. asmenų tikslinius tyrimus COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti 

organizuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendime Nr. V-1336 ,,Dėl tikslinių ir 

profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ nustatyta tvarka; 

 6.2. reguliuoti tiriamų asmenų srautus, užtikrinant, kad būtų vykdomi šio įsakymo 

3.1 - 3.14 punktuose nurodytų asmenų tyrimai. Iš viso per savaitę savivaldybėje turi būti ištiriama 

ne mažiau nei 1 proc. ir ne daugiau kaip 4 proc. savivaldybės gyventojų. 



 7 . N u s t a t a u, kad šis įsakymas skelbiamas Plungės rajono savivaldybės interneto 

svetainėje. 

 

Administracijos direktorius                        Mindaugas Kaunas 

 

 

 

 

 
 

 


