
KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR KULTŪROS ĮSTAIGOSE DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ 

PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI)

ATLIKIMO 

2021 m. rugsėjo    d. Nr. ADV-

Kupiškis

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1

dalimi, 29 straipsnio 5 dalimi, 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo

14 straipsniu, 15 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 16 straipsnio 3 dalies 2 ir 7 punktais, Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės

29 d. sprendimą Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)

organizavimo“ (su visais aktualiais pakeitimais) bei siekdama suvaldyti COVID-19 ligos

(koronaviruso infekcijos) plitimą Kupiškio rajono savivaldybėje:

1. N u r o d a u Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos, Kupiškio r.

Subačiaus gimnazijos, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos, Kupiškio r. Alizavos pagrindinės

mokyklos, Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro, Kupiškio

mokyklos „Varpelis“, Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“, Kupiškio vaikų lopšelio-darželio

„Saulutė“, Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelio-darželio, Kupiškio meno mokyklos, Kupiškio r.

kūno kultūros ir sporto centro, Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos, Kupiškio technologijos ir

verslo mokyklos, Kupiškio jaunimo centro, Kupiškio etnografijos muziejaus, Kupiškio rajono

savivaldybės viešosios bibliotekos, Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro, VšĮ „Bruneros“

vadovams užtikrinti, kad laisvalaikio ir (ar) pramogų, kultūros, meno paslaugų teikimo, švietimo

įstaigose, jų valgyklų patalpose ir virtuvėse, kontaktiniu būdu dirbtų teisės aktų nustatyta tvarka ir

periodiškumu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimą atlikę ir tyrimo rezultatą

įrodantį dokumentą pateikę darbuotojai. 

2. N u r o d a u, kad švietimo įstaigų darbuotojų, nurodytų šio įsakymo 1 punkte,

registracija profilaktiniams tyrimams atliekama šiais būdais:
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2.1. darbuotojui profilaktiniam periodiniam ar profilaktiniam vienkartiniam tyrimui

registruojantis individualiai telefonu 1808 arba interneto svetainėje www.1808.lt;

2.2. įstaigų vadovams sudarant tirtinų įstaigos darbuotojų sąrašus, kuriuose nurodoma

tirtino darbuotojo vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinis telefono numeris ir paskutinio tyrimo

atlikimo data ir sąrašus pateikiant Kupiškio rajono savivaldybės administracijai ir viešajai įstaigai

Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centrui.

3. N u r o d a u, kad profilaktiniai periodiniai tyrimai neatliekami darbuotojams

atitinkantiems Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakyme

Nr. V-1946 „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis darbuotojams neatliekami sveikatos patikrinimai,

ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio

ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, nustatymo“ nustatytus kriterijus.

4. Į p a r e i g o j u viešąją įstaigą Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens

sveikatos priežiūros centrą:

4.1 organizuoti ir užtikrinti šio įsakymo 1 punkte nurodytų įstaigų darbuotojų,

profilaktiniam periodiniam ar profilaktiniam vienkartiniam tyrimui užsiregistravusių telefonu 1808

arba interneto svetainėje www.1808.lt ar šio įsakymo 1 punkte nurodytų įstaigų vadovų pateiktų

tirtinų darbuotojų sąrašų, mėginių paėmimą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)

laboratoriniams tyrimams atlikti;

4.2. teikti statistinius duomenis apie atliktus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)

tyrimus (ištirtų darbuotojų skaičius, teigiamų ir neigiamų atsakymų skaičius ir kt.) Kupiškio rajono

savivaldybės  administracijai el. p. savivaldybe@kupiskis.lt.

5. S k i r i u Kupiškio rajono savivaldybės administracijos vyriausiąją civilinės saugos

specialistę Raimondą Simanavičiūtę atsakinga už statistinių duomenų kaupimą, apibendrinimą ir

pateikimą nustatyta tvarka. 

6. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2021 m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. ADV-321 „Dėl švietimo ir kultūros įstaigose

dirbančių darbuotojų, mokinių profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijai)

atlikimo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų

paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto g.

2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną

mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų

komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų

nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo

Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų
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teisenos įstatymo nustatyta tvarka.  

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,           Ingrida Bernatavičienė

pavaduojanti administracijos direktorių
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