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PROFILAKTINIŲ PERIODINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS ORGANIZAVIMO
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETE TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Profilaktinių  periodinių  tyrimų  dėl  COVID-19  ligos  organizavimo  Vilniaus  Gedimino
technikos universitete tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės 2020 m.
vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ patvirtinta
suvestine redakcija nuo 2022 m. sausio 14 d.

2. Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu dirbantys ir (ar) veiklas vykdantys Vilniaus
Gedimino technikos universitete (toliau – VILNIUS TECH) darbuotojai, turintys nuolatinį tiesioginį
kontaktą darbo funkcijų atlikimo ar veiklos vykdymo vietoje su kitais asmenimis, turi pasitikrinti prieš
pradėdami dirbti ir periodiškai tikrintis, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės
lygio ekstremalioji situacija. 

II SKYRIUS
PROFILAKTINIAI PERIODINIAI TYRIMAI

3. Profilaktiniai  periodiniai  tyrimai  privalomi  prieš  pradedant  dirbti.  Vėliau  privaloma
periodiškai tikrintis ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų pedagogams ir kitiems
darbuotojams,  turintiems  nuolatinį  tiesioginį  kontaktą  darbo  atlikimo vietoje  su  studentais  ar  kitais
darbuotojais,  taip  pat  maisto  tiekimo,  valymo  ir  kitas  paslaugas  teikiančių  įmonių  darbuotojams,
kontaktuojantiems  su  studentais  ir  darbuotojais,  išskyrus  asmenis,  išvardytus  šio  tvarkos  aprašo  8
punkte.

4. VILNIUS  TECH  padaliniuose  atliekama  darbuotojų,  kurie  privalo  periodiškai  tikrintis
sveikatą COVID-19 ligai nustatyti, kontrolė.

5. Padalinių vadovai privalo: 
5.1. koordinuoti savo padalinio darbuotojų periodinių profilaktinių tyrimų procesą, siekdami

užtikrinti tinkamą tyrimų periodiškumą; 
5.2.  užtikrinti,  kad  darbo  funkcijas  atliktų  tik  sveikatą  pasitikrinę  darbuotojai,  nesergantys

užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija.
6.  Darbuotojai,  kurie  privalo  periodiškai  tikrintis,  tiesioginiam padalinio  vadovui  peržiūrai

pateikia sveikatos patikrinimo rezultatus iš E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros
informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS). Draudžiama šiuos patikrinimo rezultatus rinkti, saugoti ar
kitaip tvarkyti.

7. Darbuotojai privalo testuotis, jeigu: 
7.1. yra pasiskiepiję daugiau nei prieš 210 dienų Comirnaty,  Spikevax,  Janssen ar  Vaxzevria

vakcinomis pagal pilną schemą. Jei asmenys pasiskiepiję sustiprinančiąja vakcinos doze, jie testuotis
neturės neribotą laiką. Jei asmenys po 210 dienų atlieka kiekybinį ar pusiau kiekybinį serologinį tyrimą
ir gauna teigiamą rezultatą, gali nesitestuoti papildomas 60 dienų; 

7.2. daugiau nei prieš 210 dienų COVID-19 persirgę, kai liga buvo patvirtinta PGR tyrimu ar
greituoju antigeno testu.  Jei  asmenys po 210 dienų atlieka kiekybinį  ar  pusiau kiekybinį  serologinį
tyrimą ir gauna teigiamą rezultatą, gali nesitestuoti papildomas 60 dienų;

7.3. neturi 60 dienų laikotarpiu atlikto teigiamo kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio
tyrimo atsakymo.

