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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8

dalies 2 punktu, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams,

pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios

yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo, patvirtinto

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl Darbų ir

veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau

periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, darbų ir veiklos

sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai

besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio

ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos

patvirtinimo“, 2.10 papunkčiu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo

Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“

6.1.1.1papunkčiu:

1. N u r o d a u Sporto centro darbuotojams periodiškai tikrintis dėl COVID-19 ligos

(koronaviruso infekcijos). Periodiniai sveikatos patikrinimai atliekami ne dažniau kaip kas 7

dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų nuo paskutinio sveikatos patikrinimo, atsižvelgiant į

užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar)

karantinas, epidemiologinius ypatumus. Sveikatos patikrinimai atliekami iki paskelbtos

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl užkrečiamosios ligos pabaigos,

atsižvelgiant į tai, kuris iš jų baigiasi vėliau.

2. N u s t a t a u, kad tyrimai neatliekami asmenims:

2.1. kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija):

2.2. kurie buvo paskiepyti viena iš  COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)

vakcinų:

3. Į p a r e i g o j u: Sporto centro darbuotojus, kurie privalo periodiškai tikrintis,

teikti direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir sportui Ingai Jurienei sveikatos patikrinimo

rezultatus iš ESPBI IS tokiu dažnumu, kaip nurodyta šio įsakymo 1 punkte;

5. S k i r i u Ingą Jurienę sporto centro pavaduotoją ugdymui ir sportui, atsakingą už

sporto centro darbuotojų, kurie privalo periodiškai tikrintis dėl COVID-19 ligos (koronaviruso

infekcijos), sąrašo sudarymą ir atnaujinimą. 

6. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. rugsėjo 01 d.

Direktorius                                                                          Gediminas Sakalauskas
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