8. Darbuotojai neprivalo testuotis, jeigu: 
8.1. pasiskiepiję viena iš šių COVID-19 vakcinų:
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8.1.1. praėjus  vienai  savaitei,  bet  ne  daugiau  kaip  210  dienų,  nuo  Comirnaty ar  Spikevax
vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą. Išimtys taikomos asmenims iki 18 metų –
jiems 210 dienų terminas nėra taikomas (išskyrus: praėjus 2 savaitėms nuo  Comirnaty,  Spikevax ar
Vaxzevria vakcinos  vienos  dozės  suleidimo asmeniui,  kuris  persirgo  COVID-19  liga  (koronaviruso
infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu). Išimtys
taip pat taikomos asmenims, kurie persirgo COVID-19 ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu
PGR tyrimo rezultatu, bet nuo neigiamo tyrimo rezultato nepraėjo daugiau kaip 210 dienų;

8.1.2. praėjus 2 savaitėms, bet ne daugiau kaip 210 dienų, nuo COVID-19  Vaccine Janssen
vakcinos  dozės  suleidimo.  Išimtis  –  210  dienų  terminas  netaikomas  asmenims,  kurie  persirgo  ir
diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo rezultatu; 

8.1.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių, nuo pirmos  Vaxzevria vakcinos
dozės suleidimo (išskyrus: praėjus 2 savaitėms nuo Comirnaty,  Spikevax ar Vaxzevria vakcinos vienos
dozės suleidimo asmeniui,  kuris  persirgo COVID-19 liga  (koronaviruso infekcija)  ir  diagnozė buvo
patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu);

8.1.4. po  antros  Vaxzevria vakcinos  dozės  suleidimo  pagal  skiepijimo  schemą  praėjus  ne
daugiau  kaip  210  dienų  (210  dienų  terminas  netaikomas  asmenims,  kurie  persirgo  COVID-19  ir
diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo rezultatu); 

8.1.5. praėjus  2  savaitėms,  bet  ne  daugiau  kaip  210  dienų,  nuo  Comirnaty,  Spikevax ar
Vaxzevria vakcinos  vienos  dozės  suleidimo  asmeniui,  kuris  persirgo  COVID-19  ir  diagnozė  buvo
patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo rezultatu; 

8.1.6. praėjus vienai  savaitei,  bet  ne  daugiau kaip 210 dienų,  nuo  Comirnaty ar  Vaxzevria
vakcinos antrosios dozės suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama  Vaxzevria vakcina, o
antrajai – Comirnaty vakcina arba atvirkščiai (210 dienų terminas netaikomas asmenims, kurie persirgo
COVID-19 ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo rezultatu); 

8.1.7. po  sustiprinančiosios  Comirnaty,  Spikevax ar  COVID-19  Vaccine  Janssen vakcinos
dozės;

8.2. persirgę COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir: 
8.2.1. diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o

nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi
paskirtos izoliacijos terminas); 

8.2.2. kai asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1
arba  anti-RBD  IgG  antikūnai  prieš  COVID-19)  kiekybinio  ar  pusiau  kiekybinio  serologinio
imunologinio  tyrimo  atsakymą  išskyrus  atvejus,  kai  serologinis  tyrimas  atliekamas  po  skiepijimo
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina.

III SKYRIUS
TYRIMŲ KOORDINAVIMAS

9.  VILNIUS  TECH  pedagogų  bei  darbuotojų  ir  studentų,  dalyvaujančių  tiesioginiame
kontaktiniame studentų mokyme,  periodinių profilaktinių tyrimų procesą,  siekiant  užtikrinti  tinkamą
tyrimų periodiškumą, koordinuoja padalinių vadovai.

10.  Darbuotojai,  kurie  privalo  periodiškai  profilaktiškai  testuotis  dėl  COVID-19,  tyrimus
apmoka savo lėšomis. 

11. Nemokamai testuotis savivaldybių mobiliuose punktuose, registruojantis per Karštąją liniją
1808,  galės  nėščios  darbuotojos  ir  kontraindikacijų  skiepytis  COVID-19  vakcinomis  turintys
darbuotojai,  kuriems  diagnozuota  alergija  vakcinai  ar  jos  komponentui.  Taip  pat  asmenys,  kurių
skiepijimas  nuo  COVID-19  dėl  taikomo  gydymo  (chemoterapijos,  radioterapijos  ar  kt.)  gydytojo
sprendimu atidedamas nustatytą laikotarpį.

12.  Išorinių  valymo  įmonių  darbuotojų,  teikiančių  valymo  paslaugas,  VILNIUS  TECH
profilaktinį sveikatos tikrinimą kontroliuoja Ūkio direkcijos Pastatų eksploatavimo skyriaus darbuotojai.

_____________________
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Parengė
Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėja
Danguolė Baltranienė, tel. 274 5036
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